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Förord 
 

Författarna av denna uppsats är Pernilla Vallbo och Vanja Lindgren som gemensamt ansvarar 

för innehållet då samtliga delar har författats tillsammans. Det empiriska materialet i uppsatsen 

består av intervjuer där båda författarna medverkade. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till de respondenter som har medverkat i denna uppsats. Utan 

deltagande från dessa hade studien inte varit genomförbar. Deras tankar och åsikter har fört 

uppsatsen framåt och bidragit med intressanta perspektiv samt betydelsefull information. 

Slutligen riktas ett stort tack till Paul Fuehrer som varit vår handledare. Under arbetets gång har 

han bidragit med konstruktiv kritik och råd som fört uppsatsen framåt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Abstract 

 

The use of technological means of communication in organizations tend to increase. This 

development leads to situations where sending an e-mail is preferred, instead of face to face 

communication. The aim of this paper is to examine how employees, in school, experience 

technological communication and its impact on the psychosocial work environment. The thesis 

therefore has an qualitative approach where the purpose is to create an understanding of the 

employees experience. The theoretical framework that contributed to an analysis of the results 

is Goffmans (2014) dramaturgical perspective, where the concepts give and give off expression, 

personal facade, roles, dramaturgical framing and the rear and front region are central. 

Furthermore Lengels and Dafts (1986, 1988) model for information richness is used as a tool 

in the analysis of e-mail and intranet functions and features. Rubenowitz (2004), Eisele (2007), 

Maltén (1998) and Lennéer, Axelsson and Thylefors (2005) show the importance of social 

relations to enable a good psychosocial work environment. The results of this study show that 

there is a positive experience of e-mail as an effective communication tool, this effectiveness 

is however limited because of the fact that the writing of e-mail tend to be time-consuming. 

There is also an increased distance in the relationship between management and staff. The 

collegial relationships are also affected when there is less room for social encounters and 

spontaneous situations for small talk. This is furthermore something that affects the 

psychosocial work environment. 

 

Key words: Technological communication, face to face communication, psychosocial work 

environment, interpersonal relationships. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Sammanfattning 

 

I dagens samhälle ökar användningen av teknologiska kommunikationsmedel i organisationer 

och kommunikationen tenderar att i hög grad ske via till exempel e-mail och intranät. Ett 

resultat av denna utveckling är att det har blivit vanligare att sända e-mail istället för att gå och 

tala med en kollega ansikte mot ansikte. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur anställda 

inom skolan upplever den teknologiska kommunikationen och hur den påverkar den 

psykosociala arbetsmiljön. Uppsatsen har en kvalitativ ansats då syftet är att skapa en förståelse 

för de anställdas upplevelse. De teoretiska ramverk som används i analysen av uppsatsens 

resultat är Goffmans (2014) dramaturgiska perspektiv med centrala begrepp som give och give 

off expression, personlig fasad, roller, dramaturgisk inramning samt bakre och främre 

regionen. Vidare har Lengels och Dafts (1986, 1988) modell för informationsfyllighet fungerat 

som ett verktyg i analysen av e-mail och intranätets funktioner och egenskaper. Rubenowitz 

(2004), Eisele (2007), Maltén (1998) samt Lennéer, Axelsson och Thylefors (2005) visar på 

sociala relationers betydelse för att en god psykosocial arbetsmiljö ska vara möjlig. Resultaten 

av denna uppsats visar att det finns en positiv upplevelse av e-mail som effektivt 

kommunikationsverktyg, men att formulering av e-mail även kan vara tidskrävande. Resultatet 

visar även att det finns en uppfattning av en ökad distans mellan arbetsledning och personal. 

De kollegiala relationerna påverkas också då det finns mindre utrymme för sociala möten och 

spontana situationer för småprat. Vidare är denna minskade interaktion mellan kollegor samt 

personal och arbetsledning något som påverkar den psykosociala arbetsmiljön negativt. 

 

Nyckelord: Kommunikation, teknologisk kommunikation, ansikte mot ansikte kommunikation, 

psykosocial arbetsmiljö, mellanmänskliga relationer.  

 

 

 

 

 

  



 

 

Populärvetenskaplig sammanfattning 
 

Användning av teknologiska hjälpmedel vid kommunikation är idag vanligt förekommande 

inom organisationer. Detta leder till att kollegor i minskande omfattning kommunicerar ansikte 

mot ansikte och mer via till exempel e-mail och intranät. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka hur anställda inom skolan upplever den teknologiska kommunikationen på deras 

arbetsplats samt att undersöka hur den påverkar den psykosociala arbetsmiljön. Uppsatsen 

bygger på material som insamlats under fyra intervjuer med personer anställda på en skola i 

Stockholms kommun.  

 

Resultaten som presenteras visar på att intervjupersonerna tycker att e-mail är ett effektivt sätt 

att kommunicera på men att det kan vara påfrestande och tidskrävande att formulera e-mailen 

på grund av en rädsla att bli missförstådd. En ökad distans mellan ledning och anställda är 

ytterligare en konsekvens som upplevs av intervjupersonerna. Mindre utrymme för planerade 

och spontana sociala möten påverkar de mellanmänskliga relationerna och i vidare bemärkelse 

även den psykosociala arbetsmiljön negativt. 
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Introduktion 
 

Mellanmänsklig kommunikation talas om som livsnerven i moderna organisationer och är 

därmed en viktig beståndsdel av det dagliga arbetet. Kommunikation kan sägas vara utbyte eller 

överföring av information mellan människor genom gemensamma symbolsystem. Således är 

kommunikation en process där en sändare (person, grupp eller organisation) förmedlar 

information till en mottagare (annan person, grupp eller organisation). Kommunikation kan 

alltså innebära informationsförmedling som sker muntligt ansikte mot ansikte, via 

telefonkontakt eller i skriftlig form m.m. (Kaufmann & Kaufmann, 2010:391ff). Den mest 

utnyttjade kommunikationsformen är den verbala som sker antingen ansikte mot ansikte eller 

via exempelvis ett telefonsamtal. Dagens organisationsliv är därför fortfarande i hög grad 

beroende av den språkliga formen av kommunikation för att förmedla budskap (Kaufmann & 

Kaufmann, 2010:396). Utvecklingen inom informationsteknologin påverkar kommunikationen 

i stor grad och olika elektroniska medier har förändrat kommunikationen på arbetsplatser. De 

flesta arbetsplatser har någon form av intern kommunikationskanal där anställda, via till 

exempel internet, kan kommunicera och förmedla information till varandra. Genom att till 

exempel kommunicera via intranät och e-mail kan informationsflödet mellan anställda bli större 

och snabbare samt möjliggör det för att nå ut med information till ett stort antal individer på 

samma gång (Kaufmann & Kaufmann, 2010:398).  

 

Som nämns ovan finns det stora möjligheter med dessa nya former av kommunikationskanaler 

men det är också vissa uttrycksmöjligheter som går förlorade. Icke-verbal kommunikation, 

bland annat kroppsspråk, har alltid tillskrivits stor betydelse inom kommunikationsområdet. 

Icke-verbal kommunikation kan hjälpa avsändaren att fånga mottagarnas uppmärksamhet 

genom gester, rörelser och minspel. Denna form av kommunikation har även fler dimensioner 

som är viktiga för de som kommunicerar. Den bidrar exempelvis till att förstärka mottagarnas 

intryck av avsändaren samt har den stor betydelse för huruvida mottagarna uppfattar avsändaren 

som uppriktig, trygg och sympatisk. Att finnas där rent fysiskt kan även betona gemenskap med 

mottagarna samtidigt som det går att betona distans och position gentemot dem. Miner, gester 

och rörelser hjälper den som talar att tydliggöra sina tankar och idéer ytterligare och det 

underlättar även för mottagarna att ta till sig det som talaren uttrycker. Aspekter såsom 

placering i rummet, ögonkontakt med publiken, blickar, gester med händerna och hållning för 

att ta upp några exempel, är alla saker som påverkar mottagarna på ett eller annat sätt (Hellspong 
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2013:165). När kommunikationen övergår från att främst ske ansikte mot ansikte till att ske 

genom kommunikationsmedier på arbetsplatser översätts ansiktsuttryck, tonläge och gester till 

skriftlig text och kroppsspråkets betydelse kan ses gå förlorad.  

 

Bakgrund 
Att kunna kontakta en vän eller kollega som befinner sig på andra sidan jorden är idag inget 

som anses komplicerat eller omöjligt, faktum är att det dessutom finns flera olika sätt att göra 

det på. E-mail, telefonsamtal, chatt och facetime-samtal är alla exempel på detta. Detta har dock 

inte alltid varit en sådan självklarhet som det är idag.  

 

Omkring år 1440 började Johann Gutenberg använda ett verktyg som i vanliga fall användes 

till att pressa oliver och vindruvor, till att trycka text på papper. Han uppfann sedan ett 

europeiskt alfabet och vidare gjorde tryckpressen det möjligt att tillverka böcker och att därmed 

även bevara kunskap samt sprida information på ett snabbare och smidigare sätt än tidigare. 

(Larsmo, 2007:14f). 1845 byggdes en elektrisk telegraf och försök till att placera en 

telegrafkabel på havsbotten påbörjades för att möjliggöra kommunikation mellan olika länder 

(Larsmo, 2007:34ff). Under andra världskriget uppfanns första generationens datorer (Larsmo, 

2007:45) och denna teknologiska utveckling fortgår än idag. Bara genom att titta tillbaka på de 

tio senaste åren går det att se en stor utveckling av telefoner, surfplattor och datorer som vidare 

leder till ökade kommunikationsmöjligheter. I dagens samhälle finns, som nämnts tidigare, en 

mängd olika verktyg för att kunna kommunicera med vänner, familj, affärsbekanta och 

kollegor.  Detta medför således stora möjligheter men även en del konsekvenser där exempelvis 

de mellanmänskliga relationerna kan komma att påverkas.   

 

När kommunikationen tenderar att ske via teknologiska kommunikationskanaler innebär det 

färre möten ansikte mot ansikte mellan anställda. De sociala behov människan har tillfredsställs 

genom många olika samspel och de arenor som tidigare fanns för informella samtal och 

“småprat” kan alltså antas minska och de anställda får mer sällan uttryck för det sociala behovet 

(Kaufmann & Kaufmann, 2010:399). Sammanfattningsvis ser arbetsorganisatoriska teorier 

mellanmänskliga relationer som en viktig faktor för arbetstrivsel och ökningen av teknologiska 

kommunikationsformer har lett till att kroppsspråkets funktioner i kommunikationen allt mer 

går förlorad. Detta är något som denna uppsats har för avsikt att undersöka konsekvenserna av. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Som nämnt i introduktionskapitlet minskar interaktionen som sker ansikte mot ansikte mellan 

anställda och kommunikationen sker i dagens arbetsliv i större mån i skriftlig form. Därmed 

minskar förutsättningarna för direkt interaktion mellan anställda. Syftet med denna uppsats är 

således att få en fördjupad förståelse för detta fenomen med hjälp av ett antal individers 

upplevelser av detta. Tidigare forskning har fokuserat på positiva och negativa aspekter av 

kommunikationens teknologiska utveckling men inte undersökt hur den teknologiska 

kommunikationen påverkar den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser. Denna uppsats 

avser därför att undersöka hur anställdas mellanmänskliga relationer kopplat till psykosocial 

arbetsmiljö, i den offentliga skolan, påverkas av de teknologiska kommunikationsformernas 

utveckling. 

 

 Hur upplever anställda inom skolan den teknologiska kommunikationen på 

arbetsplatsen? 

