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Abstract 

From everyday-chats to a digital chat 

A qualitative study about organizational culture and informal commu-

nication in a digital working environment 

 
This study aims to explore how communicators in Swedish organizations experi-

ence informal communication and organizational culture in relation to the new dig-

ital working environment which came as a result of the covid-19 pandemic, and 

how the conditions and obstacles are for these areas in the digital context. With a 

scientific framework taking its base in social-constructivism, a qualitative interview 

study has been conducted and connected closely to theories and previous research 

within the fields of organizational communication, organizational culture, organi-

zational identity and informal communication. Semi-structured interviews have 

been executed with communicators within Swedish organizations, in order to in-

vestigate organizational culture and informal communication within the perspective 

of strategic communication. Two main themes were found: ‘the common ‘we’ in 

the digital working environment’ and ‘the threshold for the digital everyday-talk’. 

The results show that the interviewed communicators experience the common ‘we’ 

as being the strongest within the small teams, and that it is within these teams that 

the everyday-talk - the informal communication - occurs most often. Less everyday-

talk seems to take place between teams. Common achievements seem to be of im-

portance in creating a common ‘we’, both within the teams and in the organization 

at large, and that goes for both the digital and physical working environment. The 

changed conditions that came with the digital context, also resulted in a threshold 

for the digital informal talk within the organizations, which partly is an effect of the 

lack of spontaneity but also a culture of ‘work before socialization’. Lastly, the 

leadership of the boss plays an important part in the digital working environment. 

The interviewed communicators express that the boss might have to adopt a 



 

 

leadership that is more ‘human’ and adapted to the co-workers in the digital work-

ing environment.  

 

Keywords: organizational communication, internal communication, informal com-

munication, organizational culture, organizational identity, covid-19, digital work-

ing environment, digital communication. 
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Sammanfattning 

Från småsnack till digital chatt  
En kvalitativ studie om organisationskultur och informell kommunikation i 
en digital arbetsmiljö 
  
Denna studie undersöker hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar 

informell kommunikation och organisationskultur i den digitaliserade arbetsplats 

som organisationer befinner sig i med anledning av covid-19-pandemin, samt hur 

förutsättningarna och trösklarna ser ut för dessa områden i den digitaliserade kon-

texten. Med en vetenskapsteoretisk utgångspunkt i socialkonstruktivism har vi ge-

nomfört en kvalitativ intervjustudie, som kopplar an till teorier och tidigare forsk-

ning inom fälten organisationskommunikation, internkommunikation, informell 

kommunikation, organisationskultur och organisationsidentitet. För att undersöka 

organisationskultur och informell kommunikation ur ett strategiskt kommunikat-

ionsperspektiv har semistrukturerade intervjuer genomförts med kommunikatörer i 

svenska organisationer. Genom en analytisk meningskodning av det empiriska 

materialet har två huvudsakliga teman utkristalliserats: ’vi-känslan i den digitala 

arbetsmiljön och ’tröskeln för det digitala småpratet’ Resultat och slutsatser visar 

att de intervjuade kommunikatörerna uppfattar att vi-känslan är som starkast inom 

de mindre teamen och att det även är inom dessa som det mesta av det digitala 

småpratet tillika informella kommunikationen sker. Mindre digitalt småprat verkar 

ske mellan avdelningar. Gemensamma prestationer anses vara viktigt för vi-känslan 

inom teamen och organisationen som stort, både fysiskt och digitalt. De förändrade 

förutsättningarna som har kommit med den digitala kontexten, har även resulterat i 

en tröskel för det digitala informella småpratet inom organisationerna, vilket delvis 

beror på en avsaknad av spontanitet men även en kultur av att arbete kommer före 

socialt småprat. Vidare spelar chefens ledarskap en viktig roll i den digitala arbets-

miljön. Kommunikatörernas uppfattning var att chefen kan komma att behöva utöva 

ett ledarskap som är mer ‘mänskligt’ och anpassat efter medarbetarna i den digitala 

arbetsmiljön. 



 

 

 

Nyckelord: organisationskommunikation, internkommunikation, informell kom-

munikation, organisationskultur, organisationsidentitet, covid-19, digital arbets-

miljö, digital kommunikation. 
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1. Inledning och bakgrund 

 

Den 31 januari 2020 rapporterades det första fallet av covid-19 i Jönköping i Sve-

rige (Folkhälsomyndigheten, 2020a). Ungefär en månad senare var pandemin ett 

faktum (Folkhälsomyndigheten, 2020b) och hela världen ställdes inför stora utma-

ningar. För många kontorsarbetare har en utmaning varit en förflyttning till distans-

arbete. Arbetsrum har bytts ut mot vardagsrum och fysiska möten på kontoret har 

bytts ut mot digitala videomöten. I många fall har den fysiska interaktionen mellan 

medarbetare i organisationer varit praktiskt taget obefintlig i ett års tid. Arbetsmil-

jöforskare Hanna Berthelsen uttrycker i Dagens Nyheter att hon inte tror att trenden 

med hemarbete håller i sig efter pandemin på grund av just avsaknaden av fysisk 

kontakt, vilket är något som hon menar är av stor vikt på en arbetsplats (Lindberg, 

2021). I samma artikel menar däremot Ulf Rådman, som är konsult i framtidsfrågor, 

att trenden med hemarbete förmodligen kan komma att fortsätta, men att den kom-

mer med utmaningar för företagskulturen (Lindberg, 2021). Oavsett om distansar-

bete inom organisationer fortsätter efter covid-19-pandemin eller inte, är organisat-

ionskultur och organisationskommunikation kopplat till en fysisk respektive digital 

arbetsmiljö, en aktuell fråga. 

 Forskning inom organisationskommunikation är en del av fältet strategisk 

kommunikation (Lunds Universitet, 2021) och enligt Zerfass et al. (2018) kan stra-

tegisk kommunikation ses som den typ av kommunikation inom en organisation 

som behövs för att ‘enheten’ eller organisationen i fråga ska kunna upprätthållas 

och fortsätta vara framgångsrik. Även organisationskultur är en del av forsknings-

fältet strategisk kommunikation (Rhee & Moon, 2009) och organisationers kultur 

och struktur är enligt Heide & Simonsson (2012) i sin tur två viktiga och stora 

forskningsområden inom fältet organisationskommunikation. Hatch & Schultz 

(2001) lyfter även vikten av att arbeta aktivt och strategiskt för att organisations-

kulturen ska vara i samklang med organisationens visioner och image, för att de 
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övergripande målen ska kunna nås. Likaså är den informella kommunikationen av 

betydelse för kommunikationen inom organisationer (Barnard, 2009).  

 Den nya digitala arbetsmiljö och det distansarbete som organisationer ge-

nomgår just nu, menar vi i enlighet med Ulf Rådmans resonemang (Lindberg, 

2021), kan ses som en utmaning för organisationers kommunikation och kultur. De 

sociala, interpersonella och informella utbyten som tidigare har skett vid kaffeauto-

maten på kontoret, har nu bytts ut mot interaktion digitalt på diverse kommunika-

tiva plattformar. När den fysiska arbetsplatsen inte längre finns tillgänglig för med-

arbetarna, och förutsättningarna för informell kommunikation och meningsutbyten 

medarbetare emellan därmed förändras och utgår från en digital miljö, kan organi-

sationskulturen och den interna och informella kommunikationen komma att påver-

kas. Detta kan i sin tur innebära ett behov av ett aktivt, nytänkande och strategiskt 

arbete med den interna kommunikationen i den digitala miljön. 

1.1 Problemformulering 

Organisationskommunikation är ett fält som behandlar fenomen som sker inom en 

organisation. Inom området behandlas till stor del internkommunikation, vilket in-

nefattar den formella och informella kommunikationen i en organisation, men om-

rådet omfattar även kommunikation kopplat till exempelvis organisationers kultur, 

identitet och ledarskap (Heide & Simonsson, 2012). Internkommunikation i sig har 

förändrats mycket inom organisationer de senaste åren, bland annat då en ökad di-

gitalisering har öppnat upp för exempelvis användning av interna nätverk, såsom 

interna sociala medier (Thøis Madsen & Verhoeven, 2016). Vidare är informell 

kommunikation en stor del av den interna kommunikationen i en organisation och 

kan definieras som en typ av kommunikation som är mer relationsfokuserad än 

uppgiftsfokuserad, till skillnad från den formella. Den informella kommunikationen 

är relaterad till organisationskulturen, då den formar kultur och främjar interperso-

nella relationer (Jonušauskas & Giedrė Raišienė, 2011). 

 Tidigare forskning har belyst vikten av den fysiska platsen i organisationer, 

bland annat för att medarbetare enklare ska kunna dela upplevelser som i sin tur kan 

leda till ett underlättande av beslutsfattande (Leonardi, 2018). Samtidigt finns det 

forskning som belyser att digitala kanaler för kommunikation, såsom interna sociala 

medier, kan fungera för att öka delaktighet och jämna ut maktstrukturer i 
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organisationer (Thøis Madsen, 2018). Det har även gjorts forskning kring hur män-

niskor skapar relationer i digitala kanaler under covid-19-pandemin, där man bland 

annat belyser vikten av digital kommunikation under tider av kris och social distan-

sering (Watson et al, 2021). Watson et al (2021) belyser att det bör forskas vidare 

på just den digitala kommunikationens kvaliteter under covid-19-pandemin, samt 

på andra mänskliga aspekter av att arbeta hemifrån. Vidare menar Nguyen et al 

(2020) att det finns stora forskningsmöjligheter kring kommunikation i relation till 

covid-19-pandemin. Nguyen et al (2020) nämner att pandemin har påverkat hur 

människor beter sig digitalt, vilket författarna menar är en intressant trend att följa 

över tid och forska vidare inom.  

 Den tidigare forskningen som gjorts inom området visar således på olika 

resultat kring hur exempelvis internkommunikation och informell kommunikation 

har sett ut fysiskt och digitalt inom organisationer. Dock ser vi en efterfrågan på 

ytterligare forskning gällande kontexten kring organisationers digitala kommuni-

kation i covid-19-pandemin. Mer specifikt finns det en lucka kring organisationer 

som under pandemin behövde göra en hastig transformation till fullskalig digital 

kommunikation och som inte uteslutande arbetade digitalt eller virtuellt före pan-

demin.  

  I denna studie lägger vi därför fokus på just organisationer som har behövt 

anpassa sin ordinarie arbetsmiljö - vilken tidigare delvis eller helt inneburit arbete 

på en fysisk arbetsplats - till att bli digital. Vi utgår dessutom från kontexten kring 

den rådande covid-19-pandemin och fokuserar på svenska organisationer. Sam-

manfattningsvis vill vi, inom fältet för strategisk kommunikation, undersöka vad 

kommunikatörer som medarbetare i svenska organisationer har för uppfattningar av 

informell kommunikation och organisationskultur i relation till den förändrade si-

tuation som vi lever i med anledning av covid-19-pandemin. Varför vi har valt just 

kommunikatörer som intervjuobjekt, är för att vi vill undersöka deras syn på orga-

nisationskulturen och situationen utifrån deras yrkesroll och förförståelse för kom-

munikation och organisationskultur. 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet är att undersöka hur kommunikatörer i svenska organisationer uppfattar or-

ganisationskulturen och den informella kommunikationen inom sin organisation 
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under det distansarbete som har skett med anledning av covid-19-pandemin, och 

därigenom skapa ny kunskap om organisationskommunikation i den digitala tidsål-

dern. Genom att undersöka informell kommunikation och organisationskultur, vilka 

båda är områden som ryms inom organisationskommunikation, ämnar vi alltså att 

huvudsakligen bidra till fältet organisationskommunikation.  

 

1. Hur uppfattar kommunikatörer i svenska organisationer informell kommunikat-

ion och organisationskultur i en digitaliserad arbetsplats? 

 

2. Vilka förutsättningar och trösklar finns för informell kommunikation i en digi-

taliserad arbetsplats? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt redogör vi för teorier och tidigare forskning som ger oss vinklar och 

begrepp som vi tillämpar i analysen för att besvara studiens forskningsfrågor. Per-

spektiven och begreppen organisationskommunikation, informell kommunikation, 

organisationskultur och organisationsidentitet presenteras och vävs ihop med me-

ningsskapande och ledarskap. Vi redogör även för tidigare studier om vardagsprat 

och organisationsidentitet, informell kommunikation i digitala miljöer, ledarskaps-

kommunikation i virtuella team, interna sociala medier, interna sociala medier och 

självcensurering, samt delad kognition och sociala medier. 

 

2.1 Organisationskommunikation 

Forskningsfältet organisationskommunikation studerar relationen mellan mänsk-

liga organisationssystem och kommunikationsprocesser, och hur mening skapas 

mellan organisatoriska aktörer (Tourish & Hargie, 2009). Tourish & Hargie (2009) 

lyfter att olika verkligheter skapas av olika gruppkonstellationer och individer, och 

att språk och kommunikation både skapar, formar och speglar dessa olika organi-

satoriska relationer. Inom fältet försöker man att förklara och förstå olika fenomen 

som sker inom en organisation ur ett perspektiv som har kommunikationen i fokus. 

Fenomen som undersöks är exempelvis kultur, identitet, omgivning, ledarskap och 

teknik (Heide & Simonsson, 2012). Samtidigt menar Deetz (2001) att det är mindre 

relevant att fråga sig vad organisationskommunikation är, och att det rentav kan 

vara svårt att ge en enkel och tydlig innebörd av fältet. De tre sätt som Deetz (2001) 

trots allt har identifierat som beskrivningar av organisationskommunikation, base-

rat på den forskning som gjorts inom fältet, är: 1. att det är ett specialområde för 

kommunikationskonsulter eller personer som jobbar på informationsavdelningar, 2. 

att det är ett existerande fenomen inom organisationer, och 3. att det är ett sätt som 

organisationer kan beskrivas eller förklaras som.  
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 De tre perspektiv som organisationskommunikation brukar delas in i är det 

klassiska perspektivet, det kritiska perspektivet och det tolkande perspektivet 

(Heide & Simonsson, 2012). Det klassiska perspektivet utgår från överföringsme-

taforen (Heide & Simonsson, 2012), det vill säga “kommunikation som överföring 

av ett budskap” (Heide & Simonsson, 2012, s. 27), i sin syn på kommunikation. Det 

kritiska perspektivet fokuserar på aspekter som rör politik och makt och har sin 

grund i samhällsvetenskapens kritiska teori (Heide & Simonsson, 2021), och har en 

meningsskapande syn på kommunikation. Även det tolkande perspektivet tillämpar 

den meningsskapande synen på kommunikation, och utgår från ett socialkonstrukt-

ionistiskt perspektiv (Heide & Simonsson, 2012).  

