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Abstrakt 

Titel: Internredovisningens finansiella termer som ett kommunikationsverktyg – ett språk 

i sig 

Inlämningsdatum: 2016-08-10  

Kurs: Examensarbete Kandidat i Ekonomi inom inriktningarna ”Bank & Finans” och 

”Redovisning & Revision” (15 Hp) 

Författare: Ulrika Hagbyhn och Renée Norlin 

Handledare: - 

Examinator: Timurs Umans 

Syfte: Syftet med studien är att utforska hur internredovisningens finansiella termer 

utformas som kommunikationsverktyg och tillämpas av organisationens medlemmar som 

ett stöd inom organisationens operationella verksamhet. Genom att utgå utifrån specifika 

mötestillfällen ämnar studien att utforska hur internredovisningens finansiella termer 

gestaltas och beaktas inom en organisation. 

Teoretisk referensram: Studien har utgått från tidigare forskning kring kommunikation 

och ”the language of business” för att sedan kopplas samman med genre-teori (Miller, 

1984) och modell som knyter an att se på kommunikation utifrån ett semiotiskt perspektiv 

(Pärl, 2011).  

Slutsats: Resultatet av denna studie påvisar att vid utformning av organisationers 

kommunikationsprocesser är ekonomisystemen av stor betydelse. Störst inverkan har, 

som precis nämnts, ekonomisystem på de faktorer som bidrar till valet av tajming, 

informationskanal och innehåll som sägs svara på frågorna när, var och vad. 

Avslutningsvis visar studiens resultat att det är aktörens individuella preferenser som 

besvarar frågan hur och därmed bidrar hur internredovisningens finansiella termer 

utformas som ett kommunikationsverktyg, organisationens individuella ”the language of 

business”. 

Nyckelord: internredovisning, finansiell, kommunikation, genreteori, ”the language of 

business”, semiotisk 
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Abstract 

Title: Management Accounting, a way of communicating – a language in itself  

Date: 2016-08-10 

Course: Bachelor Dissertation in Business Administration within specializations 

“Banking & Finance” and “Accounting & Audit” (15 ECTS) 

Authors: Ulrika Hagbyhn and Renée Norlin 

Supervisor: - 

Examiner: Timurs Umans 

Purpose: The aim with this study is to explore the way the financial terms within 

Management Accounting are designed as a way of communicating and how it is applied 

by organizational members to support their operational business. By drawing on specific 

meetings the study intends to explore how the financial terms within Management 

Accounting are represented and taken into consideration within an organization. 

Theoretical Approach: This report is based on existing literature within the field of 

communication and "the language of business" which then have been considered in 

relation to Genre Theory (Miller, 1984) and a semiotic-based communication model 

(Pärl, 2011). 

Conclusions: The study has indicated that when designing organizational communication 

processes, the design is influenced by existing Management Accounting and Control 

Systems. Important aspects to consider are timing, channel of communication and 

message. These aspects can be said to answer the questions of when, where and what. 

Finally, the outcome of this report also indicates that individual preferences, answering 

the question of how are important aspects to consider since the study indicates strong 

connection between individuals and the way addressing the financial terms of 

Accounting, in other words, designing a unique "the language of business". 

Key Words: Management accounting, financial, communication, genre theory, "the 

language of business", semiotic  
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1. Introduktion 

1.1 Problembakgrund  

I dagens organisationer finns kännedom om betydelsen av ett väl fungerande 

informationsflöde. Trots denna kunskap tenderar organisationers fokusering mot 

effektivisering avleda medvetenhet av vikten i hur information kommuniceras, uppfattas 

och tolkas inom en organisation och av dess medlemmar (Järvenpää, 2007). Oavsett om 

det kan ses som ett generellt antagande så innefattar resonemanget att det föreligger viss 

risk att information kan misstolkas och urholkas på vägen och på så sätt leda till ett 

agerande som inte överensstämmer med organisationen övergripande mål. Det är just 

kring denna potentiella risk, misstolkning knutet till kommunikation och 

informationsinnehåll inom en organisation som denna studie kommer att fokusera på.  