 

 Vilka konsekvenser får den teknologiska kommunikationen för de anställdas 

mellanmänskliga relationer och den psykosociala arbetsmiljön? 

 

Avgränsningar  
Ett empiriskt fält som vi tror kan vara relevant för detta forskningsämne är den offentliga 

skolan. Vi upplever att den är tämligen nyintroducerad för utvecklingen av teknologiska 

kommunikationsformer som innebär kommunikation via exempelvis e-mail och intranät. 

Ytterligare en faktor som bidragit till att den offentliga skolan utgör empirin i uppsatsen är 

tillgången till en kontaktperson som gjorde det möjligt med ett snabbt inträde till fältet.  

 

Disposition 
I följande avsnitt definieras begrepp som är centrala i uppsatsen. Sedan presenteras tidigare 

forskning inom området i ett kapitel som ämnar ge en bild av det aktuella forskningsläget och 

de forskningsluckor som finns. Vidare redogörs för de teoretiska ramverk som ska ligga till 

grund för analysen av empirin som uppsatsen genererar. Därefter kommer metodval, 

tillvägagångssätt, metodkritik samt etiska aspekter att diskuteras. Resultat och analys 

presenteras i ett gemensamt avsnitt, där resultaten analyseras med hjälp av de teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats. Slutligen summeras resultaten och svar på 
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forskningsfrågorna presenteras var för sig. Uppsatsen avslutas med en diskussion och förslag 

på vidare forskning.   

 

Begreppsdefinitioner 
I denna uppsats berörs begreppet psykosocial arbetsmiljö genomgående och därför är en 

definition av relevans. Begreppet inkluderar arbetets alla sociala relationer, såsom kontakter 

med kunder, arbetskamrater, chefer med mera. Vidare ingår också arbetets innehåll, vad 

individer har för arbetsuppgifter samt även organisering i den mening huruvida en individ 

arbetar ensam eller tillsammans med andra (Eriksson & Larsson, 2009:143). Denna 

begreppsdefinition är relevant då den innefattar de sociala relationernas betydelse för 

arbetsmiljön, något som är centralt för denna uppsats.  

 

Vidare är även begreppet kommunikation ett återkommande begrepp i uppsatsen. 

Kommunikation är överföring av information som sker genom ett gemensamt symbolsystem. 

En person, grupp eller organisation (sändare) överför en slags information till en annan person, 

grupp eller organisation (mottagare) vilket resulterar i att mottagaren får en viss förståelse för 

den information som överförts (Kaufmann & Kaufmann, 2010:192). Vidare hanteras begreppet 

teknologisk kommunikation i uppsatsen och med teknologi avses användningen av 

internettjänster som till exempel olika e-mail- och intranätfunktioner (Kaufmann & Kaufmann, 

2010:69). Utifrån dessa två begreppsdefinitioner definieras teknologisk kommunikation som all 

form av kommunikation som sker via internetbaserade hjälpmedel i denna uppsats.  
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Tidigare forskning  
 

I följande kapitel presenteras forskningen inom området kommunikation i organisationer och 

utvecklingen av teknologisk kommunikation. Detta är områden som det forskats relativt mycket 

om och då med fokus främst på hur stor utbredning den teknologiska kommunikationen har i 

dagens organisationsvärld samt negativa och positiva aspekter av den. Urvalet av artiklar har 

baserats på denna uppsats syfte att undersöka e-mail och intranätets betydelse för de 

mellanmänskliga relationerna och den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Kapitlet 

ämnar inledningsvis ge en övergripande bild av ämnet teknologisk kommunikation vilket Mats 

Heides (2002) avhandling om den teknologiska utvecklingen inom kommunikation gör. Vidare 

går James. D Sewell (2003) in på hur den teknologiska utvecklingen av kommunikation har 

förändrat sättet att kommunicera på arbetsplatser samt vilka negativa och positiva konsekvenser 

detta kan föra med sig. Detta är något som även Ray Friedman och Steven Currall (2003) 

beskriver men de berör även hur val av kommunikationsform kan påverka utfallet av samtalet. 

Presentationen av tidigare forskning ger en fördjupning i ämnets bakgrund samt skapar en 

förståelse för den teknologiska kommunikationens positiva och negativa egenskaper.  

 

Nya möjligheter med e-mail och intranät  
Heides doktorsavhandling (2002) beskriver hur intranätet fungerar som ett 

kommunikationsverktyg för organisatoriskt lärande samt att stora förväntningar finns på att det 

ska förbättra kommunikationen i organisationer, effektivisera verksamheten samt utveckla 

organisationslärande. Dessa aspekter är således utgångspunkten för Heides avhandling som är 

en fallstudie med en kvalitativ ansats baserat på intervjuer med anställda på företaget Ericsson 

Mobile Communications (Heide 2002:99ff). 

 

Heide beskriver hur den nya tekniken ger möjlighet till att utveckla olika 

organisationsstrukturer. En förhoppning och förväntan är att organisationsmedlemmar ska 

kunna samarbeta mer effektivt i och med den teknologiska kommunikationen. Heide menar att 

den teknologiska kommunikationen får mer och mer uppmärksamhet inom olika typer av 

organisationer, ämnen och branscher, till skillnad från förr då den typen av kommunikation 

ansågs vara av betydelse enbart för tekniska användare. Användning av datorer för att få ut 

information till berörda inom organisationer har dock länge haft stor betydelse för 

organisationer. Det effektiviserar det dagliga arbetet på grund av att information kan spridas 

snabbt och arbetsuppgifter kan effektiviseras samt automatiseras på detta vis (Heide 2002: 61f).  
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Den optimala formen för kommunikation anses enligt Heide vanligen vara den så kallade 

ansikte mot ansikte kommunikationen och den teknologiska kommunikationen anses sakna 

dimensioner som ansikte mot ansikte kommunikationen besitter (Heide 2002:70). Mary Culnan 

och Lynne Markus (1987, i Heide 2002:70) beskriver dock att den teknologiska 

kommunikationen har aspekter och dimensioner som ansikte mot ansikte kommunikationen 

inte har. Till exempel finns det möjlighet att adressera meddelanden till ett specifikt ändamål, 

såsom en diskussionsgrupp där alla intresserade kan ta del av meddelandet. Minne, lagring och 

återhämtning är ytterligare funktioner som ansikte mot ansikte kommunikationen saknar. Heide 

beskriver vidare att användandet av teknologisk kommunikation gör att våra meddelanden 

transkriberas, alltså att de finns nedskrivna. Detta gör att individer slipper att lagra viktig 

information i minnet, då det finns nedskrivet, och ett e-mail kan då fungera som ett slags 

extraminne (Heide 2002:71). I avhandlingen beskrivs dock att det påstående som implicerar att 

den teknologiska kommunikationens utveckling kommer att förändra strukturer och 

produktivitet inom organisationer har lite empirisk evidens. En förklaring till detta är att 

förhoppningarna på ny teknik ofta är orealistiska samt att det ibland handlar om att det görs 

felaktiga antaganden om hur människor beter sig i organisationsmiljöer (Fulk, Schmitz & 

Steinfield 1990, i Heide 2002:63).  

 

Den mellanmänskliga dimensionen och situationsanpassad kommunikation 
Sewell (2003) beskriver hur USA är mitt upp i en teknologisk utvecklingsera och han intresserar 

sig för att studera hur denna utveckling påverkar kommunikationen inom rättsväsendet. Sewell 

menar att utvecklingen karaktäriseras av att mycket av kommunikationen mellan anställda sker 

via till exempel e-mail. Här anser Sewell att det finns både negativa och positiva konsekvenser. 

Genom att kommunicera med hjälp av teknologin skapas möjligheter för snabb kommunikation 

som kan ske även om personer befinner sig långt ifrån varandra. Däremot framhåller han också 

att denna teknologiska kommunikation har ersatt kommunikationen som sker i närkontakt med 

andra människor, således kan den mellanmänskliga dimensionen av kommunikation ses till viss 

del gå förlorad (Sewell, 2003:11).  

 

Sewell menar slutligen att det är viktigt att organisationer fortsätter, trots de nya 

kommunikationsmöjligheterna, att se fördelarna med att kommunicera icke-teknologiskt då 

många anställda har valt att ersätta den traditionella och personliga kommunikationen med 

teknologisk kommunikation. Chefer inom organisationen bör således använda sig av personlig 
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kommunikation när det handlar om personalfrågor som berör olika arbetsområden. Likt 

cheferna menar Sewell att även de anställda ska ta upp frågor av personlig karaktär ansikte mot 

ansikte med respektive chef (Sewell, 2003:16).  

 

Teknologisk kommunikation som konflikthanteringsverktyg  
Friedman och Currall (2003) beskriver hur e-mail kommit att bli en fundamental del av 

kommunikationen som används idag. E-mail används till en mängd olika saker men på 

arbetsplatser används det främst till att strukturera och koordinera olika tillfällen samt reda ut 

olika situationer. Friedman och Currall menar att denna kommunikationsform kommit att bli 

ett verktyg som används när det uppstår meningsskiljaktigheter eller dispyter på en arbetsplats 

som kan upplevas som svårhanterliga. Eftersom e-mail används i så stor utsträckning menar de 

att det är ofrånkomligt att hantera konflikter via e-mail. Däremot ställer de sig frågande till om 

det verkligen är ett bra konflikthanteringsverktyg samt hur det faktiskt påverkar dynamiken i 

konflikthantering (Friedman & Currall, 2003:1326).  

 

Författarnas intresse för detta ämne är ett resultat av kvalitativa observationer, som visar att 

något unikt händer när människor försöker lösa konflikter via e-mail. Friedman och Curalls tes 

i artikeln är således att det finns strukturella aspekter av e-mail som tenderar att öka risken för 

att konflikter eskalerar när kommunikationen sker via e-mail i jämförelse med kommunikation 

som sker via telefon eller ansikte mot ansikte (Friedman & Currall, 2003:1326). Likt Friedman 

och Currall beskriver även Sewell att en konsekvens av att e-mail som kommunikationsform är 

tillgängligt på arbetsplatsen blir att de anställda kan gömma sig bakom en dataskärm och på så 

sätt interagera med sina kollegor istället för att talas vid i en fysisk situation. Detta menar Sewell 

kanske är extra problematiskt just för att det tenderar att användas som en strategi vid situationer 

som upplevs som besvärliga (Sewell, 2003:13). 

 

Fördelar och nackdelar med teknologisk kommunikation 
Det finns många problematiska aspekter med e-mail som kommunikationsverktyg men 

Friedman och Currall (2003) nämner även några fördelar med det. Till exempel menar de, likt 

Heide (2002), att allt som skrivs i e-mailkonversationer dokumenteras och sparas. Det finns 

även utrymme för att revidera det som ska förmedlas när e-mail används som 

kommunikationsform och detta menar författarna är positivt för det ger möjlighet till eftertanke 

och övervägning (Friedman & Currall, 2003:1328f). Något som författarna vidare menar är 

problematiskt är att även om e-mailet som sänds är noga övervägt och välformulerat så söker 
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personer alltid olika former av respons hos personen de talar med under samtalet. Det kan till 

exempel vara ansiktsuttryck eller ljud från den andre som hjälper de involverade i 

konversationen att veta hur de ska fortsätta samtalet. Utan dessa uttrycksformer är 

sannolikheten större att de olika parterna kan tolka meddelanden på ett sätt som avsändaren inte 

avsett och då exempelvis blir förolämpade (Friedman & Currall, 2003:1328). 