 I boken “Organizational communication: A critical approach” lyfter 

Mumby (2012) vidare hur olika forskare tidigare har undersökt kultur i förhållande 

till organisationskommunikation. Han belyser att en definition av organisations-

kommunikation ur ett kulturperspektiv, är att organisationen skapas av medlemmar 

genom att de gemensamt konstruerar mening, vilket sker genom kommunikation. 

En organisation består, ur kulturperspektivet, av gemensamma uppfattningar, vär-

deringar och normer, vilka styr det dagliga beteendet hos organisationsmedlemmar. 

Mumby (2012) lyfter att ur ett kulturperspektiv på organisationskommunikation, 

fokuserar man ofta på hur organisationsmedlemmar kommunicerar och gemensamt 

skapar dessa system för uppfattningar, värderingar och normer. Mumby (2012) lyf-

ter två olika perspektiv inom kulturperspektivet: det pragmatiska och det puristiska. 

Pragmatiker fokuserar ofta på kultur som något en organisation har. Här fokuserar 

man ofta på kultur som en aspekt av organisationen bland andra aspekter, där man 

exempelvis vill veta hur kulturen påverkar organisationen. Inom det puristiska per-

spektivet ser man kulturen som något organisationen är, och utgångspunkten är att 

en organisation existerar eftersom medlemmar deltar de i kommunikativa processer 

som skapar kulturen (Mumby, 2012). Enligt Mumby (2007) bör den forskning som 

görs inom fältet även även fokusera på den vardagliga kommunikationen som sker 

‘i stunden’ mellan organisationsmedlemmarna.  

 Heide & Simonsson (2012) förklarar vidare att organisationskommunikat-

ion som fält främst behandlar intern kommunikation, men att även extern kommu-

nikation kan innefattas. Internkommunikation kan i sig förklaras som ett flöde mel-

lan människor, innehållandes exempelvis känslor, information, attityder och idéer 

(Tkalac Verčič, 2021) och är ett område som har förändrats med tiden, inte minst 
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på grund av ny teknologi (Tkalac Verčič & Špoljarić, 2020). Utöver att fungera som 

ett system för kommunikation mellan medarbetare och deras chefer, så fungerar 

även den interna kommunikationen stärkande för kommunikationen medarbetarna 

emellan och påverkar relationerna inom företaget. Även organisationskulturen for-

mas till stor del med hjälp av internkommunikation (Yue, Men & Ferguson, 2021). 

2.2 Informell kommunikation 

Organisationskommunikation kan delas upp i två delar: uppgiftsorienterad kommu-

nikation och relationsorienterad kommunikation. Medan en formell kommunikat-

ion främst handlar om uppgiftsorientering, är den informella kommunikationen re-

lationsorienterad (Jonušauskas & Giedrė Raišienė, 2011). Informell kommunikat-

ion bygger organisationskultur och community, och bidrar till en känsla av ömsesi-

digt beroende och samhörighet. Den främjar även samarbete och nya initiativ. Vi-

dare bygger den informella kommunikationen interpersonella relationer, vilket i sin 

tur leder till positiva känslor. Den underlättar även för skapandet av en gemensam 

kontext, då man genom informell kommunikation bygger en slags gemensam grund 

som alla inom en organisation förhåller sig till. Detta underlättar för beslutsfattande, 

förståelse av situationer och kommunikation (Jonušauskas & Giedrė Raišienė, 

2011). Informell kommunikation kan även verka för att öka entusiasm och lojalitet 

hos medarbetare, samt engagemanget och tvåvägskommunikationen inom organi-

sationen (Khan & Khan, 2011). 

2.3 Organisationskultur 

Under senare delen av 90-talet började forskare inom organisationskommunikation 

att använda organisationskultur som en lins för att förstå och undersöka organisat-

ioner och institutioner (Eisenberg & Riley, 2001). Enligt Heide & Simonsson 

(2012) är organisationskultur ett betydande forskningsområde inom organisations-

kommunikation och en dimension som är grundläggande i organisationer.  

MacQueen (2020) menar att kultur förstås som en form av process med tillhö-

rande artefakter såsom värderingar, ritualer och kommunikativa mönster. Dessa ar-

tefakter kan ses som produkter av den specifika kultur som formats i organisationen, 

och om en artefakt ändras - som exempelvis en viss struktur i organisationen - 
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kommer det att resultera i att även kulturen förändras (MacQueen, 2020). Vi kan 

således förstå att kultur inte är någonting som organisationer har, utan något som 

organisationer är (Pettigrew, 1979). Både själva kulturen, men också identiteten 

som tillhör organisationen, skapas i sin tur till stor del av kommunikationens hjälp 

och det är med hjälp av den som kulturen kan förändras eller bibehållas (Walker, 

2021). 

 Schein (2010) menar att kultur är något som konstant skapas och omformas, 

dels av hur vi själva beter oss men också i hur vi interagerar med andra, och att 

kultur är något som sker “här och nu” (Schein, 2010, s. 3). Det är ett abstrakt be-

grepp som består av många drivande krafter; delade meningsuppfattningar, gemen-

samma sätt att tänka, särskilda metaforer och symboler, sociala klimat och egna 

firanden eller ritualer. En kultur blir även en del av en grupps identitet och är något 

som till viss del kan vara svår att förändra och ge upp, inte minst eftersom identite-

ten skapar mening och förutsägbarhet (Schein, 2010). Heide & Simonsson (2012) 

lyfter vidare att en organisationskultur kan kännas igen dels genom yttre fysiska 

förhållanden såsom objekt, byggnader och fysisk utformning av kontor, men även 

genom sättet som organisationsmedlemmarna samarbetar, bearbetar konflikter, um-

gås och löser uppgifter. En organisationskulturs uttryck kan även bestå av ceremo-

nier, rutiner, jargong och språk.  

 Samtidigt innehåller organisationer även subkulturer, som kan existera pa-

rallellt med varandra och som återfinns i vissa arbetsgrupper eller inom en viss en-

het (Heide & Simonsson, 2012). Forskning visar att det inte är möjligt för en enda 

homogen kultur att existera i en organisation, utan att det alltid finns subkulturer 

som i sin tur är förknippade med strukturer inom organisationen. Då kultur inte är 

något beständigt, kan man se det som att den är i ständig process och kontinuerligt 

skapas om på nytt. Organisationernas ledare har en stor påverkan gällande kulturen, 

men kulturen kan också skapas och uppstå av medlemmars erfarenheter efter en 

utveckling inom organisationen, eller nya värderingar från nya medlemmar eller 

ledare (Heide & Simonsson, 2012). 

2.4 Organisationsidentitet 

Organisationsidentitet handlar om vår sociala existens och hur vi konstruerar relat-

ioner, samt hur vi kategoriserar in oss själva i ett ‘vi och dem’ (Pratt et al., 2016). 
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Mer konkret menar Pratt et al. (2016) att organisationsidentitet är hur en organisat-

ion definierar sig själv som ett kollektiv och att den ger svar på frågan “vilka är vi?” 

(Pratt et al., 2016, s. 5). Begreppet handlar som tidigare nämnt om relationella kon-

struktioner, där idéer, koncept och olika fält kopplas samman - såsom exempelvis 

dåtid respektive nutid, oss själva i förhållande till andra, och likheter och olikheter. 

Organisationsidentitet kan också ses som en process som ständigt pågår, eller som 

Pratt et al. (2016) uttrycker det, ett ‘work-in-progress’. Samtidigt förklarar Pratt et 

al. (2016) att organisationer också kan bestå av flera olika identiteter, vilka ibland 

kan hamna i konflikt. Hur en organisationsidentitet ser ut påverkas av organisation-

ens medlemmar och vice versa. Handlingar som medlemmarna utför och hur deras 

syn på sig själva ser ut, påverkar också organisationsidentiteten (Pratt et al., 2016). 

Heide & & Simonsson (2012) lyfter även hur organisationsmedlemmar mer ofta 

identifierar sig med de organisationsidentiteter som är nära de själva, snarare än den 

övergripande organisationsidentiteten. Hur en organisation som stort definierar sig 

och vilka de ‘är’, kan även påverka hur de reagerar på och tolkar förändringar som 

sker i deras omvärld (Pratt et al., 2016). Heide & Simonsson (2012) lyfter dessutom 

att organisationsidentitet kan ses som det klister som får organisationsmedlem-

marna att knyta samman till varandra och att det utgör basen för hur mening skapas, 

samt hur organisationen förstår den verklighet som de befinner sig i. 

2.5 Meningsskapande organisationsidentitet och organisat-
ionskultur 

Ravasi och Schultz (2006) lyfter att organisationskulturen kan fungera stödjande i 

hur medlemmar i organisationer skapar mening kring sin organisation, vid tillfällen 

då organisationsidentiteten utmanas av yttre förändringar. Vidare kan organisat-

ionskulturen ses som en arena för meningsskapande. Det socialkonstruktivistiska 

perspektivet fokuserar på begreppet meningsskapande i förhållande till organisat-

ionsidentitet. Här ser man hur organisationsidentitet formas kollektivt av medlem-

mar själva och menar att identiteten är påverkningsbar av både interna och externa 

stimuli. Förändringar leder ofta till att det påbörjas nya meningsskapande processer 

kring organisationsidentiteten bland medlemmarna. Socialkonstruktivister förnekar 

inte att mening också kan skapas kring formella antaganden som förmedlas av of-

ficiella spokespersons, men man belyser främst inom detta perspektiv att 
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organisationsmedlemmar själva skapar mening när förändringar sker (Ravasi & 

Schultz, 2006). Ravasi och Schultz (2006) definierar organisationskultur som ett 

antal delade åsikter som styr hur man tolkar situationer och hur man anses agera 

lämpligt i en given situation. Organisationskulturen är alltså något som driver på 

identitetsskapande i organisationen. Författarna lyfter vikten av symboler för me-

ningsskapande processer. Dessa symboler bör ha ett koncept som uppfattas lik-

nande av organisationsmedlemmar, för att meningsskapandet ska ske kollektivt 

(Ravasi & Schultz, 2006). 

2.6 Ledarskap och organisationskommunikation 

I vår tids organisationer blir kommunikationen allt viktigare, och det kräver i sin 

tur en ny form av ledarskap, enligt Heide & Simonsson (2012). Villkoren för hur 

kommunikationen ska se ut mellan chefer och medarbetare ser annorlunda ut nu 

jämfört med förr, och chefens kommunikativa uppdrag handlar numera främst om 

att skapa sammanhang och mening, och att exempelvis möjliggöra och initiera för-

utsättningar för dialog (Heide & Simonsson, 2012). Exempelvis bör en chef anta 

egenskaper av att vara en facilitator, inspiratör och partner inom organisationen, 

och chefen ska underlätta och stötta medarbetarna i deras jobb snarare än att kon-

trollera dem. Vidare talas det om att chefen bör uppmuntra samarbete och initiativ 

samt möjliggöra utveckling, och allt som allt skapa förståelse och mening i sin or-

ganisation. Denna typ av ledarskap benämns som ett idébaserat ledarskap, vilket i 

sin tur har vuxit fram ur en strävan mot mer horisontella organisationer. I det idéba-

serade ledarskapet och den horisontella organisationen vill man att den samman-

hållande kraften ska bestå av gemensamma värderingar och idéer, där ledarskapet 

är en ömsesidig process (Heide & Simonsson, 2012). 

2.7 Vardagsprat och organisationsidentitet 

Organisationsmedlemmar formar organisationsidentiteten när de pratar med 

varandra inom organisationen eller med personer utanför organisationen, i sina 

‘everyday talks’, tillika vardagsprat. Det är i vardagspratet som man uttrycker och 

skapar sin relation till organisationen, och därmed den identifikation som man kän-

ner med organisationen (Omilion-Hodges & Baker, 2014). Omilion-Hodges & 
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Baker (2014) lyfter därför vikten av att kommunicera strategiskt internt med med-

arbetare för att kunna påverka vardagspratet i organisationen, så att en positiv iden-

tifikation med organisationen och en positiv organisationsidentitet främjas. Om in-

ternkommunikationen är informationsfattig och undermålig kan det i hög grad leda 

till negativt vardagsprat, medan en god internkommunikation kan leda till att med-

arbetare blir förespråkare för sin organisation. Vidare lyfter författarna även vikten 

av att ledare agerar som man vill att resten av organisationen ska agera, då det är 

viktigt för hur identiteten sedan formas (Omilion- Hodges & Baker, 2014). Denna 

forskning är intressant för vår studie, då vi delvis vill undersöka kommunikatörers 

uppfattningar kring vardagspratet och den informella kommunikationen inom orga-

nisationerna i övergången till digital kommunikation. 