 

Sammanfattning 
Utvecklingen av tekniken har bidragit till vissa möjligheter såsom effektivare kommunikation 

samt underlättande för administrativa ärenden genom lagringsmöjlighet. Det är däremot också 

viktigt att vara medveten om dess begränsningar och konsekvenser för en arbetsplats där till 

exempel kommunikation via e-mail kan påverka de kollegiala relationerna negativt om det 

används i fel situation eller syfte. Denna tidigare forskning ämnar bidra till en vidare bild av de 

frågeställningar och syfte som uppsatsen avser undersöka, alltså kommunikationens utveckling 

kopplat till mellanmänskliga relationer och psykosocial arbetsmiljö. Den tidigare forskningen 

har även bidragit till utformningen av intervjuguiden. 
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Teori 
 

I följande kapitel presenteras de teorier som ligger till grund för uppsatsen analys. Samtliga 

teorier har valts ut för att ge en övergripande bild av ämnet som denna uppsats behandlar samt 

för att göra det möjligt att besvara uppsatsens frågeställningar. Erving Goffmans (2014) 

dramaturgiska perspektiv är ämnat ge en förståelse för vilka olika uttrycksmöjligheter som finns 

för att hantera olika sociala situationer. Vidare visar Robert. H Lengels och Richard. L Dafts 

(1989) modell hur val av olika kommunikationskanaler kan påverka den information som 

förmedlas och även hur olika kategorier av information bör matchas med en lämplig 

kommunikationskanal. Mellanmänskliga relationer har stor betydelse för den psykosociala 

arbetsmiljön och detta är något som tydligt framkommer i kapitlets sista del där olika författares 

perspektiv belyses. Teoriavsnittet avslutas med motivering till varför dessa olika teoretiska 

perspektiv är relevanta för denna uppsats.  

 

Sända ut och överföra intryck 
I boken “Jaget och maskerna” (2014) presenterar Goffman sitt dramaturgiska perspektiv där 

han ser på vardagen som olika situationer för framträdanden. Människor är, enligt Goffman, 

individer som genom skådespel interagerar med varandra. Genom denna interaktion försöker 

individerna skaffa så mycket information om andra som möjligt för att veta vad som förväntas 

av sig själv i en sådan situation. Här talar Goffman om begreppen give expression (sänder ut) 

och give off expression (överför) och dessa handlar om individens uttrycksförmåga och 

förmågan att åstadkomma intryck. Det som sänder ut uttryck, give expression, inbegriper 

verbala symboler eller andra uttrycksmedel av språklig karaktär, som individen använder sig 

av för att uttrycka sig. Denna kommunikationsform kan upplevas som traditionell och 

begränsande. Give off expression är en typ av kommunikation som är mer situationsbunden. 

Den innefattar att individer överför uttryck på ett icke-verbalt vis, oftast omedvetet, med syfte 

att det ska säga något om individen (Goffman, 2014:12ff).  

 

Det är inte alltid dessa två kommunikationsformer stämmer överens med varandra, individen 

som sänder ut ett uttryck, give off, genom till exempel verbala symboler kan samtidigt överföra, 

give, ett annat uttryck genom icke-verbala symboler som de individer som granskar 

framförandet kommer att använda sig av för att tolka den situationen. De uttryck som individen 

som granskar framträdandet observerar kommer dock i slutändan att vinna över det uttryck som 

den framträdande individen försöker att förmedla om dessa inte stämmer överens med varandra 
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(Goffman, 2014:13). Det uttryck som individen överför kan alltså bli ett sätt för de individer 

som observerar att kontrollera att det som individen sänder ut stämmer. Förmågan att avslöja 

en annan individs beteende är således mer välutvecklad än individers förmåga att medvetet styra 

intrycket av en själv (Goffman, 2014:17).  

 

Framträdandet och roller 
Goffman använder sig av begreppet framträdande för att hänvisa till all den aktivitet som den 

agerande visar upp inför en speciell grupp och som har ett inflytande på observatörerna. För att 

individer ska kunna delta i ett sådant framträdande krävs det dock att de går in i olika roller. 

Här intar individen en roll som hen förväntar sig att de andra individerna tar på allvar (Goffman, 

2014:25ff). Rollen som talaren försöker anta kan förstärkas eller försvagas beroende på scenisk 

inramning. Inramningen är således de sceniska inslagen i framträdandet. Exempelvis kan en 

roll som lärare förstärkas om individen befinner sig i ett klassrum med en mängd olika attiraljer 

som kan kopplas till yrket. Om individen istället befinner sig i en livsmedelsaffär kommer rollen 

som lärare inte framstå som lika stark. Goffman går vidare till att beskriva begreppet fasad som 

han menar refererar till delen av individens framträdande som fungerar på ett regelbundet och 

fastställt sätt för hjälpa de som observerar att definiera situationen. Han menar att den 

personliga fasaden är de detaljer i framförandet som åskådarna identifierar med talaren själv 

och de förväntar sig även att dessa ska följa med hen oavsett situation. Det kan till exempel 

vara kläder, utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck och gester (Goffman, 2014:28ff). 

 

Regioner och regionsbeteende 
Definitionen av en region är bred enligt Goffman. Det beskrivs som vilket ställe som helst som 

är avgränsat av olika uppfattningsbarriärer och är den plats där framträdandet äger rum. 

Goffman delar in begreppet i bakre och främre region. Den främre regionen är den plats där 

framträdandet sker, här är talaren synlig för den observerande publiken och agerar i sin roll. 

Det uttryck som individen här sänder ut blir således det som lämnas för tolkning av åskådarna. 

Vid framträdanden i den främre regionen kan mottagarna hålla hela den främre regionen under 

ständig uppsikt. De som talar kan bli påverkade av det och en effekt av detta kan bli att de 

upphör att adressera åskådarna samt att de slutar visa hövlighet. Viktigt att påpeka är dock att 

dessa individer för den sakens skull inte upphör att överföra uttryck, de har bara slutat att 

uttrycka sig (Goffman, 2014:99).  
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Den bakre regionen menar Goffman är en plats som ligger i anknytning till den plats där 

framträdandet äger rum (främre regionen). I den bakre regionen kan saker hållas dolda från de 

observerande åskådarna och där får individer möjlighet till att bland annat ta en paus från den 

roll som antas vid interaktion. Alltså får den agerande en möjlighet till avkoppling samt att de 

egenskaper eller framförda åsikter som individen egentligen inte besitter eller står för kan 

läggas undan. (Goffman, 2014:102, 108). De olika regionerna kan avgränsas från varandra på 

olika sätt, till exempel kan det ske genom en glasvägg, där regionen då blir avgränsad rent 

auditivt men inte visuellt. Den kan även ske genom vanliga väggar som kan avgränsa både 

auditivt och visuellt (Goffman, 2014:97). 

 

Teknisk utveckling och olika kommunikationskanaler 
Lengel och Daft (1986) beskriver en ökning av olika typer av kommunikationskanaler i tillägg 

till traditionella brev, ansikte mot ansikte kommunikation och telefonsamtal. Ny 

kommunikationsmedia har blivit tillgänglig såsom exempelvis e-mail och videosamtal. Dessa 

innovationer beskrivs av författarna som ett bra sätt att överföra budskap. Utifrån detta har de 

skapat en modell om hur olika kommunikationsformer har olika egenskaper och 

informationsfyllighet, ju mer egenskaper som en kommunikationskanal rymmer desto större 

blir informationsfylligheten (Lengel & Daft, 1986:560).  

 

De olika kommunikationskanalerna som Lengel och Daft tar upp är ansikte mot ansikte- 

kommunikation, samtal via telefon och sist kommunikation via skriftlig form, såsom e-mail. 

Muntlig kommunikation ansikte mot ansikte menar författarna är ett bra sätt att överföra 

budskap. Kommunikationsprocessen blir då personlig, ger möjlighet till snabb återkoppling och 

mycket information. Samtal som sker via telefon antas också vara ett bra sätt vid överföring av 

information då det är lätt att fokusera på det som förmedlas. Dock saknas det personliga mötet 

individerna mellan, då ögonkontakt, nickningar och ansiktsuttryck försvinner (Lengel & Daft, 

1986:560). Båda dessa överföringssätt har gemensamt att det är en dubbelriktad 

kommunikation. De kommunikationssätt som dock används mest i organisationer är däremot 

de som endast förmedlas i en riktning och i skriftlig form. Lengel & Daft menar att de olika 

informationskanalerna har olika grad av informationsfyllighet och den muntliga 

kommunikationen som sker ansikte mot ansikte är den som har högst informationsfyllighet. 

(Lengel & Daft, 1986:560) 
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Matchning av kommunikation och situation 
Den skriftliga formen av kommunikation fungerar bäst när det som ska kommuniceras är avsett 

för ett större antal mottagare och är av rutinmässig karaktär. Information som är av rutinmässig 

karaktär är logisk, enkel och innehåller inga överraskningar. Sådan kommunikation kräver inte 

lika stort utbyte av information för att uppnå ömsesidig förståelse mellan avsändaren och 

mottagaren, kommunikationen är således enkelriktad. Däremot har icke-rutinmässig 

kommunikation en större potential för missförstånd och kännetecknas ofta av tidspress, 

tvetydighet och överraskning. En konsekvens av detta är att risken för missförstånd blir stor. 

Personliga känslor och uppfattningar kommer också att påverka tolkningen av informationen 

och därför kräver icke-rutinmässig kommunikation möjlighet till återkoppling och ett rikt 

informationsutbyte för att kommunikationstillfället ska bli gynnsamt (Lengel & Daft, 

1988:227).  

 

De olika kommunikationskanalerna är således olika välanpassade och har olika 

informationskapacitet baserat på sin förmåga gällande direkt återkoppling och personlig 

kontakt. Därför bör valet av kommunikationskanal grundas i den rådande situationens 

förutsättningar (Lengel & Daft, 1988:225f). Exempelvis kommer kommunikationstillfället att 

bli lyckat om ansikte mot ansikte kommunikation används när informationen som ska förmedlas 

är överraskande, personlig eller kräver snabb återkoppling. Således matchar icke-rutinmässig 

kommunikation en kommunikationsform med hög informationsfyllighet medan en rutinmässig 

kommunikation fungerar med en kommunikationsform som har lägre informationsfyllighet 

(Lengel & Daft, 1988:227). 

 

Psykosocial arbetsmiljö 
Sigvard Rubenowitz (2004) beskriver att det finns fem kännetecken för en god psykosocial 

arbetsmiljö. Nedan presenteras tre av dessa då det endast är de som är relevanta för uppsatsen. 

Det första kännetecknet är ett positivt arbetsledningsklimat som innefattar möjligheter till att 

samarbeta mellan olika hierarkiska nivåer inom organisationer, exempelvis mellan rektor och 

fritidspersonal. Möjligheten att skapa och underhålla goda relationer till sina kollegor är även 

något som är väsentligt för ett positivt arbetsledningsklimat. Optimal arbetsbelastning är den 

faktor som går ut på att arbetsbelastningen ska vara optimal både vad gällande den fysiska men 

även den psykiska aspekten. God arbetsgemenskap är det sista kännetecknet och är nödvändigt 

för att skapa god kontakt med kollegor men även för att skapa bra relationer och trivsel på 

arbetsplatsen. (Rubenowitz 2004:97). Per Eisele (2007) skriver vidare om FIRO:s modell för 
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interpersonliga basbehov som grundar sig i behov att vara med andra samt behov av närhet och 

känslouttryck. Eisele anser dock att behovet av igenkänning kan vara det mest centrala och då 

som både erkännande av arbetsprestation men även sociala former av igenkänning. Den sociala 

relationen och det sociala mötet med andra människor på arbetsplatsen är en grundläggande del 

för en god psykosocial arbetsmiljö (Eisele, 2007:28).  

 

En anledning till att människor överhuvudtaget kommunicerar med varandra är för att det 

fungerar som en källa till närhet och är ett sätt för att upprätthålla samt vidmakthålla relationer 

med andra människor. Det är också ett verktyg för att få utlopp för känslor och få möjlighet att 

reagera på andra människors känslouttryck. Behovet av mänsklig kontakt är inte bara väsentlig 

i arbetet, det är även livsnödvändigt (Maltén, 1998:12). Kafferaster och andra spontana tillfällen 

kan vara situationer där behovet av social kontakt tillfredsställs. För att sådana situationer ska 

bli möjliga krävs det att det finns tid och möjlighet för personalen att röra sig runt på 

arbetsplatsen och skapa möten. Småprat under arbetets gång är således något som är väsentligt 

för att den psykosociala arbetsmiljön ska vara god. Genom att småprata med kollegor skapas 

relationer och förtroende som kan fungera långsiktigt. Konflikter och missförstånd kan vidare 

lösas under småprat och på så sätt förbättra relationen kollegor emellan (Lennéer Axelsson & 

Thylefors, 2005:138ff).  

 

Motivering av teorival 
Ovan nämnda teorier har valts ut för att underlätta en analys av det empiriska materialet och för 

att bidra till att svara på uppsatsens frågeställningar. Goffmans dramaturgiska perspektiv visar 

hur olika dimensioner i kommunikationen hjälper oss att hantera olika sociala situationer. När 

kommunikationen sker via teknologiska medel går några av dessa dimensioner förlorade och 

det dramaturgiska perspektivet kan eventuellt bidra till en förståelse för de olika 

kommunikationssituationer som de anställda hanterar i sitt arbete. Modellen om 

informationsfyllighet kan ge en övergripande bild av hur olika kommunikationskanaler bidrar 

till hur anställda tolkar det utsända budskapet. Vidare belyser det psykosociala perspektivet hur 

arbetsmiljön kan komma att påverkas av möjligheten till social kontakt och hur anställda kan 

uppleva att relationerna med sina kollegor påverkas av det.  

  



14 

 

Empiri och metod 
 

I följande kapitel kommer metoden i denna uppsats att redogöras för. Här kommer de olika 

metodval som uppsatsen hanterat att tas upp samt presenteras tillvägagångssätt och insamling 

av empiriskt material. Avslutningsvis redogörs det för de etiska aspekter som uppsatsen har 

behandlat och beaktat, samt en kritisk granskning av den valda metoden och tillvägagångssättet. 

 

Metodologisk ansats 
Denna uppsats ämnar undersöka hur anställdas relationer till varandra påverkas av att 

kommunikation sker via teknologiska medel samt hur attityden till dessa 

kommunikationsmedel är. Uppsatsen har en kvalitativ utgångspunkt där fokus ligger på att 

skapa en förståelse för olika kvalitéer för det som avser att undersökas och genom denna 

förståelse sedan förklara fenomenet (se Kvale & Brinkmann, 2009:17). Valet av metod 

baserades på uppsatsens teoretiska perspektiv samt på uppsatsens syfte. Fokus ligger således på 

att skapa en förståelse för första ordningens konstruktioner, alltså de tankar och uppfattningar 

intervjupersonerna har om sin livsvärld och som de tar för givna. Dessa analyseras sedan utifrån 

de teoretiska perspektiven som tidigare presenterats (se Aspers, 2007:41). I kvalitativa 

intervjuer har forskaren en möjlighet att följa upp intressanta spår men det kan även vara en 

utmaning för forskaren att låta intervjupersonens tankar ta plats. Det är inte säkert att de frågor 

som forskaren avser ställa berör det centrala i intervjupersonens uppfattningar och tankar kring 

fenomenet. Den kvalitativa forskningsmetoden har alltså inte som mål att komma fram till 

kvantifierbara eller entydiga innebörder hos de olika teman som är centrala (Kvale & 

Brinkmann, 2009:47).  

 

Urval 
Det empiriska fält som är aktuellt för denna uppsats är skolan, där anställda inom den offentliga 

skolan utgör populationen. Intervjupersonerna valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval, en 

metod som vid strategiska urval är väl lämpad i kvalitativa studier (Trost, 2010:141). 

Snöbollsurvalet motiveras även med att vi har en ingång till det empiriska fältet genom en 

kontaktperson som är verksam fritidspedagog på en skola. Genom kontaktpersonen fick vi 

vidare tillgång till ytterligare fyra intervjupersoner, vilket innebär att det empiriskt insamlade 

materialet kommer från fyra olika intervjuer. Enligt Jan Trost (2010) är det viktigt att det ska 

finnas en variation inom den grupp som studeras. Detta även om gruppen i sig är homogen. De 

intervjupersoner som uppsatsen utgår från ger oss en relativt god spridning, dock bör påpekas 
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att uppsatsen ämnar beskriva dessa individers upplevelser. Därför är det varken möjligt eller av 

intresse att kunna generalisera resultaten i denna uppsats till populationen eller att få fram 

statistiskt representativa resultat (se Trost, 2010:141). 

 

Intervjupersonerna i denna studie är alla verksamma på en lågstadieskola belägen i Stockholms 

stad, med cirka 60 anställda. Denna avgränsning är gjord för att det ska vara möjligt att få en 

uppfattning om hur intranätet och e-mail fungerar som kommunikationssystem på den aktuella 

skolan. Om intervjupersonerna varit anställda på olika skolor hade dessa system kunnat skilja 

sig åt och det hade då blivit svårt att veta om skillnader eller mönster i upplevelsen beror på 

detta. Denna avgränsning grundar sig även i det faktum att den första intervjupersonen gav oss 

kontaktuppgifter till intervjupersoner som är verksamma på samma skola. Vidare kan denna 

avgränsning även ses som en form av begränsning då alla intervjupersoner kommer från samma 

skola där det kan råda vissa generella uppfattningar och åsikter. 

 

Intervjupersonerna är totalt fyra stycken och presenteras nedan med fiktiva namn. Exakt ålder 

och kön kommer inte presenteras då bedömningen gjorts att det inte är relevant. 

Intervjupersonerna presenteras endast genom följande restriktiva information för att bevara 

deras anonymitet i så stor mån som möjligt. Kim är cirka 60 år och har varit verksam på skolan 

i näst intill hela sitt yrkesliv, alltså ungefär 45 år. Intervjuperson nummer två har fått namnet 

Alex, hen är runt 50 år och har varit yrkesverksam i ungefär 35 år, 16 av dessa år har hen arbetat 

på skolan som undersökningen utgår från. Chris är i tjugoårsåldern och har arbetat på skolan i 

drygt ett år, hen har varit yrkesverksam i totalt fem år. Den sista intervjupersonen har fått 

namnet Charlie, hen har varit yrkesverksam i 30 år och är cirka 50 år gammal. Hen har varit 

anställd på skolan i drygt tre år.  

 

Datainsamling 
Intervjuer med personer som är verksamma inom skolan är det som utgör det empiriska 

materialet i uppsatsen. Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade, där det fanns ett 

underlag med frågor och teman som redan var fastlagda. Samtidigt fanns det utrymme för att 

följa upp eventuella spår och intressanta resonemang som uppkom under intervjuerna. För att 

möjliggöra detta var intervjuguiden (se bilaga 1) inte strukturerad utifrån förutbestämda frågor 

utan bestod av en lista på olika ämnen och förslag på underfrågor (se Trost, 2010:7-f).  
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Intervjuerna inleddes med några enkla och öppna frågor för att skapa ett avslappnat och trivsamt 

klimat som underlättade för intervjupersonerna (se Trost, 2010:84). Vidare kom intervjuerna 

att växla mellan mer specifika frågor samt frågor som var mer av en övergripande karaktär. 

Intervjustrukturen byggdes upp på detta sätt för att samtalen skulle bli dynamiska och upplevas 

som levande. Detta är väsentligt för att intervjupersonerna ska känna sig motiverade att delta 

under hela samtalet (se Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2007:298). Frågorna som 

ställdes till intervjupersonerna var relativt enkla i sin formulering men med syftet att frammana 

deskriptiva svar. Intervjupersonerna uppmuntrades således att komma med exempel och 

beskriva känslor samt upplevelser ingående. Dock är detta inte menat att åstadkomma någon 

form av kategorisering utan snarare att få en nyanserad bild och förståelse för skillnader i ett 

fenomen (se Kvale & Brinkmann, 2009:46).   

 

Praktiskt genomförande  
Första kontakten med intervjupersonerna togs genom ett telefonsamtal där information om vad 

uppsatsen ämnar undersöka gavs. Under detta inledande telefonsamtal ställdes även frågan om 

personerna i fråga kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. När intervjupersonerna 

accepterat att delta bestämdes tid och plats i samråd med intervjupersonerna (se Trost, 2010:81). 

Intervjuerna genomfördes på deras arbetsplats, detta för att det skulle bli så smidigt och enkelt 

för dem att delta som möjligt. Trost (2010) tar upp att miljön som intervjun sker i ska vara så 

ostörd som möjligt och att de ska genomföras på en plats där intervjupersonerna inte känner sig 

underlägsna i, vilket är ytterligare en anledning till att de genomfördes på arbetsplatsen. En lapp 

sattes även upp på dörren till det gemensamma arbetsrummet för att tydliggöra att det var 

upptaget och att intervjun pågick (se Trost, 2010:65). Samtliga intervjupersoner försäkrade oss 

om att de kunde sitta lite längre än de trettio minuters rast de har egentligen, om det skulle 

behövas, vilket gjorde att det inte fanns någon tidspress under intervjuernas gång. Intervjuerna 

tog mellan 25 till 40 minuter att genomföra. Vi bad om tillåtelse att spela in intervjuerna i syfte 

att förenkla transkriberingen vid arbetet med analys och resultatdel (se Trost, 2010:74). Alla 

fyra intervjupersoner godkände detta. 

 

Under intervjuerna var det två intervjuare och en intervjuad som deltog. Detta genomförande 

motiveras med att båda författarna skulle ha möjlighet att uppleva intervjuerna samt för att 

lättare kunna följa upp olika intressanta spår under den pågående intervjun. Detta 

tillvägagångssätt möjliggjordes då intervjusituationen förbereddes och diskuterades författarna 

emellan innan intervjuerna, där tydliga roller delades ut samt även förklarades för 
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intervjupersonen. Trost (2010) menar att det kan vara till en viss fördel att genomföra intervjun 

med två intervjuare närvarande om dessa är samspelta (Trost, 2010:66f), - något som 

ovanstående förberedelser ökade möjligheten till.  

 

Kodning och analys:  
Processen vad gällande kodning och analys i denna uppsats påbörjades när intervjuguiden 

skapades och har varit med i processen under arbetets gång. Kodningen har utgått från teorin 

till en början men även influerats av empirin som insamlats. Efter intervjuerna transkriberades 

det insamlade materialet som sedan delades in i mindre delar för att därefter sorteras in i koder. 

Dessa koder skapades utifrån teorierna, intervjuguiden och den uppfattning samt de idéer som 

uppstod under empiriinsamlingen (se Aspers 2007:157). Aspers tar upp marginalmetoden som 

används vid kodning, vilket är den metod som användes i analysarbetet. Transkriberingarna 

skrevs ut och därefter sorterades materialet in i olika färger, där varje färg representerade en 

kod, detta för att tydliggöra eventuella mönster, som sedan användes i analysen (se Aspers 

2007:197). Några koder som materialet resulterade i var exempelvis relationer, konflikter och 

irritation, användningsstruktur och positiva upplevelser.  