2.8 Informell kommunikation i digitala miljöer 

Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) lyfter flera positiva aspekter av informell 

kommunikation. De menar att den bland annat bygger organisationskultur och com-

munity, bidrar till en känsla av ömsesidigt beroende och samhörighet, och främjar 

samarbete och nya initiativ. Vidare bygger den informella kommunikationen inter-

personella relationer, vilket i sin tur kan leda till positiva känslor. Författarna un-

dersöker i sin studie hur digitala och icke-verbala kanaler påverkar den informella 

kommunikationen och menar att digitala miljöer inte uppmuntrar till informell 

kommunikation. Här vill vi dock poängtera att Jonušauskas och Giedrė Raišienės 

(2011) studie enbart fokuserar på informell digital kommunikation i form av mejl-

konversationer. Vi författare vill påstå att den informella digitala kommunikationen 

är mer utvecklad än så idag. Det finns utvecklade plattformar för internkommuni-

kation som kan liknas vid sociala medier, och som erbjuder möjligheter för medar-

betare att kommunicera med varandra på andra sätt än vad en mejl-konversation 

mellan två personer kan erbjuda. Exempel på dessa är plattformarna Slack och 

Microsoft Teams (Slack, 2021; Microsoft, 2021). I vår studie undersöker vi upp-

fattningar av den informella kommunikation som har skett i digitala miljöer under 

pandemin, och där antar vi att de organisationer som blir våra exempel i studien 

använder sig av fler kanaler än mejl för informell kommunikation. 
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2.9 Ledarskapskommunikation i virtuella team 

Tidigare forskning har gjorts kring kommunikation för ledare i virtuella team. Där 

tas det upp att det finns utmaningar som ledare behöver klara av för att kommuni-

kationen digitalt ska fungera så bra som möjligt (Newman et al., 2020). Dessa ut-

maningar består dels i den geografiska spridningen bland medarbetare, men New-

man et al (2020) menar även att informella kommunikationssätt och icke-verbala 

signaler försvinner i den kommunikation som sker virtuellt. Det är således an-

norlunda att kommunicera på detta vis jämfört med att kommunicera med sitt team 

ansikte mot ansikte och utmaningarna kan i sin tur leda till minskad sammanhåll-

ning inom gruppen, missuppfattningar, lägre engagemang och minskat samarbete. 

Ledare riskerar att misslyckas med kommunikationen i sina virtuella teams om de 

inte tar hänsyn till de utmaningar som finns och de verktyg som kan användas för 

kommunikationen i fråga. De kommunikationsverktyg som anses vara av störst vikt 

för ledare att använda sig av är klarhet, kommunikativ frekvens, kommunikations-

sätt, lyhördhet och förutsägbarhet (Newman et al., 2020). Denna forskning kan an-

ses vara relevant för vårt valda ämne, då även ledarskapet kan ha behövt anpassa 

sig efter den digitala arbetsmiljö som organisationer befinner sig i för närvarande 

med anledning av pandemin. 

2.10 Interna sociala medier 

Ett sätt för medarbetare att uttrycka sina åsikter, socialisera och ta del av kunskap, 

är att kommunicera med varandra i interna sociala medier inom organisationen. 

Detta kan stärka organisationen och dess medarbetare på flera sätt, genom att jämna 

ut maktstrukturer och öka delaktigheten (Thøis Madsen, 2018). I det långa loppet 

kan det också bidra till ett ökat engagemang, en starkare känsla av community och 

en ökad produktivitet. Heide & Simonsson (2012) lyfter vidare att sociala medier 

inom en organisation dels kan användas för att samla in och sprida information, 

men även att de möjliggör en kommunikation mellan exempelvis ledningen och 

medarbetarna. Det skapar också förutsättningar för samarbete mellan avdelningarna 

och skapar möjlighet för medarbetare att uttrycka sina åsikter på ett fritt sätt (Heide 

& Simonsson, 2012). Selg (2010) menar även att det inte är kommunikationsinne-

hållet i sig som är av vikt på sociala medier, utan själva kontakten som stort och 

den närvarokänsla som skapas av socialt småprat. 
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2.11 Interna sociala medier och självcensurering 

Interna sociala medier är plattformar som är öppna för personer inom organisat-

ionen, men inte personer utanför. Den kommunikation som sker på interna sociala 

medier i en viss organisation kan påverkas av bland annat organisationskultur, le-

dares beteenden och av kommunikationsklimatet (Thøis Madsen & Verhoeven, 

2016). Thøis Madsen och Verhoeven (2016) lyfter att interna sociala medier ofta 

inte är spontana i sin natur, och att de är i många fall en plattform där medarbetare 

censurerar sig själva i sin kommunikation. Olika tekniker för självcensurering an-

vänds, då medarbetare vill ha kvalitet på den kommunikation som sker på interna 

sociala medier, samt för att förebygga skador på relationer eller konflikter. Själv-

censuren behöver dock inte innebära något direkt eller bestämt negativt, då kom-

munikationen kan bli mer ‘kvalitativ’, och goda relationer främjas i organisationen 

(Thøis Madsen & Verhoeven, 2016). 

2.12 Delad kognition och sociala medier 

När personer i en organisation delar upplevelser med varandra gör de liknande kog-

nitiva kopplingar. Därmed uppstår en form av delad kognition (Leonardi, 2018). 

Delad kognition kan innefatta delade tankar och syner på olika situationer och re-

lationer inom organisationen, vilket bland annat kan leda till att gemensamt besluts-

fattande underlättas. De delade upplevelserna i en organisation sker ofta när man 

samarbetar i projekt och när man ser hur sina kollegor arbetar och fattar beslut. 

Mycket av den delade kognitionen sker också i ‘water cooler-type discussions’, det 

vill säga i den informella kommunikation som sker exempelvis vid en vattenmaskin 

på ett kontor. Leonardi (2018) lyfter att det är svårare i dagens organisationer att 

dela upplevelser med flera olika personer. En anledning är att man inte delar samma 

fysiska kontor. De delade upplevelserna som främjar delad kognition sker i vanliga 

fall i pågående takt och utan eftertanke, vilket försvårar dess förekomst i en digital 

miljö. De sker även lättare i mindre teams än i hela organisationer eller avdelnings-

överskridande (Leonardi, 2018). 

  Sociala medier kan därför fungera för att delad kognition ska kunna ske 

mellan organisationsmedlemmar i större grupper, exempelvis över en hel organi-

sation, och inte bara i mindre teams. Dock lyfter Leonardi (2018) att vi kommuni-

cerar annorlunda på sociala medier än vad vi gör i den vardagliga informella 
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kommunikationen. På sociala medier är vi medvetna om att andra ser det vi skriver 

och uttrycker, och därför finns det en större sannolikhet att vi reducerar oss själva 

och vår kommunikation utifrån hur vi vill framställa oss inför andra. Således kan 

den delade kognitionen som skapas på sociala medier, bli icke-representativ för or-

ganisationen eller för de åsikter som faktiskt finns hos organisationsmedlemmar 

(Leonardi, 2018). Denna forskning är relevant för vår studie, då den visar på vikten 

av den fysiska arbetsplatsen för den delade kognitionen. Forskningen tar också tar 

upp att sociala medier kan fungera som plattform för att delade upplevelser. I tider 

av distansarbete kan vi anta att många organisationer har fått vända sig till interna 

sociala medier för både formell och informell internkommunikation. 
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3. Metod 

 

I denna del redogör vi för vår metodologiska grund. Vi presenterar vår metod för 

datainsamling och hur vi har gjort vårt urval och avgränsningar, och för etiska 

reflektioner kring kvalitativa intervjuer som metod. Vidare redogör vi för vår ana-

lysmetod och vår abduktiva forskningsdesign, samt presenterar våra vetenskaps-

teoretiska utgångspunkter. Slutligen för vi epistemologiska reflektioner samt disku-

terar studiens validitet, reliabilitet och reflexivitet. 

3.1 Metod för datainsamling 

Den metod för datainsamling som användes i vår studie var kvalitativa intervjuer. I 

kvalitativ forskning utgår man ofta från ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt 

perspektiv, där man söker förståelse av livsvärldar. Datainsamlingen syftar alltså 

till att samla in intervjupersonernas upplevelser och deras tolkningar av fenomenet 

som studien undersöker (Kvale & Brinkmann, 2009). I denna studies fall, rör det 

sig om intervjupersonernas upplevelser av informell kommunikation och organisat-

ionskultur i en digital miljö. En viktig distinktion som görs i denna studie är att 

studieobjektet inte är organisationskulturen eller den informella kommunikationen 

i sig. Om så hade varit fallet däremot, hade man istället kunnat utföra en etnografisk, 

deltagande observerande studie om hur just en organisationskultur, exempelvis, såg 

ut i en organisation (Bryman, 2018). Den kunskap vi önskar nå genom intervjuerna 

är således inte någon form av objektiv kunskap om exempelvis själva organisat-

ionskulturen eller den informella kommunikationen inom de olika organisation-

erna, utan snarare kunskap baserat på intervjupersonernas återgivelser av sina re-

spektive organisationskulturer och informella kommunikation i den digitala arbets-

miljön. Kvalitativa intervjuer handlar även till stor del om meningstolkning, vilket 

vi som forskare utförde under hela datainsamlingen och analysen när vi tolkade det 

transkriberade materialet. Tolkning av text hör till hermeneutiken, vilket i sin tur är 

en av våra vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Kvale & Brinkmann, 2009).  
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 I vår studie användes semistrukturerade intervjuer som intervjuform. I dessa 

utgick vi från på förhand valda teman, baserade på vår tidigare kunskap och den 

tidigare forskning och de teorier som vi lyft fram. Utifrån den teoretiska bakgrun-

dens perspektiv utformade vi sedan frågor i en intervjuguide. Bryman (2018) bely-

ser att en semistrukturerad intervjuprocess är flexibel, vilket gör att det finns stora 

utrymmen för uppföljningsfrågor som kan göra att intervjuerna kan blir annorlunda 

gentemot varandra om man gör flera intervjuer. Det är intervjupersonernas upple-

velser av ämnet som står i centrum och således bör intervjuerna ledas av deras ut-

sagor (Bryman, 2018). Detta var något vi hade i åtanke, när vi exempelvis ställde 

uppföljningsfrågor under intervjuernas gång. 

 Våra intervjuobjekt är som tidigare nämnt kommunikatörer, det vill säga de 

som inom en organisation är formellt mest ansvariga för det vi är intresserade av att 

undersöka: organisationskultur och -kommunikation i den förändrade digitala ar-

betsmiljön. I genomförandet av intervjuerna ville vi få reda på kommunikatörernas 

upplevelser av den informella kommunikationen och organisationskulturen, och 

hur förutsättningarna och trösklarna för dessa har sett ut. Under intervjuerna note-

rade vi att vissa intervjupersoner utgick från sina personliga individbaserade upp-

levelser i svaren på frågorna, medan andra gick in mer i en roll som ‘ambassadör’ 

för sin organisation. Det kan i sin tur ha kommit att påverka svaren och således även 

resultaten. Intervjuerna tog plats i videomöten via internet, via exempelvis digitala 

tjänsterna Zoom eller Teams. Detta kan anses rimligt i den kontext som vi befinner 

oss i med social distansering på grund av covid-19-pandemin. Bryman (2018) lyfter 

att några fördelar med intervjuer via Skype, ett annat digitalt mötesrum, är att det 

är flexibelt, möjliggör sista minuten-bokningar och är bekvämt. 

3.1.1 Urval och avgränsningar 

Urvalet för denna studie består av kommunikatörer från privata och offentliga or-

ganisationer i Sverige, som i sin roll har arbetat med kommunikation eller intern-

kommunikation på ett eller annat sätt under pandemin. Det är ett målstyrt urval 

(Bryman, 2018), det vill säga att vi valde deltagare med målet att kunna besvara 

våra forskningsfrågor kring organisationskultur och informell kommunikation i den 

digitala arbetsmiljön. Därför valde vi en kategori av intervjupersoner på förhand - 

kommunikatörer inom svenska organisationer - för att sedan göra vårt urval utifrån 
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exempelvis de kontakter som vi hade eller utifrån organisationer vi känner till. Or-

ganisationerna är valda utifrån att de har haft en snabb övergång till digitalt arbete 

i och med covid-19-pandemin, och att de har tillämpat ett omfattande distansarbete 

under pandemin. Andra organisationer, som exempelvis vård och omsorg, har haft 

mindre möjlighet till att arbeta digitalt och således har vi inte valt intervjupersoner 

från denna typ av organisationer.  

 Det urval som vi har gjort baseras på den kunskap som studien önskar pro-

ducera, vilket inte är kunskap om organisationskulturen eller den informella kom-

munikationen ‘i sig’ som existerar i de organisationer vi har intervjuat (se 3.1). De 

antaganden som vi gör är istället baserade på våra tolkningar av de perspektiv på 

verkligheten som förmedlas av intervjupersonerna. Därför ansåg vi att valet av in-

tervjupersoner var passande för syftet, då kommunikatörer med sin bakgrund an-

tingen har arbetat med organisationskultur, internkommunikation och informell 

kommunikation eller lär ha en god insyn i de olika fälten. Här kan det dock disku-

teras ifall perspektiven och uppfattningarna hade sett annorlunda ut ifall vi inter-

vjuat exempelvis personer som jobbar med HR. Möjligen hade vi då fått ett annat 

resultat. Samtidigt hade vi då också med stor sannolikhet haft en annan teoretisk 

utgångspunkt och därmed en annan tolkning av materialet. Med andra ord hade det 

då varit en annan typ av studie. 

 En annan aspekt är att nio av tio intervjupersoner är kvinnor. Detta kan 

självklart också ha påverkat de svar som vi fick och därmed den verklighet som 

beskrevs och våra tolkningar av dessa. Dock är många svenska kommunikatörer 

just kvinnor, hela 80 % av medlemmar i Sveriges Kommunikatörer bestod år 2015 

av kvinnor (Sveriges Kommunikatörer, 2015). Det finns andra aspekter kring inter-

vjupersonerna som går att diskutera, bland annat att det är vanligt att arbeta i projekt 

som kommunikatör, vilket kan påverka uppfattningar kring exempelvis arbete i 

team. Ifall vi hade intervjuat personer från andra delar av en organisation hade möj-

ligen svaren kring dessa ämnet sett annorlunda ut. 