 

Metodkritik 
Flera forskare har framhållit betydelsen av att intervjun sker på en plats där intervjupersonen 

känner sig trygg. Utifrån detta kan personens arbetsplats ses som lämplig, däremot kan risken 

för störningar vara stor. Om en kollega kommer och söker intervjupersonen eller om 

arbetstelefonen ringer kanske det inte är möjligt för intervjupersonen att förbise detta (Trost, 

2010:65). Det är därför viktigt att reflektera över saker som kan ha kommit att påverka intervjun 

och det intervjupersonen kände sig bekväm att dela med sig av (Esaiasson et al, 2007:302). De 

anställdas gemensamma arbetsrum var det enda rummet som fanns tillgängligt under 

intervjutillfällena. Under de fyra intervjuerna hände det två gånger att kollegor till 

intervjupersonerna kom in i rummet för att hämta saker. Detta är inte optimalt eftersom 

intervjusamtalet kom att avbrytas vid dessa tillfällen och samtalet fick ledas tillbaka in på 

frågan. Huruvida detta påverkade intervjun och om intervjupersonerna kände sig bekväm med 

detta är inget som vi definitivt kan veta. Dock kan det vara möjligt att intervjupersonerna kanske 

inte var fullt så kritiska, eller berörde så känsliga uppgifter som de skulle gjort om 

intervjutillfällena genomförts i ett rum där ingen kommit in.  
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I en intervjusituation råder det från början en maktasymmetri eftersom forskaren kontrollerar 

samt definierar situationen. Även om intervjun är menad att vara öppen för att följa upp 

intressanta spår leder ändå intervjuaren samtalet mer än personen som blir intervjuad. Om 

intervjupersonen känner av denna maktobalans kan det påverka stämningen och vad 

intervjupersonen väljer att dela med sig av (Aspers, 2007:35). Att det i samtliga intervjuer varit 

två personer som intervjuat och en person som blivit intervjuad kan komma att öka känslan av 

en viss maktobalans. Hur det skulle vara möjligt att motverka detta diskuterades innan samtliga 

intervjuer genomfördes, detta bidrog till att placering i rummet, roll i intervjun samt att 

användning av språk övervägdes noga. Då kvalitativa intervjuer strävar efter att uppnå en 

förståelse för intervjupersonens upplevelse av ett fenomen kan således intervjupersonen ses 

som en expert på sig själv. Det är denna uppfattning vi gått in med i samtliga intervjutillfällen 

med förhoppningen att det ska utjämna den maktobalans som från början finns i en 

intervjusituation (se Trost, 2010:91).  

 

Då denna uppsats grundar sig på en kvalitativ ansats finns vare sig möjlighet eller ambition att 

på något sätt generalisera resultatet av det empiriska datamaterialet på andra skolor eller 

arbetsplatser. Däremot har det varit möjligt, genom de kvalitativa intervjuer som genomförts, 

att på djupet undersöka intervjupersonernas tankar samt uppfattningar om fenomenet. Eftersom 

frågeställningarna i denna uppsats ämnar undersöka intervjupersonernas upplevelse av 

kommunikation kan således en kvalitativ metod ses som det mest lämpade.  

 

Etiska aspekter 
Denna uppsats har utgått från ett snöbollsurval och det innebär att några av intervjupersonerna 

vet vilka som deltar i uppsatsen. Detta informerades deltagarna om vid första kontakt, och 

samtliga intervjupersoner accepterade detta förhållande. Bortsett från det finns det vissa 

åtgärder som kan underlätta konfidentialitet kring intervjupersonernas identitet. Det är till 

exempel irrelevant vilken yrkestitel intervjupersonerna har eller på vilken skola de arbetar. Den 

enda synliga informationen om intervjupersonerna kommer således att vara hens ålder, hur 

länge hen har varit anställd inom skolväsendet samt på den aktuella skolan. Här görs 

bedömningen att detta är för knapphändig information för att de utelämnande uppgifterna ska 

kunna hänföras till intervjupersonerna eller att deras identitet ska kunna bli exponerad. Denna 

uppsats kan komma att behandla information som kan anses som etiskt känslig och därför är 

detta särskilt viktigt (se Vetenskapsrådet, 2011:12).  
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När förfrågan om deltagande framfördes via telefon informerades intervjupersonerna vidare 

kring vad ett deltagande i uppsatsen kan komma att innebära. Intervjupersonerna informerades 

även om att ett deltagande är frivilligt och kan när som helst avbrytas på deras begäran (se 

Vetenskapsrådet, 2002:7). Samtycke från intervjupersonerna att delta i uppsatsen erhölls via 

telefon. Intervjupersonerna blev även informerade om att intervjumaterialet endast kommer att 

användas till denna uppsats och att vi inte på något sätt utlånar det (Vetenskapsrådet, 2002: 14). 

Ingen information om intervjupersonerna bortsett från deras förnamn, ålder och yrkesår har 

antecknats. Namnen på intervjupersonerna har dock ersatts av fiktiva namn i efterhand för att 

minimera hantering av personuppgifter som ökar risken för att intervjupersonerna på något sätt 

ska kunna identifieras (se Trost, 2010:127). I uppsatsens analysdel förekommer citat av 

intervjupersonerna och det ska inte utifrån dessa vara möjligt att utläsa från vilken 

intervjuperson de kommer ifrån eller utläsa vilka intervjupersonerna är, därför skrivs citatet inte 

direkt i talspråk (se Trost, 2010:129).   
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Resultat och analys 
 

Den tidigare forskning som presenterats i tidigare kapitel visar hur den nya 

kommunikationstekniken ger möjligheter till att utveckla organisationer. Kommunikationen 

kan till exempel bli mer effektiv och utvecklas genom dessa nya kommunikationsmedel. 

Utvecklingen tyder på att kommunikationen via e-mail inom organisationer har ökat och 

kommer att fortsätta öka. Den tidigare forskningen berör dock inte hur anställda inom 

organisationer faktiskt upplever den här nya kommunikationsteknologin och inte heller hur den 

kan påverka den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen. Detta är något som 

frågeställningarna i denna uppsats lyfter upp och genom att analysera det empiriska materialet 

med hjälp av de teoretiska ramverk som tidigare presenterats är förhoppningen att kunna 

besvara dessa. 

 

Avsnittet inleds med en beskrivning och analys av intervjupersonernas upplevelse av intranät 

samt hur kommunikationen mellan arbetsledning och personal påverkas av att e-mail används 

som kommunikationsverktyg. Vidare beskrivs hur uttrycksmöjligheter påverkar 

mellanmänskliga relationer och i sin tur även den psykosociala arbetsmiljön. 

 

Osäkerhet kring intranätets funktioner 
Skolan som intervjupersonerna är anställda på har ett intranät som främst hanteras av den 

kommun som skolan är belägen i. Kommunikationen som sker via intranätet är i stora drag 

enkelriktad där kommunen är ytterst ansvarig för den information som publiceras. Vissa 

intervjupersoner menar att de inte har befogenhet till att lägga upp information på intranätet 

medan andra menar att de har det. När intervjupersonerna vidare beskriver intranätets 

funktioner skiljer sig dessa beskrivningar mellan de olika intervjuerna. Några funktioner som 

intervjupersonerna nämner är att intranätet fungerar som en informationskanal, att ansökan om 

ledighet sker via intranätet, att det finns möjlighet att ansöka om nytt jobb där samt att det är 

ett sätt att nå vårdnadshavare. Beskrivningen av intranätets funktioner är således inte 

samstämmig. 

 

Det framgår också att det finns en förväntan från kommunen och ledning att intranätet ska 

användas ofta, helst på daglig basis. Vidare beskriver intervjupersonerna en stor frustration 

kring kommunens och ledningens förväntningar kring detta, då samtliga anger att det inte finns 

någon tid till att hålla sig ajour med vare sig intranätet eller kraven på att läsa och besvara e-
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mail. En av intranätets främsta funktioner är att det fungerar som en informationskanal, som 

kommun och ledning använder sig av för att sprida information. Kommunikationen mellan 

ledning och kommun gentemot de anställda på skolan kan då upplevas enkelriktad, något som 

framkommer tydligt i Charlies beskrivning av kommunikationen via intranätet: 

 

Det är svårt att få feedback från ledningen, ibland så vill man ifrågasätta 

något men det är svårt. Det kan vara lite jobbigt, då får man gå och jaga och 

ha anteckningsblock med sig. 

 

Charlie beskriver en frustration kring att ledningen inte är tillgänglig i den mån som önskas. 

Ledningen kan således nå personalen via intranätet men personalen kan inte nå ledningen. 

Lengel och Daft (1988:227) beskriver att vid enkelriktad kommunikation finns det inget 

utrymme för återkoppling eller diskussion samt att det är svårt att uppnå en ömsesidig förståelse 

mellan de olika kommunikationspartnerna. Intervjupersonerna beskriver det själva som 

problematiskt att de kan bli informerade av ledningen men att det är svårt att nå dem. Att 

kommunikationen ser ut på det här viset kan fungera när arbetsledningen kommunicerar 

information som personalen inte har några frågor om. Om det däremot är information som 

personalen på något sätt vill ifrågasätta eller diskutera är den enkelriktade informationskanalen 

inte passande då den ömsesidiga förståelsen blir svår att uppnå. För att denna gemensamma 

förståelse ska bli möjlig samt för att kunna föra en diskussion krävs det mer egenskaper i 

kommunikationen enligt Lengel och Daft (1986:560) vilket exempelvis ansikte mot ansikte 

kommunikation erbjuder. 

 

E-mail som kommunikationsverktyg 
Tre tydliga dimensioner gällande hur de anställda upplever kommunikation via e-mail har blivit 

synliga i vår undersökning. I detta kapitel kommer dessa dimensioner att presenteras och 

analyseras under de tre rubrikerna Kommunikation mellan arbetsledning och personal, Det 

(in)effektiva e-mailet och Det skrivna ordet- en tolkningsfråga. 

 

Kommunikation mellan arbetsledning och personal 

Intervjupersonerna menar på att de tenderar att kommunicera via e-mail med ledningen i större 

grad än vad de gör med andra kollegor. Rubenowitz (2004:97) beskriver att relationen mellan 

ledning och anställda är en väsentlig beståndsdel för att en bra och trivsam arbetsmiljö ska vara 
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möjlig. Således är möjligheten till samarbete mellan olika hierarkiska nivåer inom en 

organisation viktig och det är något som möjligtvis kan ses gå förlorad vid den form av 

kommunikationsmöjligheter som beskrivs vara tillgängliga på skolan. Denna problematik 

beskrivs av intervjupersonerna främst i relationen mellan anställda på skolan och kommun men 

även i relationen mellan de anställda och ledningen. Möjligheten till kommunikation via e-mail 

har ökat och det i sin tur beskriver intervjupersonerna har minskat möjligheterna till fysiska 

möten. Kim framhåller exempelvis följande: 

 

Förut upplevde jag att rektorn var verksam ute i verksamheten och mer 

delaktig och en del av oss kollegor. Man upplevde liksom inte skillnaderna 

mellan rektorn och en själv, men då hade man ju inte kommit så långt i 

internet och då var det ju oftast muntligt. Vi fick också våra träffar här och 

där. 

 

Kim beskriver hur de spontana mötena med rektorn minskat, hen antyder att detta varit en 

konsekvens av den teknologiska utvecklingen. Möjligheten till att sända ett e-mail har således 

gjort att de mellanmänskliga mötena påverkats. Detta kan utifrån Rubenowitz (2004:97) 

resonemang ses påverka möjligheten till att skapa och underhålla en god arbetsrelation mellan 

de olika hierarkiska nivåerna, konsekvensen kan således bli att samarbetet mellan de olika 

parterna påverkas negativt. Något som även kan påverka relationen mellan personal och 

arbetsledning är att befogenheter kring kommunikationen beskrivs enligt intervjupersonerna se 

olika ut för de olika hierarkiska nivåerna. Arbetsledningen kan lätt nå personalen via e-mail 

medan personal inte får återkoppling när de kontaktar arbetsledningen via e-mail. En möjlig 

konsekvens blir således att de anställda känner sig distanserade i förhållande till ledningen. 

Detta kan i sin tur påverka möjligheten till ett gott samarbetsklimat mellan de hierarkiska 

nivåerna (se Rubenowitz, 2004:97). Istället för att e-mail fungerar som ett hjälpmedel för 

arbetsledningen att involvera personalen i det dagliga arbetet och vidare underlätta samarbetet 

på arbetsplatsen, blir det snarare ett hinder i kommunikationen. Denna problematik kan leda till 

att de olika hierarkiska nivåerna förstärks och befästs på arbetsplatsen. Detta är något som 

citatet av Kim indikerar på, alltså att det till exempel numera finns mer tydliga skillnader mellan 

rektor och övrig personal. 
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Att informationsflödet mellan ledning och anställda blivit mer baserat på e-mail kan leda till att 

den förmedlade informationen blir mer knapphändig än om den förmedlats ansikte mot ansikte. 

Det här är något som Lengel och Daft (1986:560) beskriver som informationsfyllighet. De 

menar att olika informationskanaler rymmer olika mängd information och att information via 

e-mail har låg informationsfyllighet jämfört med information som förmedlas ansikte mot 

ansikte. Information som förmedlas via e-mail bör även vara av standardiserad karaktär. Denna 

aspekt av kommunikation via e-mail bekräftas av intervjupersonerna, som anser att 

informationen som skickas via e-mail tenderar att från båda riktningar vara opersonlig. När 

informationen som förmedlas mellan de olika hierarkiska nivåerna till stor del utgörs av en 

formell och standardiserad karaktär, kan då också relationen präglas av en mer opersonlig 

karaktär. Intranätets egenskaper som tidigare diskuterats kan eventuellt leda till samma 

utveckling av relationen mellan anställda och ledning då intranät och e-mail till synes har 

liknande brister gällande informationsfyllighet.  

 

Det (in)effektiva e-mailet 

E-mail är ett vanligt förekommande kommunikationsverktyg på skolan men beskrivs också som 

ett relativt nytt sätt att kommunicera på. Vidare beskriver intervjupersonerna att e-mail främst 

fungerar som kommunikationsverktyg när informationen som ska förmedlas är rak och enkel, 

alltså ensidig kommunikation såsom exempelvis information om mötestider. Under 

intervjuerna togs dock upp att det finns stora problem gällande användandet av e-mail på 

arbetsplatsen. Problematiken bottnar i att det på arbetsplatsen råder meningsskiljaktigheter i hur 

e-mail ska användas som kommunikationsverktyg. En bidragande orsak till detta kan vara att 

det är lika enkelt att skicka ett e-mail till 20 personer som till två personer. Detta kan således 

förklara en form massproduktion av e-mail som intervjupersonerna beskriver finns. 

Intervjupersonerna har också uppfattningen av att alla på arbetsplatsen inte besitter tillräcklig 

kunskap i hur e-mail ska användas, vilket detta citat av Chris belyser. 

 

Nä men det är många som mailar och då mailar alla, fast alla inte behöver 

den infon, det är typ massproduktion av mail. Det blir rörigt i folks 

mailkorgar, för att mailtrådar typ kapas. Till exempel att det står 

sjukfrånvaro som ämne i mailet, men sedan handlar om en försvunnen dator, 

så nu ska det ändras. 
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Istället för att avsändaren är ansvarig för att sortera ut vilken information som är viktig för 

respektive mottagare har denna arbetsbörda lagts på mottagaren själv. Att sända ut ett e-mail 

blir därför ingen process som kräver mycket tid och stor eftertanke gällande vilka som ska bli 

mottagare av mailet, då avsändaren istället ofta väljer att inkludera exempelvis alla på 

arbetsplatsen i sin maillista. Det blir således upp till mottagarna att sortera ut om informationen 

som sänts är något som faktiskt är information som är relevant för mottagaren. Som Chris 

beskriver det har irritation uppstått mellan de anställda på arbetsplatsen på grund av att 

personalen inte hinner med att underhålla sina e-mailkorgar. Denna felhantering av e-mail leder 

till en ökad arbetsbelastning och detta är något Rubenowitz (2004:97) menar kan bidra till en 

försämrad psykosocial arbetsmiljö. Arbetsbelastningen bör vara balanserad både fysiskt och 

psykiskt i förhållande till de rådande arbetsförhållandena. Den stress som intervjupersonerna 

beskriver uppstår av att inte hinna med att underhålla sina e-mailkorgar kan komma att påverka 

arbetsbelastningen i den psykiska bemärkelsen. Detta kan vara en anledning till att ledningen 

påbörjat en förändringsprocess där personalen får utbildning i hur e-mail ska hanteras på skolan. 

Målet med denna utbildning är att det ska finnas ett ramverk kring e-mailhanteringen på skolan 

samt att den ska bli mer standardiserad. Förändringsprocessen kring e-mailhanteringen på 

skolan kan således leda till en minskad arbetsbelastning och på sikt även bättre psykosocial 

arbetsmiljö. 

 

Det skrivna ordet - en tolkningsfråga 

Något som intervjupersonerna också upplever påverkar arbetsbelastningen är att det i många 

fall kan ta mycket tid att formulera ett e-mail. Detta menar de beror på att det är svårt att uttrycka 

sig i skrift utan att det kan uppstå missförstånd. För att undvika missförstånd och potentiella 

konflikter spenderar de således mycket tid på formuleringen av e-mailet, detta framgår i 

följande citat av Alex: 

 

De negativa aspekterna med mail tycker jag är att det skrivna ordet kan 

tolkas på så många olika vis. Du måste väga dina ord på guldvåg när du 

skriver ditt mail för att det inte ska misstolkas. Jag kan lägga ganska mycket 

tid på att formulera ett mail och försöka göra mailet så kort som möjligt för 

att det inte ska gå att misstolkas. 
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Att uttrycka sig muntligt uppges alltså vara enklare och det blir lättare att förklara vad som 

faktiskt menas. När kommunikationen sker ansikte mot ansikte menar Goffman (2014) att det 

medvetet går att kontrollera intrycket som andra får av en vilket hans begrepp give expression 

bygger på. Begreppet syftar till den verbala kommunikationen och de uttrycksmöjligheter som 

den inbegriper. Intervjupersonerna beskriver även att det är lättare att tolka ett positivt eller 

negativt budskap om det inte förmedlas via e-mail. Således är det överlag svårt att tolka och 

uttrycka olika känsloyttringar i teknologisk kommunikation. Det kan vidare ses som en 

anledning till att intervjupersonerna föredrar kommunikation som sker ansikte mot ansikte 

framför teknologisk kommunikation. Begreppet give off expression är vidare den del av 

kommunikationen som är icke-verbal, detta inbegriper till exempel möjligheten att uttrycka sig 

genom kroppsspråk (Goffman, 2014:12ff). När kommunikationen sker via e-mail försvinner 

möjligheten till att förmedla uttryck via give off expression och således blir det svårare för de 

anställda att tolka vad som menas i ett e-mail. Give expression blir också i en viss bemärkelse 

begränsad då kommunikationen inte längre är verbal utan skriftlig. Detta gör att möjligheten 

till att tolka vad avsändarens betonar i sitt budskap samt att avläsa tonläget försvinner.  

 

Goffman (2014:13) menar att det i slutändan är mottagarens intryck av det sända budskapet 

som vinner över det uttryck avsändaren försöker förmedla om dessa inte stämmer överens med 

varandra. Följaktligen kan det ses som en anledning till att det blir konflikter eller missförstånd 

trots att avsändaren anstränger sig för att motverka detta. Hur mycket avsändaren än försöker 

att kontrollera intrycket som mottagaren får genom noggrant övervägda formuleringar i e-

mailet är det alltså mottagarens tolkning av information som är avgörande för hur budskapet 

uppfattas. Begreppen give expression och give off expression kan vidare bidra till en förståelse 

gällande Alex beskrivning av svårigheten kring att formulera ett e-mail. När give expression 

blir begränsad och give off expression nästintill obefintlig är alltså en konsekvens att 

kommunikationsprocessen försvåras. Avsändarens uttrycksmöjligheter blir liksom mottagarens 

tolkningsmöjligheter begränsade.  

 

Kommunikationens påverkan på mellanmänskliga relationer 
Det har blivit synligt i denna undersökning att olika former av kommunikationskanaler påverkar 

de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen. Dessa olika aspekter presenteras och 

analyseras under de tre rubrikerna När det personliga försvinner, Fel kommunikationskanal - 

en källa till konflikt och Förutsättningar för psykosociala arbetsmiljö. 
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När det personliga försvinner 

Som tidigare nämnts beskriver intervjupersonerna att de försöker vara korta och välformulerade 

i e-mailen som de skickar. Detta kan leda till att vissa egenskaper som är lättolkade i 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte inte framkommer i ett e-mail. Goffman (2014: 

28ff) menar på att den personliga fasaden är de egenskaper som mottagaren identifierar med 

avsändaren själv. Dessa egenskaper förväntas följa med avsändaren i alla sociala situationer 

och är alltså synonymt med avsändaren själv. Det är således viktigt att individer får möjlighet 

att uttrycka sig på ett sätt som ger utrymme för dessa olika egenskaper. Alex beskriver dock i 

sin intervju att det finns en viss förväntan och norm kring hur ett e-mail ska vara formulerat. 

 

Har man en halvfrostig relation kan mottagaren lättare missförstå och tolka 

in något annat [..] När man skriver ett e-mail blir det mer byråkratiskt och 

lite stelt. När jag pratar använder jag mina vanliga ord liksom. Jag tycker 

att det finns en speciell etik kring när man ska skriva ett e-mail, när det är ett 

jobb-mail, det är liksom tabu att slänga in en smiley. Det ska vara lite stelt. 

 

Om denna norm som Alex beskriver ska fullföljas krävs det att de anställda går ifrån sitt vanliga 

sätt att uttrycka sig och därmed sker det en störning i den personliga fasaden. Om en kollega 

förväntar sig en avslappnad och vänskaplig jargong, baserat på den relation kollegorna har men 

får ett e-mail som är kort och koncist kan denne möjligtvis bli förvirrad. Det blir således en viss 

dissonans kring vad mottagaren förväntar sig av kollegans personliga uttryck samt uttrycket 

som förmedlas i ett e-mail. Den personliga fasaden utgörs till exempel av talmönster, 

ansiktsuttryck, hållning och gester och samtliga av dessa kan till viss del ses gå förlorade i 

kommunikation som sker via e-mail (Goffman, 2014:28ff). Till exempel kan talmönstret 

förändras på grund av att de anställda anstränger sig för att formulera sig på ett korrekt och 

formellt sätt istället för att formulera sig på ett sätt som stämmer överens med deras personliga 

fasad. När det som mottagaren förväntar sig inte stämmer överens med vad hen får, kan det bli 

störningar i relationen kollegorna emellan. Vidare kan detta leda till att den relation som 

kollegorna har i det fysiska mötet inte stämmer överens med den kommunikation som sker via 

e-mail kollegorna emellan. De kollegiala relationerna påverkas således negativt av det faktum 

att de anställda kompromissar med sin egen personlighet för att uttrycka sig på ett korrekt vis i 

e-mail. 
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När kommunikationen sker via e-mail kan även Goffmans (2014:99ff, 108) begrepp, bakre och 

främre regionen ses vara aktuella. Avsändaren kan i en sådan situation inte se den person eller 

personer som hen förmedlar ett budskap till, något som vanligtvis är möjligt när denne befinner 

sig i den främre regionen. Alltså försvinner möjligheten till att iaktta mottagaren eller 

mottagarna och se reaktioner från dessa. Detta resulterar i att denne kan göra saker som inte 

stämmer överens med budskapet hen skickar i e-mailet utan att det blir synligt för mottagaren. 