3.1.2 Etiska reflektioner kring kvalitativa intervjuer som metod 

Informerat samtycke är en etisk aspekt som vi tog hänsyn till. Det innebär att man 

är noga med att informera intervjupersonerna om studiens syfte och att deltagandet 

är helt frivilligt och kan avslutas när som helst (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi 
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tillämpade dessa aspekter genom att vi mejlade ut förfrågan om intervjuer till per-

soner, och därefter var det frivilligt för dem att tacka ja eller nej. Vi informerade 

också tydligt om hur deras svar och deltagande behandlas med anonymitet, och att 

inga svar skulle kunna härledas till dem eller deras organisationer. Detta går i linje 

med Kvale och Brinkmanns (2009) beskrivning av etiska förhållanden som bör tas 

hänsyn till i transkriberingen av materialet, vilka är att behålla intervjupersonernas 

och deras organisationers anonymitet. 

3.2 Analysmetod 

Vår analysmetod i denna studie är meningskodning. En meningskodning är en in-

ledande del i analysen av kvalitativa data, där man som forskare har en stor mängd 

utskrivet material och behöver påbörja en sortering (Kvale & Brinkmann, 2009). I 

vår studie består datan av transkriberade intervjuer, vilket motsvarar en stor mängd 

text. Kodningen är därför ett sätt att bryta ner större textsegment. Detta görs genom 

att knyta an ett nyckelord till olika segment. Exempelvis formulerade vi kategorier 

som rörde ledarskap, informell kommunikation, vi-känsla, fysiska respektive digi-

tala platser. Kvale och Brinkmann (2009) lyfter forskarna Glaser och Strauss, som 

introducerade grundad teori och lyfter definitionen av öppen kodning som “den 

process där man bryter ned, undersöker, jämför, begreppsliggör och kategoriserar 

data” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 218). I denna form av kodning utvecklar man 

kategorier, jämför likheter och skillnader i data, och väljer ut vilken som passar in 

i kategorierna. Man slutar när materialet har nått en ‘mättnad’ (Kvale & Brinkmann, 

2009). Det finns olika metoder för att analysera kvalitativ data. I denna studie består 

vår data av intervjupersonernas svar. Bryman (2018) lyfter att grundad teori och 

kodning är centralt när det kommer till kvalitativ dataanalys. Vi har en abduktiv 

metod där analysen sker delvis utifrån vår förförståelse och teorier och delvis från 

från intervjupersonernas upplevelser, och således utgår vi inte enbart från grundad 

teori som är induktiv i sin natur (Kvale & Brinkmann, 2009). 

3.2.1 Abduktion 

Vår forskningsdesign i denna studie är abduktiv. Ett abduktivt förhållningssätt be-

lyser att forskarens tidigare erfarenheter och tidigare teoretiska kunskap till stor del 

kommer att vara grunden för tolkningen av materialet (Bryman, 2018). Men 
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abduktion är således inte detsamma som deduktion, som utgår från att testa teorier 

på en objektiv verklighet. Abduktion kan istället sägas ha en ‘induktiv logik’ i att 

man beskriver den verkligheten som upplevs av deltagarna. Men abduktion har en 

grundläggande skillnad från induktion, gällande att man som forskare inte bara vill 

beskriva och förstå verkligheten utifrån intervjudeltagarnas perspektiv, utan även i 

ett nästa steg förklara och förstå dessa synsätt och perspektiv (Bryman, 2018). Fors-

karen har en teoretisk förståelse av det som studeras innan det studeras, och efter 

att ha beskrivit och förstått deltagarnas perspektiv måste forskaren sedan “komma 

fram till en samhällsvetenskaplig redogörelse för den sociala verklighet på grundval 

av dessa perspektiv” (Bryman, 2018, s. 478). Det viktiga är dock att inte tappa att 

det är intervjupersonernas perspektiv som lägger grund för tolkningen, och alltså 

den verklighet som beskrivs av dem som är i fokus, inte den verklighet som beskrivs 

i teorierna (Bryman, 2018). 

3.3 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter 

I denna studie utgår vi från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. I det socialkon-

struktivistiska perspektivet argumenterar man för att det är i sociala och kulturella 

interaktioner och aktiviteter som kunskap skapas (Abderrahim & Gutiérrez-Colón 

Plana, 2021) och att “learning and understanding are inherently social” (Abderra-

him & Gutiérrez-Colón Plana, 2021, s. 2). Inom socialkonstruktivismen menar man 

således att interaktioner mellan individer i det långa loppet skapar sociala institut-

ioner och antagna verkligheter (Lynch, 2016; Berger & Luckmann, 1966). Social-

konstruktivism är även starkt sammanlänkat med meningsskapande, ett perspektiv 

som även återfinns i fenomenologin (Brown et al., 2015). I vår studie utgår vi på så 

sätt även från ett meningsskapande perspektiv. Inom meningsskapande fokuserar 

man på verkligheter och hur människor skapar dem, samt hur mening skapas i kom-

munikationsprocesser och användandet av språket (Brown et al., 2015). 

 Fenomenologin är en vetenskapsfilosofisk utgångspunkt som används i 

kvalitativa intervjuer och så också i denna studie (se 3.2.1). En fenomenologisk 

utgångspunkt innebär ett fokus på intervjupersonernas berättelser och perspektiv. 

Det är deras livsvärldar som beskrivs i intervjuerna, och det blir således dessa be-

skrivningar som ligger till grund för vår tolkning (Kvale & Brinkmann, 2009). Vi-

dare är utgångspunkten för fenomenologi inom kvalitativa studier att man vill 
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försöka beskriva människors upplevda värld, vilket i grunden handlar om att sätta 

sig in i människors perspektiv och genom dessa förstå olika sociala fenomen (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Kvale och Brinkmann (2009) menar att man inom kvalitativa 

intervjuer inte behöver välja en specifik filosofi att utgå ifrån, utan lyfter hermene-

utik och fenomenologi som två vanligt förekommande perspektiv inom forsknings-

intervju. 

3.4 Epistemologiska reflektioner 

Epistemologi är filosofin om kunskap, och vilken typ av kunskap som kan produ-

ceras på vilken typ av sätt. Inom kvalitativ metod finns det olika perspektiv att utgå 

ifrån i frågan om kunskap (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie har ett hermene-

utiskt perspektiv, där fokus ligger på tolkning av text och samtal. Kunskap som 

kontext betonas extra i hermeneutiken (Kvale & Brinkmann, 2009). I vår studie 

intervjuade vi 10 personer, varpå vi transkriberade intervjuerna för att kunna tolka 

dessa som text. Syftet med denna tolkning är att synliggöra de kontextuella förstå-

elser av verkligheten som finns hos intervjupersonerna. Just kunskap som kontext 

blir en viktig kunskapsaspekt i vår studie. Detta eftersom studien görs i en väldigt 

specifik kontext, nämligen covid-19-pandemin och den digitala värld som många 

organisationer har behövt anpassa sig efter. 

3.5 Validitet, reliabilitet och reflexivitet 

Intervjuer är en datainsamlingsmetod där datan beror mycket på intervjuaren och 

hur intervjufrågorna är utformade. Reliabilitet i forskningsintervjuer kan reflekteras 

kring i förhållande till den diskussion som finns kring så kallade ‘ledande frågor’ 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Denna diskussion kring huruvida frågor är ledande, 

går dock inte i linje med den syn på kunskap som finns inom kvalitativa forsknings-

intervjuer, eftersom man där inte utgår från att ‘sann’ objektiv kunskap går att finna. 

Författarna lyfter att man istället bör fokusera på var frågorna leder, om de leder till 

god och insiktsfull kunskap eller inte. Med en bakgrund i teori samt i utformningen 

av forskningsfrågor som faktiskt ämnar leda till kunskap, går det inte att undvika 

att frågor blir ledande åt något håll (Kvale & Brinkmann, 2009). Med det sagt, und-

vek vi att i intervjuerna ställa frågor som var formulerade för att på något vis 
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missleda intervjupersoner eller ‘tvinga in dem i ett hörn’. Vidare var vi noga med 

att konsekvent säkerställa våra tolkningar under intervjun, exempelvis genom att 

ställa uppföljningsfrågor så som “tolkar jag dig rätt ifall du menar att (...)” och så 

vidare. 

 I våra intervjuer utgick vi från en intervjumall med förberedda frågor (se 

bilagor 7.0), som i sin tur var kopplade till vår problemformulering och våra forsk-

ningsfrågor. Även om vår problemformulering och forskningsfrågor justerades un-

der arbetets gång, har det huvudsakliga temat för undersökningen varit detsamma. 

Eftersom våra intervjuer har varit semistrukturerade, har vi också låtit deltagarna 

svara fritt och tala till punkt. Därefter har vi ställt följdfrågor och ifall vi har sett att 

förstnämnda svar har närmat sig något som verkat vara relevant för våra forsknings-

frågor, har vi format följdfrågan efter detta. Även om vi är medvetna om att vissa 

skulle vilja likna denna typ av följdfrågor vid ledande frågor, har vi varit noga med 

att inte lägga orden i mun på deltagarna utan snarare föra in dem på teman vi tycker 

är intressanta för studiens syftes skull. Med det sagt, har vi genomgående och i det 

stora hela även låtit deltagarna själva vara relativt styrande i intervjuerna, i hur 

mycket eller lite de ville svara på de respektive frågorna och vilka ämnen som de 

gled in på. Det har gjort att intervjuerna har kunnat se annorlunda ut från fall till 

fall, vilket är något som man kan mena påverkar reliabiliteten - det vill säga konsi-

stensen i svaren och frågorna och därmed resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Varför vi har valt att låta intervjuerna ske på detta sätt, är för att vi har velat att 

intervjudeltagarna själva ska minnas och komma fram till slutsatser kring det vi 

frågar. Detta för att nå djupast möjliga kunskap kring deras erfarenheter och per-

spektiv, som är i linje med vår fenomenologiska utgångspunkt. För utveckling av 

vårt val av semistrukturerade intervjuer som metod, se 3.1. 

   Under intervjuernas gång fann vi återkommande teman bland deltagarnas 

svar. På så sätt hade vi redan under intervjuprocessen påbörjat vår analys och börjat 

sortera i vårt material, och därefter anpassat vissa av frågorna. Det har följaktligen 

gjort att vi har ändrat vissa av frågorna under processens gång så att de kopplar an 

mer specifikt till våra ditintills funna teman, både i själva formuläret men även i 

uppföljningsfrågorna. Detta kan diskuteras utifrån validitetsaspekter. Å ena sidan 

kan man mena att det påverkar validiteten negativt, eftersom sättet man undersöker 

det man säger sig undersöka ändras med tiden. Dock lyfter Kvale och Brinkmann 

(2009) att kvalitativa intervjuer är en pågående process, där det finns ett starkt 
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samband mellan insamling och analys. Vi vill mena att detta sätt att ändra i inter-

vjufrågorna snarare kan stärka validiteten i vår studie. Om validitet innebär att man 

undersöker det man säger sig undersöka, bör vi justera frågor och ställa nya upp-

följningsfrågor som är mer lämpade för att undersöka det vi säger oss undersöka. 

 Vidare kan reflexivitet förklaras som en forskares medvetenhet kring hur 

hens personlighet, fördomar eller ‘partiskhet’ kan komma att påverka forskningen 

som hen genomför (Leavy, 2020). Här hade man möjligen kunnat hävda att vi fors-

kare innehar en viss ‘partiskhet’, eftersom vi intervjuar kommunikatörer och själva 

studerar just kommunikation och befinner oss inom samma yrkesgemenskap. Dock 

vill vi hävda att våra tidigare kunskaper inom kommunikation inte är ett problem i 

denna studie, utan snarare en förutsättning och anledning till att vi kan göra studien, 

ställa våra intervjufrågor samt tolka materialet. Vi reflekterar vidare kring att vi 

båda är kvinnor, vilket majoriteten av våra intervjupersoner också var. Även det 

kan ha påverkat hur vi rent empatiskt eller tankemässigt satte oss in i dessa inter-

vjupersoners situation och drog slutsatser. 
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4. Analys 

 

 

I denna del presenteras och analyseras studiens empiriska material. Analysen be-

står av tolkning av empiri, där teori tillämpas och forskning vävs in. Ur det empi-

riska materialet har vi utkristalliserat två övergripande teman: ‘vi-känslan i den 

digitala arbetsmiljön’ och ‘tröskeln för det digitala småpratet’. Under respektive 

teman följer underrubriker med tillhörande mindre teman. 

4.1 Vi-känslan i den digitala arbetsmiljön 

Begreppet “vi-känsla” benämner vi författare som ett samlingsord för den gemen-

skap, samhörighet och känsla av community som en medarbetare kan tänkas upp-

leva i sin organisation. Begreppet användes i vår intervjumall och därmed i speci-

fika frågor under de intervjuer vi höll. Organisationsidentitet innebär bland annat 

hur en grupp identifierar sig själva (Pratt et al., 2016), medan organisationskultur 

exempelvis består av gemensamma sätt att tänka och delade meningsuppfattningar 

(Schein, 2010). Dessa två begrepp tillika områden operationaliserade vi således till 

begreppet ‘vi-känsla’ och det är även det samlingsbegreppet som behandlas i temat 

som följer. Nedan följer en tolkning och analys av hur vi-känslan har sett ut i den 

digitala kontexten baserat på intervjusvaren, samt vad som tycks bidra till skapandet 

av vi-känsla i den digitala miljön. 

4.1.1 Starkast vi-känsla inom mindre teams 

Pratt et al (2016) menar att en organisation kan bestå av flera identiteter och att 

organisationsidentitet handlar om hur vi konstruerar relationer. Vidare är informell 

kommunikation ett sätt att bygga relationer, vilket kan skapa community och bidra 

till en känsla av samhörighet och ömsesidigt beroende (Jonušauskas & Giedrė 

Raišienė, 2011). I den digitala arbetsmiljön kan den dagliga informella och formella 
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kommunikationen ha fått förändrade förutsättningar, och här vill vi tyda ifall detta 

kan ha påverkat vi-känslan inom organisationerna. Intervjuperson 2 berättar: 

 

“För nu blir det ju mycket att folk bara träffar de som de har direkt samarbete 

med, eller har direkta projekt eller arbetade uppdrag med här och nu, och då blir det 

lättare silos kan man säga liksom, eller stuprör eller bubblor eller egna bubblor inom 

företaget.” (Intervjuperson 2) 

  

 Även fast vi inte har insyn i exakt hur grupperingarna inom organisation-

erna har sett ut innan covid-19-pandemin, är vår tolkning ur detta citat att man i den 

digitala miljön träffar ett mindre antal personer och att det då främst avser det egna 

teamet. Att medlemmarna har delats upp i mindre konstellationer, kan ses gå i linje 

med tidigare presenterad teori kring att en organisation innehar flera identiteter 

(Pratt et al., 2016) och att man som medlem identifierar sig med den organisations-

identitet som är närmst en själv (Heide & Simonsson, 2012). Att grupperingar bil-

das skulle kunna påverka hur kommunikationen sker inom organisationen. Inter-

vjuperson 7 återger exempelvis hur de informella mötena har skett med större en-

kelhet i de mindre teamen digitalt: 

 

“Jag och mina närmsta kollegor, vi kör lite olika check in:s vissa morgnar i 

veckan eller bara, du vet, rings för att prata lite om allt möjligt. För att i mindre 

grupp tycker jag ändå att det är jätteviktigt att ha de här informella samtalen, men 

för mig tillför det ingenting att öppna upp för ett informellt samtal där kanske fyrtio 

personer är med. Det blir kaos digitalt”. (Intervjuperson 7) 

 

 Ur denna återgivelse kan vi tolka att även den informella kommunikationen 

främst verkar ha skett i mindre grupper digitalt. Vi tolkar det som att de digitala 

förutsättningarna innebär att det delvis är enklare rent tekniskt att ha informella 

samtal med få personer, samt att den informella kommunikationen anses vara vik-

tigare att föra med det egna teamet. Vidare beskriver intervjuperson 4 hur gemen-

skapen har sett ut i det mindre teamet digitalt, under covid-19-pandemin:  
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“(...) där har gemenskapen ökat under den här perioden skulle jag säga. Man har 

jobbat jättenära, tagit hand om varandra och liksom, det har varit tufft, men man 

har gjort det tillsammans.” (Intervjuperson 4) 

 

 Den beskrivna gemenskapen som det talas om i citaten, kan symbolisera en 

vi-känsla. Denna vi-känsla verkar ha varit starkast inom de mindre team som har 

arbetat ihop digitalt. Flera av intervjupersonerna uttryckte att det är i de mindre 

teamen som man har haft den största delen av den dagliga kontakten, och att de 

informella mötena har skett mest frekvent inom de grupperna. Enligt Tkalac Verčič 

(2021) kan internkommunikation definieras som ett flöde av exempelvis attityder, 

känslor och idéer. Vår tolkning är att fokus för internkommunikationen inom dessa 

grupper i många fall har legat på hur medarbetarna mår i covid-19 situationen och 

hemarbetesmiljön. Som intervjuperson 7 beskriver, har man exempelvis gjort 

‘check-ins’ under perioden. Yue, Men & Ferguson (2021) förklarar även att intern-

kommunikation påverkar relationer inom organisationen, och i intervjupersonernas 

fall verkar den interna kommunikationen inom teamen ha fungerat stärkande för vi-

känslan. Som Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) nämner, är den informella och 

relationsinriktade kommunikationen något som kan bidra till en känsla av samhö-

righet och community. Då flertalet intervjupersoner har upplevt att det informella 

småpratet främst har skett inom de små teamen, kan det även styrka att det är där 

som vi-känslan främst verkar ha infunnit sig. Vidare lyfter Omilion-Hodges och 

Baker (2014) att organisationsidentiteten skapas i vardagsprat organisationsmed-

lemmar emellan, vilket kan innebära att även organisationsidentiteten har stärkts i 

de mindre grupperingarna som funnits i den digitala arbetsmiljön.  

 Några av intervjupersonerna återgav att de inte har upplevt en starkare vi-

känsla inom deras egna team i den digitala arbetsmiljön. I dessa fall fick vi dock 

uppfattningen av att det hade funnits brister i sammanhållningen även innan över-

gången till det digitala arbetssättet, och att denna dynamik helt enkelt har bestått 

även i den nya situationen. Schein (2010) framhäver att en kultur inom en organi-

sation kan vara svår att ge upp eller förändra, då det är en del av en grupps identitet 

och eftersom den skapar förutsägbarhet och mening. Detta skulle kunna förklara 

varför sammanhållningen, i dessa fall, inte stärkts av den gemensamma utmaning 

som covid-19-pandemin kan ha inneburit för gruppen i fråga. Vidare lyfter Pratt et 

al (2016) att sättet som en organisation reagerar på förändringar som sker i dess 
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omvärld, beror på hur de definierar sig själva och vilka de ‘är’. Med grund i detta, 

skulle en tolkning kunna vara att den bristande sammanhållningen, tillika avsaknad 

av vi-känsla, är en tillskriven egenskap i dessa enstaka organisationer och att det 

påverkar deras reaktion på förändringen - det vill säga covid-19-pandemin och den 

nya digitala arbetsmiljön. Ifall den bristande sammanhållningen inom en grupp har 

varit en del av organisationsidentiteten även innan förändringen, lyckades möjligen 

inte digitaliseringen och dess utmaningar påverka detta i större grad.  

  Vidare såg vi ett mönster gällande vi-känslan kopplat till arbete som utförs 

gemensamt inom teamen. Detta uttrycktes av två intervjupersoner: 

 

“(...) Det är viktigt med relationer om man ska lösa saker tillsammans. Kommer 

det ett uppdrag och vi ska göra det, då måste vi lära känna varandra - för jag måste 

veta vad du är bra på, inte bra på, när jag trampar dig på tårna och när jag kan göra 

det och inte. Tilliten, den kommer där, men i ett arbetsbaserat uppdrag.” (Intervju-

person 10) 

 

“Ja men någonstans måste man ju lita på varandra liksom...och det kan man ju 

lära känna varandra på olika sätt. Nu när vi sitter i ett jobbsammanhang så är det ju 

lite så, om du säger att du ska göra det här - kommer du att göra det? Kan jag lita 

på dig?.” (Intervjuperson 9) 

 

 Intervjuperson 9 berättade att hen upplevde en brist på vi-känsla inom sitt 

egna team, vilket hen trodde berodde på att de inte hade gemensamma projekt eller 

arbetade tillsammans. Intervjupersonen reflekterade kring att lojaliteten snarare 

kunde finnas på andra ställen i organisationen där ens huvudsakliga arbete ägde 

rum. Utifrån dessa citat, tolkar vi att den informella kommunikationen och relation-

erna inom gruppen, underlättar samarbetet och de gemensamma arbetsuppgifterna 

inom deras team. Vi tolkar att det är i det egna teamet som det finns ett behov av en 

vi-känsla. Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) lyfter att informell kommunikat-

ion kan främja samarbete och nya initiativ, vilket går i linje med dessa återgivelser. 

Flera intervjupersoner lyfte även vikten av att lita på och känna sina kollegor för att 

kunna göra ett bra jobb tillsammans. Således kan en tolkning vara att vi-känslan, i 

form av gemenskap och relationer, anses vara av vikt för samarbete inom organi-

sationen.  
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Våra slutsatser för detta tema, är således att vi-känslan verkar ha infunnit sig som 

starkast i mindre grupper i den digitala miljön, och allra främst inom de arbetsteam 

som medlemmarna i fråga befinner sig i. Detta tolkar vi beror på att den dagliga och 

informella kontakten främst har skett i dessa teams, samt att det finns behov av en 

vi-känsla för att utföra samarbete inom dessa. Vidare har covid-19 inneburit en för-

ändring, som i vissa fall har skapat en gemenskap inom de mindre grupperna. Sam-

tidigt reflekterar vi kring att det uteslutande verkar vara så att en stark vi-känsla 

infinner sig i de mindre teamen, eller att vi-känslan skulle ha blivit bli starkare i den 

digitala miljön, utan det verkar till viss del även bero på hur organisationskulturen 

och organisationsidentiteten har sett ut även innan pandemin och övergången till 

digitala arbetsplatsen. 

4.1.2 Mindre digitalt småprat mellan avdelningar 

Som tidigare nämnt tolkade vi att vi-känslan verkar ha varit starkast i mindre teams, 

vilket delvis berodde på att det var där den informella kommunikationen främst 

hade skett i den digitala arbetsmiljön. Vidare vill vi lyfta hur de förändrade förut-

sättningarna för internkommunikation och informell kommunikation, även verkar 

ha påverkat hur kommunikationen mellan avdelningar och teams i organisationer 

har sett ut i den digitala miljön. MacQueen (2020) lyfter att organisationskultur är 

en process och att kulturen inom en organisation innehåller olika artefakter. När 

någon av dessa artefakter i kulturen förändras, exempelvis ett kommunikations-

mönster, så påverkar det kulturen i fråga (MacQueen, 2020). Vidare förklarar Yue, 

Men & Ferguson (2021) att internkommunikation till stor del formar organisations-

kultur. Med grund i detta, kan vi förstå det som att kulturen kan förändras ifall det 

digitala småpratet, tillika den informella kommunikationen, får nya förutsättningar. 

Nedan följer en analys av hur den övergripande kulturen i organisationerna kan 

påverkas ifall de digitala förutsättningarna förändrar kommunikationen mellan 

teams. 

 Utifrån intervjupersonernas återgivelser, verkar det vardagliga informella 

digitala småpratet i de flesta fall ha skett i mindre grupper. Vi vill här poängtera att 

majoriteten av intervjupersonerna berättade att de tillhört just ett mindre team under 

tiden som de har jobbat digitalt, vilket potentiellt kan ha påverkat deras upplevelser 

och hur de återgav dessa. I flera intervjuer uttrycktes det att man innan pandemin, 
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när medarbetarna fortfarande sågs fysiskt på arbetsplatsen, kunde träffa på kollegor 

från olika delar av organisationen och då småprata informellt med den som råkade 

gå förbi i stunden. Intervjuperson 4 och intervjuperson 3 berättar följande: 

  

“Det som man tappar är ju allt det här mittemellan skulle jag säga. Vi har gjort 

jättemycket på den här hela övergripande nivån, som är bra, och sen har vi gjort 

jättemycket i varje team, som är bra. Men det här att det blir lite ‘halv-mittemellan’ 

om man snackar med någon i ‘det teamet’ (...) alltså informella möten försvinner ju 

(...) man hamnar inte i en random fikahörna med någon”. (Intervjuperson 4) 

 

“(...) när jag var på plats så pratade jag ju ibland med min kollega X som jobbar 

på en annan avdelning, och vi hade ju liksom så här...man pratar om...både vad man 

gör jobbet, men också liksom hur är det med hennes barnbarn och sånt. Och den 

kommunikationen har ju... den missar jag ju med en del av mina kollegor. Medan i 

min grupp och med andra som jag träffar har ju kvar den liksom…” (Intervjuperson 

3) 

  

 Vår tolkning av intervjupersonernas återgivelser är att den informella kom-

munikationen tillika småpratet mellan avdelningarna inom organisationer, inte ex-

isterar på samma vis digitalt som det tidigare har gjort på den fysiska arbetsplatsen. 

Mer specifikt kan vi tolka det som att småpratet mellan avdelningar var en tidigare 

artefakt i kulturen, i form av ett tidigare kommunikationsmönster, vilket kan kopp-

las till MacQueens (2020) förklaring av organisationskultur (se 2.3). Detta kommu-

nikationsmönster verkar således ha förändrats i och med den digitala övergången. 

Enligt flera intervjupersoner har det förvisso ordnats digitala sociala aktiviteter i 

grupper om medelmånga deltagare eller med hela organisationen som stort (se ex-

empelvis citat av intervjuperson 4 ovan), men de mest informella aktiviteterna och 

mötena har de mindre teamen oftast ordnat åt sig själva. Intervjuperson 5 återger: 

 

“Och de här Teams-fikorna, de har varit för alla de här 60 liksom, och det är 

kanske de som vi har prioriterat bort, för vi har känt att vi har haft mycket att göra 

i vårt team. Men så kände vi att ‘vi måste i alla fall hinna snacka med varandra i 

vårt lilla team’. (Intervjuperson 5) 
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 Vi tolkar ovan citat som att den informella kommunikationen med personer 

utanför ens team bortprioriteras i den digitala miljön. En tolkning som även togs 

upp i föregående analysavsnitt, är att vi-känslan verkar ha varit som starkast i 

mindre teams digitalt och att det även är där som behovet av en vi-känsla finns - 

samt att detta är en följd av den informella kommunikationens förändrade förutsätt-

ningar. Möjligen finns det därför inte samma behov av informell kommunikation 

digitalt med personer utanför ens eget team, jämfört med i det egna mindre teamet. 

Med grund i intervjuperson 3 och 4:s återgivelser, verkar det finnas en ‘enkelhet’ i 

att träffa personer utanför ens team  och “hamna i en random fikahörna” i det fysiska 

rummet, men att denna enkelhet möjligen inte existerar på samma sätt digitala ar-

betsmiljön. Vidare uttryckte intervjuperson 8 följande i ett resonemang kring varför 

det sker mindre kommunikation mellan teamen på hens arbetsplats i den digitala 

arbetsmiljön:  

 

“För att man inte träffas heller fysiskt. För att man liksom inte stöter på varandra 

i kafferummet och berättar om någonting man är i eller så, tror jag. Men sen så tror 

jag att vissa delar också egentligen bara handlar om att göra. Alltså att bara mejla 

och bara tänka att man gör saker, att man inte försöker se skärmen och avståndet 

som ett hinder utan att man bara...tar action på det man känner.” (Intervjuperson 8) 

 

 Utifrån detta citat och tidigare presenterade citat, kan vi tolka det som att 

det fysiska rummet upplevs vara av vikt för den informella kommunikationen mel-

lan avdelningar och teams. Vi reflekterar här kring hur stor roll det fysiska rummet 

har för denna typ av kommunikation, och hur digitaliseringen har haft inverkan. 