Avsändaren kan således samtidigt som hen förmedlar ett visst budskap ta avstånd från detta då 

avsändaren och mottagaren är fysiskt isolerade från varandra. Detta möjliggör att avsändaren 

kan undvika att inta den fysiska roll som denne vanligtvis innehar på arbetsplatsen. Således kan 

avsändaren gestalta sin roll i skriftlig text men behöver då inte tänka på att kroppsspråk, tonläge 

och talmönster ska stämma överens med rollen. Detta kan då leda till att avsändaren med mindre 

ansträngning kan kommunicera med sina kollegor jämförelsevis med om avsändaren befinner 

sig i en situation där hen måste gestalta sin roll fullt ut, vilket hen måste göra i situationer när 

avsändaren är synlig för sina mottagare. Dessa situationer kan till exempel röra arbetslagsmöten 

och lektioner. Möjligheten till att undvika situationer där individer måste anta sin roll till fullo 

kan vara en möjlig förklaring till varför det blir vanligare med teknologisk kommunikation. 

 

Fel kommunikationskanal - en källa till konflikt 

Som tidigare nämnt används e-mail flitigt som kommunikationsverktyg på skolan. Det beskrivs 

av intervjupersonerna att mycket information förmedlas via e-mail och att detta förmodligen 

beror på uppfattningen om att e-mail ska vara ett effektivt sätt att kommunicera på. 

Intervjupersonerna väljer dock ut vilken information som de tycker är lämplig att förmedla i ett 

e-mail och vilken information som de väljer att ta med någon ansikte mot ansikte. En fördel 

som nämns av intervjupersonerna med att kommunicera via e-mail är att det finns tid och 

möjlighet till övervägning gällande vad e-mailet ska innehålla samt hur det ska uttryckas. Denna 

fördel kan ses som en anledning till varför e-mail ibland föredras som kommunikationssätt 

framför ansikte mot ansikte kommunikation. Följande citat av Kim belyser hur en tidigare 

kollega undvek att kommunicera ansikte mot ansikte: 
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Förut hade jag en kollega som jag mailade mycket med, jag tror att hon var 

stressad [...] oftast då om man kom med något man undrade över så 

hänvisade hon till mail. Vi kunde vara i samma klassrum men hon ville ändå 

att jag skulle maila. Vår arbetsrelation var ju lite laddad, det kändes 

märkligt. Från början var jag jätteirriterad men så småningom fann jag mig 

i det där liksom, för att överhuvudtaget orka gå till jobbet. Till slut blev det 

nästan så att jag undvek henne, fast jag hade saker som jag behövde 

kommunicera.  

 

När avsändaren tänker ut vad som ska förmedlas i ett e-mail samt författar detta befinner sig 

hen i, vad Goffman (2014:11) kallar, den bakre regionen. När kommunikationen sker ansikte 

mot ansikte blir kravet på direkt återkoppling större. Det finns här inte lika stort utrymme för 

att pausa samtalet och försöka styra det i önskvärd riktning. Möjligheten att tänka ut vad som 

är ett lämpligt svar blir också i stor grad begränsad. Möjligtvis kan anledningen till att kollegan 

hänvisade Kim till e-mail vara att hon var stressad och kände sig pressad i situationer där Kim 

krävde ett snabbt svar. Genom att istället hänvisa Kim till e-mail köper kollegan tid till 

eftertanke och övervägning gällande den fråga eller ämne som Kim försökte att kommunicera 

kring. Möjligheten till denna bearbetning av budskap i den bakre regionen kan ses som en 

anledning till att kommunikation via teknologiska hjälpmedel ökar. Det kan vidare ses som ett 

bekvämt sätt att kommunicera med sina kollegor utan krav på direkt återkoppling. 

 

I intervjuerna nämns att det vid flera tillfällen förekommit situationer där informationskanalen 

inte har matchat den information som förmedlats, således har informationens egenskaper inte 

passat det kommunikationsverktyg som använts. Exempelvis har det funnits situationer där 

irritation uppstått på grund av att kritik framförts i e-mail. Här beskrivs det som ett sätt att 

undvika en besvärlig situation. Detta är vidare något som Lengel och Daft (1986:560) beskriver, 

att olika informationstyper kräver olika kommunikationskanaler och om fel information 

förmedlas i fel kanal kan det resultera i en konflikt. De menar därför att valet av 

kommunikationskanal måste situationanpassas för att det ska bli en lyckad 

kommunikationsprocess. Detta är något som går att utläsa från intervjupersonerna då de uppger 

att de noga överväger vilken information som ska förmedlas på vilket sätt. Att hantera konflikter 

via e-mail är något som Friedman och Currall (2003:1326) beskriver som problematiskt då det 

finns stort utrymme för missförstånd och feltolkningar. De menar dock att det kan vara svårt att 
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helt undvika att hantera konflikter via e-mail då så stor del av kommunikationen på arbetsplatser 

baseras på användandet av det. 

 

Kims tidigare citat belyser vidare hur en konflikt kan uppstå när det finns olika uppfattningar 

om vilken kommunikationskanal som bör användas i relation till den situation det handlar om. 

Att Kim blir frustrerad över kollegans uppfattning om att e-mail bör användas som 

kommunikationsverktyg i alla situationer kan enligt Sewell (2003:11) ses som rimligt då han 

menar att den teknologiska kommunikationen ska användas när personer behöver kommunicera 

effektivt och befinner sig på avstånd från varandra. Han beskriver även att det finns en risk att 

relationerna påverkas negativt när den mellanmänskliga dimensionen av kommunikation 

försvinner. Kim och hens kollegas relation kan således ses både påverkas negativt av att 

kommunikationens mellanmänskliga dimension är nästintill icke-existerande, men också av 

diskrepansen i åsikter gällande kommunikationskanal. Detta blir en källa till konflikt som 

resultera i att all kommunikation mellan kollegorna påverkas då Kim blev negativt inställd till 

att kommunicera med sin kollega i största allmänhet. 

 

Förutsättningar för en god psykosocial arbetsmiljö 

Maltén (1998:12) beskriver behovet av mänsklig kontakt som ett krav för att god psykosocial 

arbetsmiljö ska vara möjlig. Detta är något som styrks av Eiseles (2007:28) FIRO-modell för 

interpersonliga basbehov. Modellen belyser hur behov av närhet, att vara med andra och 

känslouttryck är grundläggande för att det ska vara möjligt att ha en god psykosocial 

arbetsmiljö. Intervjupersonerna uppger att den teknologiska utvecklingen bidragit till en 

minskning av social kontakt mellan kollegor och att de sociala mötena blir färre, något som 

Charlie belyser i citaten nedan: 

 

[...] Man träffas mycket mindre i personalrummen och träffas man sitter 

oftast alla och stirrar ned i sina skärmar, så det blir ofta ganska tyst. Det är 

lite tråkigt kan jag tycka. [...] Kan uppleva att man rör sig mindre i skolans 

lokaler, man är mer anonym och isolerad i sina olika enheter. Utrymmet för 

de personliga kontakterna har minskat i och med det. 
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I relation till det Charlie beskriver går det att anta att de kollegiala relationerna påverkas av 

detta. När dessa basbehov inte uppfylls riskeras förutsättningarna för den psykosociala 

arbetsmiljön att försämras. Detta är något som blir synligt i det Charlie berättar då hen beskriver 

utvecklingen som negativ i den bemärkelsen att de sociala mötena inte tas till vara på. Vidare 

menar hen att personalen rör sig mindre i skolans lokaler och att de då blir mer isolerade för 

varandra. När personalen väl träffas är det personliga mötet inte i fokus utan Charlies upplever 

då att alla är koncentrerade på sina mobil- och datorskärmar.  

 

Lennéer, Axelsson och Thylefors (2005:138ff) menar att spontana tillfällen där social kontakt 

kan uppstå är viktiga för att personalen ska kunna tillfredsställa sitt sociala behov. Kafferaster 

är exempelvis ett bra tillfälle för dessa sociala möten och det kan antas att den psykosociala 

arbetsmiljön blir lidande när dessa tillfällen inte tas till vara på. De konflikter som tidigare 

nämnts kan uppstå på grund av missförstånd och fel kommunikationssätt leder till irritation på 

arbetsplatsen. Denna irritation har större möjlighet att lösas om personalen möter varandra och 

småpratar i olika sammanhang. Avsaknaden av mellanmänskliga möten leder alltså till ökade 

risker för långvariga konflikter mellan anställda och det kan vidare ses som en indikation på att 

sociala möten bör prioriteras. Sewell (2003:16) belyser vikten av att organisationer fortsätter 

att se värdet i att kommunicera ansikte mot ansikte. Intervjupersonerna beskriver dock en 

ökning snarare än en minskning i användningen av teknologiska kommunikationsmedel, något 

som alltså går emot Sewells resonemang. 

 

Något som även kan påverka den psykosociala arbetsmiljön är arbetsgemenskapen på 

arbetsplatsen. Rubenowitz (2004:97) menar att god arbetsgemenskap är väsentligt för att den 

psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatsen ska vara god. Som tidigare nämnts kan störningar i 

relationen mellan kollegor uppstå på grund av att det finns en motsättning i förväntningar 

mellan dem. Dessa störningar som bygger på irritation mellan kollegor kan bidra till en 

försämrad arbetsgemenskap Denna försämring kan leda till att det kollegiala samarbetet samt 

att den sociala jargongen på arbetsplatsen påverkas negativt då det kan bli svårt för kollegor att 

veta vad de ska förvänta sig av andra på arbetsplatsen. Att skapa trygga kollegiala relationer 

blir, i och med detta, svårt att uppnå. Sammanfattningsvis gör minskningen av sociala möten 

och störningar i de kollegiala relationerna det svårare att upprätthålla en god arbetsgemenskap. 

Den utveckling som Charlie beskriver i sitt tidigare citat gällande de sociala relationerna, kan 

ses som en indikation på att den psykosociala arbetsmiljön påverkas negativt av den 

teknologiska kommunikationens utveckling. 



31 

 

Avslutande diskussion 
 

I följande avsnitt kommer en avslutande diskussion att föras som ämnar svara på de 

forskningsfrågor som presenterats i början av uppsatsen. Denna uppsats syfte har för avsikt att 

undersöka hur anställdas psykosociala arbetsmiljö och mellanmänskliga relationer påverkas av 

den teknologiska kommunikationens utveckling. Den tidigare forskningen belyser utveckling, 

fördelar och nackdelar med teknologisk kommunikation men saknar till viss del det 

mellanmänskliga och psykosociala perspektivet. Avsnittet inleds med en presentation av 

huruvida uppsatsens empiri bekräftar eller talar mot den tidigare forskningen som presenterats. 

Vidare kommer de huvuddrag som framkommit i resultatet och analysen att diskuteras i relation 

till teorin och tidigare forskning. Uppsatsens frågeställningar besvaras var för sig. Avsnittet 

avslutas med en diskussion samt förslag till vidare forskning. 