Leonardi (2018) menar att delade upplevelser leder till delad kognition, vilket un-

derlättar för bland annat beslutsfattande och samarbete. Han menar att delade upp-

levelser sker ‘pågående’ på en fysisk arbetsplats när kollegor exempelvis möts vid 

en vattenautomat, och att dess förekomst blir svårare i en digital miljö (Leonardi, 

2018). Således kan man förstå det som att även de delade upplevelserna och den 

delade kognitionen mellan medarbetare i de olika avdelningarna inom organisat-

ionerna, och inte bara internkommunikationen och den informella kommunikat-

ionen, har påverkats av den nya digitala arbetsmiljön. Om detta är fallet, kan sam-

arbeten och beslutsfattande som sker mellan avdelningar försvåras i den digitala 

miljön. Detta då man inte delar lika mycket upplevelser som på en fysisk 
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arbetsplats, där man möts vid en vattenmaskin - det som Leonardi (2018) benämner 

som ‘water cooler-type discussions’.  

 Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) menar att informell kommunikation 

bygger organisationskultur och att den bland annat stärker interpersonella relationer 

och bidrar till en känsla av samhörighet inom organisationen. Ifall vi förstår det som 

att det informella digitala småpratet mellan avdelningarna har minskat i nämnda 

organisationer och istället till störst del har skett inom de mindre teamen, kan vi 

således även resonera kring ifall detta kan ha påverkat organisationskulturen i stort 

och den samhörighet som medarbetarna upplever mellan organisationens avdel-

ningar och övergripande i hela organisationen. Det kan reflekteras kring ifall detta 

påverkar ‘limmet’ mellan avdelningarna i organisationerna och ifall det får effekter 

på organisationernas samhörighet och känsla av ett ‘vi’. Vidare kan det resoneras 

kring ifall kulturen blir mer uppdelad i organisationen ifall informell kommunikat-

ion och vi-känslan minskar mellan avdelningar i den digitala kontexten. Samtidigt 

lyfter Heide (2012), att det inte är möjligt för en organisation att ha en homogen 

kultur, utan att subkulturer alltid existerar.  

  Slutsatserna kring informell kommunikation mellan avdelningar och teams, 

är att denna verkar ha minskat i och med övergången till den digitala arbetsplatsen. 

Detta tolkar vi delvis beror på att den informella kontakten mellan teamen bortpri-

oriteras digitalt, men även att det inte verkar finns samma behov av relationer med 

personer utanför det egna teamet digitalt. Vi tolkar även att det beror på avsaknaden 

av den fysiska platsen, som tidigare möjliggjorde att man kunde kommunicera in-

formellt på ett spontant och naturligt sätt med personer utanför teamet. Den digitala 

arbetsmiljön verkar således ha kommit med förändringar i kommunikationsmönster 

inom organisationerna, som i sin tur kan ha påverkan på den övergripande organi-

sationskulturen och organisationsidentiteten inom organisationerna. 

4.1.3 Gemensamma prestationer stärker vi-känslan 

Vidare undersöker vi hur vi-känslan kan skapas i den digitala miljön, både inom 

organisationen som stort och i mindre teams. I den digitala kontexten förändras för-

utsättningarna för bland annat informell kommunikation (Jonušauskas & Giedrė 

Raišienė, 2011), vilket vi tidigare nämnt verkar påverka vi-känslan. Däremot verkar 
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det finnas andra faktorer än just informell kommunikation som skapar en form av 

vi-känsla inom organisationen eller teamen. Intervjuperson 7 berättar följande: 

 

“Om man har levererat ett stort projekt som många olika team varit involverade 

i, då tycker jag också alltid att det är väldigt bra för liksom teamkänslan och arbets-

moralen att liksom ‘det här har vi gjort tillsammans, det här har vi rott i hamn’. Det 

tycker jag att min arbetsplats väldigt bra på, att vi har stora avdelningsmöten där 

man liksom firar de här sakerna tillsammans och där man pratar och presenterar 

projekt (...) det kanske inte är någonting som jag har jobbat med eller som är hundra 

procent relevant för mig, men det är ändå en känsla av att titta på vad vi som kom-

munikationsteam har åstadkommit. Och det tror jag är jätteviktigt, för då känner jag 

ju att deras segrar är mina segrar och mina segrar är deras segrar.” (Intervjuperson 

7) 

 

 Vår tolkning är att detta citat indikerar på att en vi-känsla skapas då man 

som grupp har presterat något gemensamt. Detta var något som togs upp av flera 

intervjupersoner. Vi ska dock vara tydliga med att poängtera att denna typ av pre-

stationsbaserade vi-känsla beskrevs ha infunnit sig både i de digitala rummen och 

bakåt i tiden när organisationerna kunde ses fysiskt. Det kan således tolkas som att 

den prestationsbaserade vi-känslan möjligen inte är unik för den digitala kontexten, 

men detta till trots var det ett återkommande tema i empirin som vi vill presentera 

vidare. De typer av prestationer som nämndes under intervjuerna kunde vara både 

stora och små, men den röda tråden var att det gällde händelser där gruppen i fråga 

hade genomfört eller tagit sig igenom något tillsammans, eller uppnått ett gemen-

samt mål. Schein (2010) menar att egna firanden och ritualer är två drivkrafter i en 

kultur. Detta kan vi exempelvis koppla till intervjuperson 7:s återgivelse kring att 

de firar gemensamma prestationer i teamen. Några intervjupersoner beskrev även 

att de har möten där olika team presenterar sina projekt, vilket kan ses som en form 

av ritual. Detta kan vi således se som drivkrafter inom deras respektive kulturer. 

 Vidare beskrev några intervjupersoner att en form av gemenskap infinner 

sig när deras grupp har genomgått en utmaning. Intervjuperson 5 hänvisade till en 

gemensam prestation som hen och hens team uppnått i den digitala arbetsmiljön 

och beskriver: 
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“(...) och det där satt vi då och pratade om digitalt. Och då var det ändå att 

liksom, vi kände den där stoltheten liksom och “det här klarar vi bra tillsammans.” 

(Intervjuperson 5) 

  

 Intervjuperson 7 uttryckte följande: 

  

“(...) pandemin har drabbat folk så mycket liksom och det har blivit mer...jag 

vet inte...det har bara blivit ett så här mer “delnings-klimat” liksom, för att vi alla 

vet att vi går igenom någonting liksom, på ett eller annat sätt (...)” (Intervjuperson 

7) 

 

 Intervjuperson 4 upplevde att hens organisation hade fått en viss samman-

hållning under covid-19-pandemin, som baserades på att de känt sig starka under 

den pågående situationen, framför allt i jämförelse med andra organisationer i bran-

schen: 

  

“(...) det blev en sån här verkligen ‘stolthetsgrej’. Den kändes också kopplat till 

vår värdegrund och ‘vi klarar oss bättre än väldigt många andra’.” (Intervjuperson 

4) 

 

 Vi kan tolkar detta som att intervjupersonerna bland annat såg covid-19-

pandemin som en utmaning och faktor som deras team såg sig själva i förhållande 

till. Detta verkar inte enbart gälla intervjupersonernas lilla grupp eller team, utan 

även den mer övergripande vi-känslan i organisationen som stort. Vi tolkar det så-

ledes som att vi-känslan och en identifikation och samhörighet till organisationen 

stärktes när grupperna i fråga fick känna sig just som en grupp i förhållande till 

något annat: antingen som tidigare nämnt i förhållande till en gemensam prestation 

eller uppnått mål, men också i förhållande till en annan grupp eller en utmaning 

utifrån. Detta kan kopplas till Pratt et al (2016) som belyser att identiteten inom en 

organisation beror på relationella konstruktioner, exempelvis i form av hur gruppen 

ser på sig själva i förhållande till andra, och dåtid respektive nutid. Vidare förklarar 

Ravasi & Schultz (2006) att förändringar som sker inom en organisation och som 

beror på exempelvis yttre stimuli, gör att medlemmar i organisationen påbörjar nya 

meningsskapande processer kring organisationsidentitet (Ravasi & Schultz, 2006). 
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Covid-19-pandemin kan ses som en sådan förändring som beror på yttre stimuli, 

och därför kan man även resonera kring ifall den starkare samhörigheten, stoltheten 

och ‘delnings’-klimatet inom grupperna i sin tur är exempel på just nya menings-

skapande processer, som i sin tur kan påverka organisationsidentiteten i form av vi-

känslan. 

 Våra slutsatser kring detta är att gemensamma prestationer, samt utma-

ningar där en grupp får känna sig som en grupp, kan skapa vi-känsla. Detta verkar 

gälla både i en fysisk och i en digital kontext, samt både i mindre team och på en 

mer övergripande organisatorisk nivå. En utmaning som verkar ha stärkt grupperna 

i just detta fall, är covid-19-pandemin. 

4.2 Tröskeln för det digitala småpratet 

Det andra temat som utkristalliserade sig i det empiriska materialet, berör hur de 

intervjuade kommunikatörerna har upplevt att den interna och informella kommu-

nikationen har tagit sig uttryck i det digitala rummet inom deras organisation. Detta 

har vi gått in på som smått tidigare i analysen när vi undersökte vi-känsla och digi-

talt småprat inom teams och inom organisationen som stort. Vi har bland annat 

nämnt att förutsättningarna för informell kommunikation verkar ha förändrats i och 

med övergången till en digital arbetsplats. Nedan vill vi nu analysera närmare hur 

dessa förutsättningar och trösklar för informell kommunikation har sett ut i inter-

vjupersonernas organisationer i den digitala arbetsmiljön. Med ’förutsättningar’ 

syftar vi till de grunder och antaganden som funnits för informell kommunikation 

inom organisationerna, både rent praktiskt men även attitydsmässigt och socialt. 

Med begreppet ’trösklar’ syftar vi till de praktiska och attitydsmässiga hinder som 

funnits för informell kommunikation inom organisationerna. 

4.2.1 Avsaknad av spontanitet i digitalt småprat på interna sociala medier 

Den informella kommunikationen och internkommunikationen är viktig för for-

mandet av organisationskultur (Jonušauskas & Giedrė Raišienė, 2011; Yue, Men & 

Ferguson, 2021). Kulturen i sig är något som sker ‘här och nu’, och som ständigt 

omformas när organisationsmedlemmar interagerar med varandra (Schein, 2010). 

Således kan vi förstå det som att kulturen påverkas ifall medarbetare i en organisat-

ion får ändrade förutsättningar för interaktion och informell kommunikation. Under 
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covid-19-pandemin har många organisationer övergått till digital kommunikation 

och de sätt som organisationsmedlemmar möts på och interagerar med varandra har 

förändrats. Som Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) lyfter, innebär digitala mil-

jöer annorlunda förutsättningar för informell kommunikation. De menar även att 

den informella kommunikationen inte uppmuntras i den digitala miljön (Jonušaus-

kas & Giedrė Raišienė, 2011). Intervjuperson 9 berättar följande: 

 

“Alltså det har ju försvunnit väldigt mycket spontanitet. Det går jättebra att ha 

möten och sådär, men då har vi ju bokat det mötet. Det är inte som att man springer 

på någon i korridoren som man inte brukar prata med och som man sen börjar prata 

med, eller har något slags utbyte med - i allt från typ ‘oj kan du hålla upp dörren’, 

för att du ska bära något tungt, eller ‘aha, vem är du då’ och sådär.” (Intervjuperson 

9) 

 

 Vi tolkar detta citat som att det finns en avsaknad av spontanitet i den digi-

tala kontexten jämfört med den fysiska. Liknande aspekter beskrivs av flera inter-

vjupersoner. Några intervjupersoner beskrev exempelvis att de på ett fysiskt kontor 

har nära till att spontant prata exempelvis över skrivborden, medan de nya digitala 

förutsättningarna istället har fört med sig att de behöver ta mer aktiva beslut för 

småprat, exempelvis i form av att ringa upp en specifik person för att kunna 

småprata. Vi resonerar kring att denna avsaknad av spontanitet i det digitala rummet 

också kan innebära att en tröskel för informell kommunikation, då det inte sker lika 

enkelt och naturligt som på en fysisk plats. 

 Flertalet intervjupersoner berättade att den informella kommunikationen 

inom deras organisation numera sker digitalt via plattformar som kan liknas vid 

interna sociala medier. De flesta av intervjupersonerna använde sig av Microsoft 

Teams, vilket är en kommunikationsplattform och ett samarbetsverktyg (Microsoft, 

2021) som används både för att boka in möten i en kalender och för att ha chattar i 

olika forum. Några av intervjupersonerna berättade även att deras organisation an-

vände sig av Slack, som är en plattform med liknande utformning (Slack, 2021). 

Flera intervjupersoner lyfte just chattfunktionen som ett verktyg som de har använt 

för att skriva med sina kollegor under arbetsdagen, och genomgående i intervjuerna 

talar man om ett ökat användande av chatt som kommunikationsmedel. Intervju-

person 1 exemplifierar: 
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“Chatten är otroligt stor, den har ju utvecklats enormt från hur vi använde chatt 

innan. Typ obefintligt, till nu - hela tiden.” (Intervjuperson 1)  

     

 Vår tolkning är att chatten har fungerat som ett välanvänt medie för infor-

mell kommunikation i den digitala miljön. Thøis Madsen (2018) förklarar att in-

terna sociala medier bland annat kan öka deltagande, bidra till formade av commu-

nity och skapa engagemang. Utifrån intervjupersonernas upplevelser, verkar dock 

chattanvändandet även innebära annorlunda förutsättningar för informell kommu-

nikation. Intervjuperson 2 berättar: 

 

“För jag tror ändå att man drar sig, att det är en större tröskel, att göra det. Jag 

tror också att när man måste skriva det så i ‘black and white’ skriftligt, så tror jag 

också att man tänker två gånger att det måste vara viktigt, att inte bara ta det där 

lilla snabba liksom.“ (Intervjuperson 2) 

 

 Vi tolkar intervjuperson 2:s återgivelse som att spontaniteten gällande 

småprat även påverkas av att ens skrivna ord blir ’svart på vitt’ i en chatt, och att 

medarbetare kan påverkas av att meddelanden sparas i en chatt och kan läsas i ef-

terhand av kollegor. I sådana fall skulle en potentiell risk vara att djupare samtal-

sämnen eller kritik undviks att tas upp i chatten. Liknande aspekter beskrivs av 

Thøis Madsen och Verhoeven (2016) angående självcensurering på interna sociala 

medier. De lyfter att interna sociala medier inte är spontana och att medlemmar i 

organisationer exempelvis ramar in innehåll annorlunda eller försöker föreställa sig 

svar från andra medarbetare, innan de publicerar. Detta går i linje med intervjuper-

son 2 berättelse kring att det digitala formatet gör att hen tänker efter kring vad hen 

skriver.  

 Om medarbetare potentiellt undviker att säga vissa saker i det digitala for-

matet, skulle det kunna innebära att de upplevelser som medarbetare delar på in-

terna sociala medier innehåller korrigerad information eller uttryck, jämfört med 

kommunikationen i det fysiska rummet. Detta kan kopplas an till Leonardis (2018) 

resonemang, gällande att kommunikation på sociala medier kan leda till att den de-

lade kognition (se 2.12) som skapas utifrån delade upplevelser inom organisationen, 
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blir icke-representativ för verkligheten - i de fall att medarbetarna reducerar sig 

själva och sin kommunikation på grund av mediet.  

 Trots att det uttrycks en avsaknad av spontanitet i det digitala småpratet, 

verkar ändå de mer uppstyrda och icke-spontana småpraten har varit uppskattade. 

Intervjuperson 6 uttryckte exempelvis att hens organisations “walk and talks”, som 

i detta fall syftade på promenerade informella telefonmöten, har gett hen en chans 

att “få prata skit, skratta, ja vad som helst” med sina kollegor. Intervjuperson 1 

uttrycker liknande tankar: 

 

“Det har blivit mycket viktigare för oss att ses via möten varje dag, att man 

faktiskt vågar ringa varandra via Teams och att man inte bara mailar. Det är ju den 

stora förändringen tycker jag - för att uppleva “vi” och sammanhållning idag på 

distans så behöver vi mycket mer videosamtal.” (Intervjuperson 1) 

 

 Ur detta citat kan vi tolka det som att gemenskap och relationer kan stärkas 

av att medarbetarna hörs informellt sätt i någon form, vilket går i linje med tidigare 

presenterad teori (se exempelvis Jonušauskas och Giedrė Raišienės, 2011). Vi tol-

kar det som att det verkar vara viktigt att höra av sig till varandra på ett sätt där man 

kan prata ansikte mot ansikte eller med röst. Ett telefon- eller videosamtal innebär 

kommunikation i tal mellan medarbetare, och inte text som syns ‘svart på vitt’ och 

kan läsas av alla, likt kommunikation i en chatt. Således kan vi anta att den typ av 

självcensur som Thøis Madsen och Verhoeven (2016) beskriver, inte är lika vanligt 

förekommande i den typen av samtal. 

 Slutsatserna utifrån våra tolkningar av intervjupersonernas upplevelser, är 

att en förändrad förutsättning för informell kommunikation i det digitala rummet är 

en avsaknad av spontanitet. Vi tolkar även att interna sociala medier har använts i 

stor utsträckning som en kanal för informell kommunikation, men att dessa kan 

innebära att organisationsmedlemmar uttrycker sig annorlunda, vilket vi menar kan 

påverka deras delade upplevelser. Avsaknaden av spontanitet kan vara en följd av 

de digitala kanaler som använts för just informell kommunikation i det digitala. 

Som Leonardi (2018) lyfter, menar vi att det kan leda till att delade upplevelser, 

som i sin tur leder till delad kognition, inte blir de samma i den digitala miljön, 

jämfört med en fysisk arbetsplats. 
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4.2.2 ’Jobbet först – snacket sen’ 

Organisationskultur kan beskrivas som något som en organisation är (Pettigrew, 

1997), men också något som ständigt formas och omformas beroende på föränd-

ringar i organisationen (Schein, 2010). En förändring för organisationer idag är 

övergången till distansarbete och en digital arbetsplats, som enligt våra tolkningar 

av empirin verkar ha påverkat även det informella digitala småpratet inom organi-

sationerna - bland annat genom minskad spontanitet, som tidigare nämnt. Med 

grund i vår tidigare analys och de beskrivningar som har framkommit under inter-

vjuerna, kan vi förstå det som att det digitala rummet har kommit med just föränd-

ringar för informell kommunikation inom organisationerna. Det verkar i sin tur ha 

påverkat och omformat just organisationskulturen i det digitala rummet. Flera in-

tervjupersoner beskrev att de brukade småprata med kollegor på det fysiska kon-

toret, det vill säga före övergången till den digitala kontexten, och att det då föll sig 

naturligt. Intervjuperson 3 beskriver: 

 

 “För möts man ju i fikarummet och man möts i korridoren och säger ‘hej hur 

är läget’ och så kanske man...det händer någonting. Så det är färre så att man ‘haffar 

varandra i farten’, men samtidigt så har vi hela tiden varit öppna med att det är bara 

att ringa till varandra.” (Intervjuperson 3) 

 

 Vi tolkar denna beskrivning som att det tidigare kunde ske småprat i fi-

karummet på det fysiska kontoret, men att förutsättningarna är annorlunda digitalt, 

trots att det uttryckts vara okej att spontant ringa upp varandra. Intervjuperson 1 

uttrycker följande: 

  

“Men det är väldigt svårt, det är en jätteutmaning, alltså att ringa ett informellt 

möte och bara ’hej hur är läget’, men samtidigt jobba. För det känns….det är så för 

mig iallafall, som en barriär, att det känns fel värderingsmässigt att sitta och infor-

mellt snacka, men samtidigt hålla på och mejla eller göra någonting. Plus att det 

krävs mer av ens förmåga att dubbelarbeta.” (Intervjuperson 1) 

  

 Intervjuperson 5 förklarar liknande tankar: 
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“(...) det är inte så att jag skulle ringa upp en kollega och bara ‘ah, vad ska du 

göra i helgen’ liksom, eftersom det ändå är på arbetstid och man känner ett visst 

ansvar liksom.” (Intervjuperson 5) 

 

 Vi tolkar det som att den digitala kontexten medför svårigheter kring att 

utföra arbete samtidigt som man kommunicerar informellt, likt det intervjuperson 

1 och 5 beskriver. Vidare tolkar vi citaten som att det finns en kultur i organisation-

erna av att arbete går före socialisering. Några intervjupersoner poängterade att en 

sådan typ av norm och attityd även fanns i kulturen på den fysiska arbetsplatsen, 

och således verkar den digitala kontextens svårigheter att utföra både arbete och 

informell kommunikation samtidigt, samspela med denna tidigare kultur. Utifrån 

beskrivningarna verkade det även ha varit enklare att blanda arbete med socialt prat 

på den fysiska arbetsplatsen. Bland annat beskriver en intervjuperson att hen tidi-

gare i det fysiska kontoret kunde “slänga lite käft” med sin närmaste kollega över 

skrivbordet. Den digitala kontexten verkar således medföra en större skiljelinje mel-

lan formell och informell kommunikation. Likt intervjuperson 5 beskrivning, krävs 

det att man tar upp telefonen och aktivt ringer upp en kollega. Detta går i sin tur 

även i linje med avsaknaden av spontanitet, som vi tidigare diskuterat (se 4.2.1).   

 Schein (2010) lyfter att kultur delvis består av ritualer och sociala klimat, 

och de digitala förutsättningarna möjliggör inte, utifrån våra tolkningar av intervju-

personernas beskrivningar, rum för liknande ritualer kring småprat eller en bland-

ning av småprat och arbetsprat som det fysiska rummet möjliggör. Walker (2021) 

menar som tidigare nämnt att organisationskultur bibehålls eller förändras med 

kommunikationens hjälp, och här kan vi se att de nya digitala förutsättningarna för 

kommunikation har förändrat organisationskulturen i form av - mer eller mindre 

nya - attityder gällande prioritering av arbete respektive socialisering.  

 Sammanfattningsvis kan en tidigare kultur av ‘arbete går före det sociala’ 

således påverka de sätt som organisationsmedlemmar kommunicerar informellt 

med varandra i den digitala miljön. Denna kultur kan i sin tur möjligen förstärkas 

av den digitala kontexten, just eftersom förutsättningarna för informell kommuni-

kation ser annorlunda ut digitalt, bland annat på grund av att det inte finns fysiska 

rum för informella möten. Vi resonerar kring att denna norm eller attityd kring ‘ar-

bete före socialt’, även verkar ha infunnit sig i den digitala arbetsmiljön hos orga-

nisationer som inte tidigare haft en sådan kultur fysiskt på plats. 
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4.2.3 Chefens roll i den digitala arbetsmiljön 

Heide & Simonsson (2012) förklarar att en ny typ av ledarskap behövs i vår tids 

organisationer, i vilket kommunikationen blir om än viktigare. Den kommunikation 

som sker mellan chefen och dess medarbetare ser annorlunda ut nu jämfört med 

förr, inte minst med anledning av övergången till mer horisontella organisationer 

där ledarskapet ses som en ömsesidig process (Heide & Simonsson, 2012). Under 

intervjuerna framgick det att den digitala kontexten innebär nya förväntningar på 

chefen och ledarskap. Intervjuperson 7 berättade exempelvis att hen uppskattade att 

hens chef var transparent, eftersom det i sin tur gjorde att hen själv kände sig be-

kväm med att dela med sig av egna saker som hände i livet. Intervjupersonen me-

nade att det fanns en kultur i hens organisation kring att prata om känslor även innan 

övergången till den digitala arbetsmiljön, men poängterade samtidigt att den nya 

situationen har bidragit till ett mer öppet klimat eftersom den har drabbat kollegorna 

på olika sätt. Att intervjupersonens chef var transparent, var något som intervjuper-

sonen föredrog mer än den typ av ‘professionalitet’ som hen sett förekomma hos 

andra chefer. Vidare uttryckte intervjuperson 6 att hen någon gång skymtade att 

hens chef arbetade från soffan i videomötet, men att chefen dolde detta med ett 

bakgrundsfilter i kameran. Intervjupersonen menade här att hen hellre hade sett att 

chefen uppriktigt visade att denne arbetade från soffan, eftersom det “kommunice-

rar ju också”.  

 Vår tolkning baserad på intervjupersonernas berättelser, är att de anser att 

det delvis är chefen som sätter standarden för och är medskapare av organisations-

kulturen i den digitala kontexten, exempelvis gällande hur denne förhåller sig till 

den interna och informella kommunikationen. Flera intervjupersoner talade om che-

fens ledarskap i förhållande till den digitala arbetsmiljön och hur detta har tagit sig 

uttryck i organisationerna. Intervjuperson 8 uttryckte tankar kring hur tröskeln för 

att kunna höra av sig spontant digitalt kan minska genom ett visst ledarskap: 

 

“(...) jag tror att det kan vara ett “mindset”, en ledarskapsfråga faktiskt. Att det 

kan vara en ledare som sätter fart på det, att det är så kulturen startas. Ja, att det 

liksom blir normen för hur vi arbetar på den här avdelningen. Så, att kasta sig ut 

och testa liksom - om det är en chef som tänker att det är okej att göra fel, så vågar 

man göra det och prova mer. Och då minskar ju tröskeln också digitalt liksom.” 

(Intervjuperson 8) 
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 Vi tolkar citatet ovan som att det finns förväntningar på att ledaren ska ta 

täten i den digitala kulturen, särskilt då den digitala arbetsmiljön och den digitala 

kommunikationen innebär en helt ny kontext för organisationerna. Vidare tolkar vi 

det som att chefen anses vara en medskapare av kulturen. Heide & Simonsson 

(2012) menar att den nya formen av ledarskap som vuxit fram på senare år, som 

ofta benämns som det idébaserade ledarskapet, bland annat handlar om att en chef 

ska stötta medarbetare och underlätta i deras jobb. Detta går i linje med intervjuper-

sonernas tankar kring att chefen bör föregå med att skapa en öppen miljö, göra fel 

och visa en avslappnad sida av sig själv gentemot medarbetarna. Även intervjuper-

son 1 delar med sig av sin syn på hur ledaren sätter ton för kulturen i organisationen: 

 

“Alltså jag är helt övertygad om att min chef är helt fine med att vi ringer till 

varandra och snackar lite strunt. Det har ju med kulturen att göra och skulle vi vara 

osäkra på det, så skulle vi….det säger ju sig självt att det skulle påverka min dag att 

veta att “shit...min chef...kommer jag få skit för det här?’. Och det har ju med kul-

turen att göra och vilka personer som sätter kulturen.” (Intervjuperson 1) 

  

 Vi tolkar det som att intervjupersonerna både vill att chefen skapar förut-

sättningar för en avslappnad digital arbetsmiljö, men även vill att den inspirerar 

medarbetarna att våga ta steget dit genom att själv visa vägen och innehar ett 

‘mänskligt’ beteende. Detta går i linje med Heide & Simonsson:s (2012) resone-

mang kring att chefen behöver vara en inspiratör, facilitator och partner inom sin 

organisation, och att chefen bör uppmuntra initiativ och skapa mening inom sin 

organisation. Intervjuperson 6 beskriver följande: 

 

“Man sitter i möten på ett helt sjukt sätt jämfört med ett kontor, det är ett helt 

annat arbetssätt. Man måste liksom på något sätt normalisera att man får gå ut och 

sätta sig. Som nu, att jag sitter ute, det måste vara okej och öppet och transparent. 