 

Resultat i relation till tidigare forskning 
Uppsatsens resultat bekräftar till viss del den tidigare forskning som presenterats. Det har 

framkommit att e-mail ses som ett effektivt kommunikationsmedel i vissa fall men att det 

däremot finns brister som påverkar kommunikationsprocessen negativt. En central aspekt i 

tidigare forskning är att ansikte mot ansikte kommunikation beskrivs som den mest optimala 

formen av kommunikation och detta är även något som framgår och bekräftas av 

intervjupersonerna. Vidare belyser den tidigare forskningen hur e-mail som 

kommunikationsform kan vara problematiskt vid konflikthantering. Intervjupersonerna 

beskriver också denna problematik och att i situationer där e-mail används som 

konflikthanteringsverktyg tenderar situationen att bli värre och relationerna allt mer spända. 

 

Svar på uppsatsens forskningsfrågor 
Hur upplever anställda inom skolan den teknologiska kommunikationen på arbetsplatsen? 

Intervjupersonerna har ingen samlad bild av hur intranätet används på skolan. Dock framgår 

det att intranätet fungerar som en enkelriktad informationskanal där främst ledning och 

kommun kan sprida information till anställda. Heide (2002:63) menar, likt det 

intervjupersonerna beskriver i viss mån, att intranätet kan fungera som ett rationellt sätt för 

organisationer att förmedla information på ett effektivt vis. Den otydliga funktionen intranätet 

har på skolan gör dock att denna kommunikationskanal inte blir rationell och effektiv. Heide 

menar även att e-mail kan effektivisera en organisations kommunikation och detta är något som 

intervjupersonerna också beskriver. Uppfattningen om e-mail är att det är effektivt. Denna 
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uppfattning kolliderar dock med det faktum att intervjupersonerna beskriver att de lägger 

mycket tid på formuleringen i ett e-mail. Vidare finns det åsikter kring att e-mail används på 

fel sätt och intervjupersonerna beskriver att det råder stor förvirring i hur e-mail bör och 

förväntas användas. Att e-mail upplevs vara tidskrävande verkar bottna i en stor farhåga att bli 

missförstådd och teknisk okunskap. 

 

Intervjupersonerna beskriver att e-mail är ett bra kommunikationsverktyg när det gäller 

information som är av rak och ensidig karaktär samt när informationen gäller ett flertal 

personer. Lengel och Daft (1988:227) menar att information som kräver återkoppling eller 

diskussion inte bör förmedlas via e-mail och detta är något som intervjupersonerna lägger stor 

vikt vid. Trots denna uppfattning beskrivs situationer där detta sker men att det då inte blir en 

lyckad kommunikationsprocess. 

 

Vilka konsekvenser får den teknologiska kommunikationen för de anställdas mellanmänskliga 

relationer och den psykosociala arbetsmiljön? 

Intervjupersonerna upplever att i och med den teknologiska utvecklingen så har fysiska möten 

med kollegor på arbetsplatsen minskat. De upplever även att mötena med ledningen har minskat 

drastiskt. Att e-mail som skickas mellan personal och arbetsledning präglas av en formell och 

standardiserad karaktär är också något som påverkar relationerna mellan de hierarkiska 

nivåerna. Dessa faktorer gör att intervjupersonerna upplever att det finns en distans mellan 

ledning och anställda vilket får en negativ inverkan på relationerna. Den förväntning 

intervjupersonerna beskriver finns på att de e-mail som skickas ska vara formella leder till att 

avsändaren går ifrån sitt vanliga uttryckssätt och e-mailet blir opersonligt (se Goffman, 

2014:28ff). Detta gör det lättare att misstolka avsändaren vilket kan resultera i irritation och 

missförstånd mellan kollegorna. Ytterligare en irritationskälla är att det finns tämligen 

bestämda uppfattningar om vilken kommunikationskanal som är passande för olika situationer 

och när fel kanal anses ha använts bidrar det till spänningar i relationerna (se Lengel & Daft, 

1988:227) . 

 

Den massproduktion av e-mail som beskrivs av intervjupersonerna innebär en stress och 

onödigt stor arbetsbelastning för personalen. När konsekvensen av kommunikation relateras till 

teorin som presenterats i uppsatsen blir det tydligt att den psykosociala arbetsmiljön påverkas 

av teknologisk kommunikation. Möjligheter till närhet, att bekräfta varandras olika 

känslouttryck samt möjlighet till spontana sociala situationer minskar. Intervjupersonerna 
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bekräftar också att det finns en avsaknad av större gemenskap och socialt umgänge på 

arbetsplatsen. Denna avsaknad kan tolkas som en brist i det sociala basbehovet, något som är 

viktigt för att människor ska trivas på sin arbetsplats (Se Eisele, 2007:28). Eftersom det läggs 

så stor vikt vid de sociala möjligheterna när psykosocial arbetsmiljö diskuteras kan det ses som 

en självklarhet att arbetsmiljön i viss grad påverkas negativt av att möjligheterna till teknologisk 

kommunikation ökar (Maltén 1998:12; Lennéer, Axelsson & Thylefors, 2005:41). 

 

Slutdiskussion  
Det finns olika hjälpmedel såsom smileys och andra symboler för att det skriftliga språket ska 

bli mer talande. Dock gör särskilda normer kring e-mailkommunikation att dessa hjälpmedel 

inte anses vara accepterade i arbetssammanhang. Detta resulterar i att användaren behöver 

frångå sitt personliga uttryckssätt vilket ökar risken för att mottagaren missförstår budskapet. 

Genom att använda smileys och liknande funktioner ökar uttrycksmöjligheterna i viss mån, 

vilket minskar risken för missförstånd och detta kan i sin tur eventuellt ha en positiv inverkan 

på de kollegiala relationerna. Relationerna skulle eventuellt inte påverkas lika mycket om det 

formella e-mailet inte behövde vara fullt så formellt. 

 

Vid ansikte mot ansikte kommunikation är direkt respons nödvändig till skillnad mot 

kommunikation via e-mail som ger möjlighet till eftertanke och övervägning. Kommunikation 

via e-mail gör det även möjligt för avsändaren att kommunicera utan att vara helt synlig för 

mottagaren och det gör att hen inte behöver reflektera över sitt kroppsspråk eller liknande. Det 

kan därför i viss bemärkelse vara mindre ansträngande att kommunicera på sådant sätt gentemot 

ansikte mot ansikte kommunikation. E-mail har även låg transaktionskostnad jämförelsevis 

med andra kommunikationssätt då det inte blir dyrare om en avsändare sänder ett e-mail till en 

person respektive tio personer. Dessa olika aspekter kan vara en förklaring till att 

arbetsledningen väljer att kommunicera i så stor grad via e-mail och intranät. Arbetsledningen 

bör dock ta i beaktning hur de olika hierarkiska nivåerna kan förstärkas och befästas på grund 

av kommunikationens karaktär. Det är således viktigt att arbetsledningen ser fördelarna med 

kommunikation som sker ansikte mot ansikte. Om ledningen blir mer synlig ute i verksamheten 

skulle de sociala relationerna mellan de olika hierarkiska nivåerna eventuellt förbättras och 

distansen mellan dem upplevas som mindre. Genom att arbetsledningen och de anställda ser 

vikten av det sociala mötet och mellanmänskliga relationer på arbetsplatsen kan resultatet bli 

en bättre psykosocial arbetsmiljö för de som verkar på skolan. 
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Denna uppsats syfte har varit att belysa hur anställda inom skolan upplever teknologisk 

kommunikation samt vilka konsekvenser den kan få. Studien gör inte anspråk på att generalisera 

resultatet på andra skolor eller arbetsplatser. De resultat och tolkningar som presenteras och 

diskuteras beskriver hur de anställda som intervjuats för denna uppsats upplever den 

teknologiska kommunikationen på sin arbetsplats. Uppsatsen kan ses bidra med relevanta 

aspekter som ledning och anställda på skolor med fördel kan reflektera över. Att e-mail är ett 

effektivt kommunikationsmedel inom skolan ställer vi oss frågandes till. I många fall kan det 

vara mer tidseffektivt att använda sig av traditionella kommunikationsmetoder såsom ansikte 

mot ansikte kommunikation. Detta kan framförallt vara en aspekt för arbetsledningen att ta 

hänsyn till. Denna uppsats resultat belyser även att den teknologiska kommunikationen har en 

påverkan på de mellanmänskliga relationerna på arbetsplatsen. Utifrån detta går det att 

ifrågasätta om de moderna teknologiska kommunikationsmedlen bör användas i så stor mån 

som de görs på många arbetsplatser. Avslutningsvis visar denna uppsats på att teknologisk 

kommunikation kan vara fördelaktig att använda när information av standardiserad karaktär ska 

förmedlas till en större mängd personer, detta är också något som bekräftas av båda tidigare 

forskning samt teori.  

 

Förslag till vidare forskning 

Tidigare forskning har behandlat kommunikationens utveckling samt fördelar och nackdelar 

med denna, men däremot inte fokuserat på den psykosociala arbetsmiljön i relation till 

kommunikationens teknologiska utveckling. Denna uppsats är därför relevant då syftet är att 

belysa hur den psykosociala arbetsmiljön och de mellanmänskliga relationerna påverkas av den 

teknologiska kommunikationen. Det som däremot inte berörs i denna uppsats är hur kön 

påverkar olika kommunikationssituationer. Det skulle möjligtvis vara intressant att undersöka 

huruvida män och kvinnor uttrycker sig olika i relation till effektivitet, konflikter och kollegiala 

relationer. Ytterligare ett förslag till vidare forskning kan vara att undersöka huruvida det finns 

någon skillnad i hur kommunikation upplevs och används beroende på ålder och om 

inställningen till teknologisk kommunikation skiftar i olika åldersgrupper. Möjligtvis kan 

teknologisk kommunikation vara en generationsfråga och därför skulle en sådan ingång vara 

relevant till vidare forskning.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

 

Bakgrund 

 Ålder? 

 Hur länge har du jobbat på denna skola och inom yrket?  

 

Tema 1: Intranät och e-mail 

 Vad är intranätets främsta funktioner på skolan? Hur använder du det? 

 Hur upplever du intranätet som kommunikationsverktyg för att förmedla/ta emot 

information?  

 Upplever du att det finns en positiv eller negativ bild av intranätet bland dina 

kollegor?  

 Vad används e-mail till på din arbetsplats rent generellt? Hur använder du det? 

 Hur upplever du e-mail som kommunikationsverktyg?  

 I vilka situationer väljer du att söka upp personer och i vilka situationer väljer du att e-

maila/använda intranätet? Varför? 

 

Tema 2: Olika kommunikationssätt 

 Uttrycker du dig annorlunda i e-mail/intranät kontra verkligheten?  

 Anser du att dina kollegor/chefer uttrycker sig olika beroende ni kommunicerar via e-

mail/intranät eller ansikte mot ansikte?  

 Upplever du att kollegor/chefer tenderar att skicka jobbig/känslig information till 

berörda via e-mail/intranät istället för att ta den informationen ansikte mot ansikte? 

Händer det att du gör så? Ge exempel 

 Uppstår det situationer där du upplever att en person använt fel kommunikationssätt? 

Har du själv kommit på i efterhand att du borde förmedlat informationen på ett annat 

sätt? Ge exempel 

 

Tema 3: Psykosocial arbetsmiljö och arbetsplatsen 

 Hur ser samarbetet och kommunikationen mellan dig och dina kollegor ut? Är e-

mail/intranät en viktig del av det?  

 Hur upplever du möjligheten till personliga möten? 
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 Upplever du att din relation till din rektor har förändrats de åren som du varit 

yrkesverksam?  

 Har du uppmärksammat några förändringar i hur dina kollegor eller du själv rör dig i 

skolans lokaler?  

 

 