Det där tror jag att man kommer behöva jobba mer på. Jag tror det är jättemånga 

som har jättesvårt att stänga av jobbet hemma.” (Intervjuperson 6) 

  

 Vi tolkar detta citat som att det finns en önskan om att det digitala arbets-

sättet blir mer flexibelt, och att den digitala arbetsmiljön kräver nya sätt att arbeta 
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på och en förändrad attityd gällande detta. Newman et al (2020) menar att ledare i 

organisationer som jobbar virtuellt står för utmaningar i och med den digitala ar-

betsmiljön. För att undvika minskat samarbete och samhörighet, lägre engagemang 

och missuppfattningar inom gruppen, är exempelvis lyhördhet, klarhet, förutsäg-

barhet och kommunikativ frekvens viktiga faktorer som ledaren bör ta hänsyn till 

(Newman et al., 2020). Utifrån intervjupersonernas återgivelser kan vi sammanfatt-

ningsvis tolka det som att det internt finns ett behov av en flexibilitet och individ-

anpassning i den nya digitala arbetsmiljön, och att ledarskapet behöver anpassas 

efter detta. Omilion-Hodges & Baker (2014) lyfter att det är positivt för organisat-

ionsidentiteten ifall en ledare agerar på det sätt som det önskas att organisationen 

som stort ska agera, men vi kan inte finna något avsnitt i teorin som lyfter att ledaren 

bör agera på ett sätt som organisationsmedlemmarna uttrycker önskemål om.  

 Våra slutsatser är att den nya digitala kontexten kommer med nya behov 

hos medarbetarna, som en ledare bör beakta och ha med sig i sitt ledarskap. Det 

verkar även finnas förväntningar på att chefen tar täten i skapandet av den digitala 

kulturen, bland annat för att minska den upplevda tröskeln kring höra av sig infor-

mellt. Om faktorerna rörande flexibilitet, individanpassning och ‘mänsklighet’ kan 

tolkas som rådande utmaningar i den digitala arbetsmiljön, kan man även förstå det 

som att chefen aktivt behöver jobba med just dessa för att upprätthålla kvaliteten på 

den virtuella kommunikationen. 
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5. Slutsatser och diskussion 

 

Slutligen knyter vi ihop säcken för denna studie, genom att presentera våra slutsat-

ser och diskutera dessa. Vidare presenterar vi våra förslag till framtida forskning. 

 

Vi har i denna studie undersökt kommunikatörers upplevelser av hur informell 

kommunikation och organisationskultur har påverkats av den nya digitala arbets-

miljö som många organisationer befinner sig i med anledning av covid-19-pande-

min. Vi har utgått från ett strategiskt kommunikationsperspektiv och tagit avstamp 

i forskning och teorier kring organisationskommunikation, internkommunikation, 

informell kommunikation och organisationskultur. Studien syftade att besvara två 

forskningsfrågor: 1. Hur uppfattar kommunikatörer i svenska organisationer infor-

mell kommunikation och organisationskultur i en digitaliserad arbetsplats? och 2. 

Vilka förutsättningar och trösklar finns för informell kommunikation i en digitali-

serad arbetsplats?  

 Med utgångspunkt i dessa forskningsfrågor, visar våra resultat att de inter-

vjuade kommunikatörerna uppfattar att vi-känslan är starkast inom de mindre tea-

men och att det även är inom dessa som det mesta av det digitala småpratet, tillika 

informella kommunikationen, sker. Desto mindre digitalt småprat verkar ske mel-

lan avdelningar. Vidare fann vi att gemensamma prestationer anses vara viktigt för 

vi-känslan inom teamen och organisationen som stort, både fysiskt och digitalt, 

samt att relationer inom teamen är viktiga för samarbete. Vidare verkar förutsätt-

ningarna och trösklarna för informell kommunikation se annorlunda ut digitalt jäm-

fört med i det fysiska rummet. Bland annat verkar den digitala arbetsmiljön ha 

skapat en tröskel för det digitala informella småpratet inom organisationerna, vilket 

delvis beror på en avsaknad av spontanitet som i sin tur blir extra tydlig i chattar på 

interna sociala medier. Tröskeln beror även på en kultur av att arbete kommer före 

socialt småprat, vilken kan förstärkas i det digitala rummet. Skiljelinjerna mellan 

formellt och informellt prat verkar således ha blivit mer tydliga i det digitala 
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rummet jämfört med det fysiska rummet. Vidare fann vi att chefens ledarskap spelar 

en viktig roll i den digitala arbetsmiljön. Intervjupersonernas uppfattning var att 

chefen kan komma att behöva utöva ett ledarskap som är mer ‘mänskligt’ och an-

passat efter medarbetarna i den digitala arbetsmiljön. Allt sammanslaget kan vi 

tolka det som att den nya digitala arbetsmiljön har kastat om men också synliggjort 

kulturella och kommunikativa mönster inom organisationerna.  

 En diskussion kan föras kring hur resultaten kan tolkas i förhållande till 

varandra och vilka bidrag resultaten kommer med. Att gemensamma prestationer 

stärker vi-känslan, och att vi-känslan och relationer i sin tur ligger till grund för 

teamens gemensamma arbete och prestationer, kan ses som sammanlänkade resul-

tat. Jonušauskas & Giedrė Raišienė (2011) lyfte den informella kommunikationens 

roll, bland annat i termer av att den stärker gemenskap. Våra resultat visar dock på 

vikten av - inte bara informellt prat - utan även vi-känslan som stort inom de mindre 

teamen, och hur denna ligger till grund för hur man utför samarbeten i organisat-

ionen, samt att denna vi-känsla i sin tur uppnås genom just gemensamma prestat-

ioner och utmaningar. Att vi-känslan var som starkast inom de mindre teamen kan 

i sin tur bero på att det just är där som det mesta av arbetet sker.  

 Heide & Simonsson (2012) menar att subkulturer är något som existerar i 

organisationer och Pratt et al (2016) lyfter att en organisation innehåller flera iden-

titeter. Våra resultat riktar däremot in sig på den digitala miljön och hur vi-känslan 

och de mindre teamen verkade ha en särskild roll i den kontexten. Resultaten visade 

exempelvis att det skedde mindre småprat mellan teamen jämfört med inom tea-

men, vilket var en skillnad gentemot hur det verkar ha varit i den fysiska kontexten. 

Faktumet att organisationsmedlemmarna önskade att chefen skulle agera ‘mänsk-

ligt’ och vara på samma nivå som dem, kan i sin tur bero på att de vill att deras 

grupps vi-känsla och relationer även ska inkludera ledaren, vilket går i linje med 

det idébaserade ledarskapet och horisontella organisationer (Heide & Simonsson, 

2012). Vidare fann vi att vissa organisationers kultur av att arbete kommer före 

socialisering, var något som förstärktes digitalt. Detta verkade delvis bero på att den 

spontanitet som funnits på den fysiska arbetsplatsen, som möjliggjorde en kombi-

nation av informellt och formellt prat, har minskat i den digitala miljön. Detta är i 

sin tur något som vi inte återfunnit i vår tidigare presenterade forskning eller teori.  

  Slutligen har vår studie utförts i den nya situation som följts av covid-19-

pandemin och fokuserat på svenska organisationer som inte tidigare jobbat 
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uteslutande digitalt, utan som hastigt behövde flytta in i en digital arbetsmiljö. Detta 

gör att perspektiv på organisationskultur och informell kommunikation har satts i 

en ny kontext. Exempelvis framgick det som tidigare nämnt (4.1.3) under intervju-

erna att covid-19-pandemin och distansarbetessituationen verkar ha fungerat som 

en gemensam utmaning som i sin tur har stärkt vi-känslan i organisationerna.  

 Vi kan även reflektera kring ifall kommunikatörernas attityder kring den 

informella kommunikationen och organisationskulturen digitalt var påverkade av 

en tro kring att allt snart skulle gå tillbaka till det ‘normala’, det vill säga arbete på 

ett fysiskt kontor. Om de intervjuade organisationerna medvetet hade planerat för 

en omställning till digitalt arbete, hade förutsättningarna möjligen sett annorlunda 

ut, och så även kommunikatörernas perspektiv på informell kommunikation, orga-

nisationskultur och dess förutsättningar och trösklar. 

 Avslutningsvis bidrar studien med kunskap till forskningsfältet inom stra-

tegisk kommunikation då den belyser förändrade förutsättningar för organisations-

kommunikation och -kultur i den digitala arbetsmiljö som följdes av covid-19-pan-

demin. Resultaten indikerar att man i en fortsatt digitaliserad arbetsplats, kan 

komma att behöva arbeta mer strategiskt med organisationskultur och internkom-

munikation, med särskilt fokus på informell kommunikation. Detta främst eftersom 

spontaniteten kring att socialisera och skapa relationer försvåras digitalt, inte minst 

när det gäller kontakten med personer utanför det egna teamet, vilket vidare kan 

påverka den övergripande vi-känslan i organisationen. Studien har även framhävt 

vikten av att arbeta strategisk med kommunikativt ledarskap i den digitala arbets-

miljön. Vår förhoppning är således att resultaten i vår studie kan kopplas an till och 

bidra till nya insikter inom organisationskommunikation. 

5.1 Förslag till framtida forskning 

Vad gäller framtida forskning, vore det intressant att undersöka hur organisations-

kultur tar sig uttryck i en framtida kontext efter pandemin. Närmare bestämt hade 

man kunnat studera hur kultur och kommunikationsprocesser inom organisationer 

påverkas av en preliminär övergång från en digital arbetsmiljö tillbaka till en fysisk 

arbetsmiljö. Här hade man dessutom kunnat väva in socialpsykologiska perspektiv 

och aspekter och undersöka hur dynamik förändras i grupper efter omställningen. 

Vidare hade det varit intressant att genomföra forskning kring organisationers 
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subkulturer, och undersöka hur dessa samverkar med organisationskulturen i stort. 

Det hade också kunnat göras studier likt vår som istället har sin utgångspunkt i 

globala organisationer, och undersöka hur dessa organisationer kommunicerar di-

gitalt mellan länder och kulturer. 
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7. Bilagor 

Intervjumall 

 

Inledning 

- Vi kan börja med några inledande frågor om din bakgrund... 

- Vilken utbildning har du? Hur länge har du varit yrkesaktiv? Hur länge 

har du jobbat med internkommunikation? 

- När började du jobba här på organisationen? 

- Vad är din roll i organisationen? 

- Minns du dina första intryck av organisationen, hur gruppen kändes? 

Vilken stämning du möttes av? 

- På vilka sätt uttryckte sig detta? 

 

Organisationsidentitet 

- Finns det en "vi"-känsla i organisationen? Hur ser den ut? 

- Har du något exempel på när en stark vi-känsla infunnit sig i din organi-

sation, när ni setts fysiskt (t.ex på arbetsplatsen)? 

- Har det funnits tillfällen när vi-känslan infunnit sig även digitalt? 

- Har den förändrats över tid? I vilka tillfällen känns den känts stark / 

svag? 

- Har du som kommunikatör (eller dina kommunikatörskollegor) arbetat 

med att forma denna vi känsla? På vilka sätt? 

 

Arbetssätt 

- Arbetar ni i team eller självständigt? 

- Hur många möten har ni per dag och per vecka i snitt? Hur långa och 

hur är de upplagda? 

- Hur går möten till internt? 
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- Hur såg din förra vecka ut? Hade du både formella möten och infor-

mella? 

- Hur ser en vanlig distansarbetes-dag framför en skärm ut i din organisat-

ion 

- (lunchpauser / pauser för prat)? 

- Hur skiljer sig en digital arbetsdag från en vanlig, där ni setts fysiskt? 

 

Det informella pratet 

- Hur mycket tid lades på småprat när ni jobbade på plats? 

- Anser du att det är viktigt med det här informella pratet? Vilken funkt-

ion tänker du att det fyller i er organisation? 

- Vid vilka situationer har det funnits tillfälle för informellt småprat? 

Snack vidkaffeautomat, luncher osv? 

- Har ni schemalagda tider för informellt prat digitalt (utan jobbsnack)? I 

vilka kanaler sker detta? 

 

Organisationskultur 

Vi vill ju i denna studie undersöka hur man arbetat med organisations-

kultur. Vår definition av organisationskultur är hur organisationen är 

upplagd vad gäller organisationens historia, symboler, “ritualer”, hur 

de definierar er själva som en grupp. 

 

- Utifrån detta, hur skulle du definiera er organisationskultur på organisat-

ionen? 

- Finns det en rutin kring att prata om känslor och hur man mår? Har 

- den tagits med in i det digitala rummet? 

- Hur upplever du att organisationskulturen påverkas av pandemin? 

- Vad tror du, som kommunikatör, är viktigt att göra för att “rädda” en 

- organisationskultur ifall situationen förändrar den åt fel håll? 

- Varför är det viktigt att arbeta med organisationskultur? 

- Hur upplever du att relationerna inom organisationen har förändrats av 

den nya kontexten vi är i nu? 

 

 



 

 54 

Kommunikationsaktiviteter 

- Vilka kanaler för internkommunikation har ni på organisationen? 

- Finns det interna sociala medier? Hur har det använts? 

- Om vi fokuserar på internkommunikationen: har du och/eller dina kom-

munikationskollegor kommit på nya idéer nu under pandemin för att 

stärka organisationskulturen? Hur har ni gjort det? Struktur, enligt kom-

munikationsplan? Fått tänka om? Deltagande? 

- Har det funnits resurser för dessa nya aktiviteter? T.ex för informell oci-

alisering och för att stärka kulturen? 

- Om du hade haft oändligt med resurser - vad hade du gjort för insatser 

då? 

- Om det inte hade funnits en budget, vilka insatser hade ändå varit viktig-

ast att genomföra? 

- Hur upplever du att din kommunikatörsroll har påverkats av den föränd-

rade situationen? 

- Har det etablerats nya ritualer under pandemin? 

- Hur det har upplevts, positivt/negativt? 

- Varför har man inte velat delta? 

- Vilka har deltagit? Har det varit öppet för hela organisationen eller upp-

delat efter olika teams? 

- Ålder, kön? Medarbetare från olika delar av organisationen? 

- Hur har ni arbetat för att fånga in från flera delar av org? Hur har ni 

marknadsfört initiativen? 

- Om man har haft zoom- aw osv - hur har en sådan sett ut? Vad pratar 

man om? Hur länge pågår det? 

- Vilka saker har fått bra gensvar och vilka har inte det? 