Kommunikation och informationsinnehåll kan sägas knyta samman en organisation och 

skapa förutsättningar för dess medlemmar att gemensamt eftersträva övergripande 

verksamhetsmål (Emmanuel, Otley, & Merchant, 1990; Hanson, 2007). Utformning av 

organisatorisk kommunikationsprocess och vilken typ av information som tillämpas 

motiveras till stor del av vilket agerande som eftersträvas, vilket verksamhetsområde samt 

vilka medlemmar och verksamhetsmål organisationen avser att påverka (Dimbleby & 

Burton, 1999). Hur en organisation kommunicerar och väljer informationsinnehåll bör 

vara en viktig och avgörande del i en organisations verksamhetsstyrning. Kommunikation 

i sig är en komplex process som ofta innefattar viss risk för feltolkning då olika individer 

inte tolkar information på samma sätt. En effektiv kommunikationsprocess förutsätter att 

involverade parter har förståelse för den information som kommuniceras.   

Eftersom en kommunikationsprocess ofta innefattar olika typer av terminologi, skrift- och 

talspråk är utfallet starkt beroende av hur organisationsmedlemmar uppfattar och tolkar 

den information som kommuniceras. Hur organisationsmedlemmar uppfattar och tolkar 

information är i sin tur beroende av vilka förväntningar på och vilken förståelse som finns 

för den information som kommuniceras (Weiβenberger & Holthoff, 2013), samt hur 

information kommuniceras ut inom organisationen. En effektiv kommunikationsprocess 

förutsätter ett gemensamt språk, där olika typer av terminologi, skrift- och talspråk 

översatts (Pärl, 2011), som klart och tydligt kan uttryckas och förstås av alla involverade 
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parter i en kommunikationsprocess (Killian, 2010). Ett försök till att visualisera denna 

process kan ses nedan i Figur 1:1, Flödesmodell. 

 

Figur 1:1 Flödesmodell  

Då avsikten med kommunikation och val av informationsinnehåll många gånger syftar 

till att motivera, rättfärdiga samt påverka olika ekonomiska ställningstagande och 

agerande, bör information som bygger på internredovisningens finansiella termer vara ett 

effektivt kommunikationsverktyg (Bayou, 1993; Killian, 2010). Det har sedan årtionde 

funnits ett intresse för studier inom verksamhetsstyrning och redovisningsinformation 

med fokus på ekonomisystem och internredovisningens finansiella termer som 

kommunikationsverktyg (Ferguson & Seow, 2011; Scapens, 2006). Medan 

ekonomisystem kan anses utgöra grunden för hur en organisations interna 

kommunikationsprocesser utformas så kan internredovisningens finansiella termer anses 

utgöra informationsinnehållet i en kommunikationsprocess. Kommunikationsprocessens 

syfte är att gemensamt eftersträva organisationens övergripande verksamhetsmål. 

Eftersom verksamhetsmål på organisatorisk nivå tenderar att skilja sig åt och 

kommuniceras ut på olika sätt skapas ett intresse för att studera interna 

kommunikationsprocesser utifrån ett semiotiskt perspektiv1. Utgångspunkt för studien är 

kommunikationsprocesser där internredovisningens finansiella termer används som 

kommunikationsverktyg  

 

  

                                                           
1 Semiotiskt perspektiv är motsatsen till rakt perspektiv. I en semiotisk kommunikationsprocess sker en dialog 
till skillnad från en rak kommunikations process där det sker en monolog.  
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1.2 Problematisering och frågeställning 

Stora delar av befintlig forskning kring ekonomisystem och kommunikation har historiskt 

sett baserats på kvantitativa studier. De matematiska modeller som framkom ansågs vara 

avgörande och utgjorde sedan normer för hur praktiskt arbete skulle utföras (Ferguson & 

Seow, 2011; Scapens, 2006; Jones, Watson, Gardner & Gallois, 2004). På senare tid 

tenderar synsättet ha ändrats. Mer fokus läggs istället på intresset för komplexiteten i 

själva processen kring ekonomisystem, kommunikation och verksamhetsstyrning (Jones, 

Watson, Gardner, & Gallois, 2004) (Scapens, 2006). En utveckling som kan sägas ha 

identifierat ett glapp mellan teori och verklighet. Ett glapp mellan dåtidens mer abstrakta 

teoretiska perspektiv och det mer nutida intresset för hur utformningen av en 

organisations verksamhetsstyrning ter sig i praktiken (Hall, 2009; Mitchell, 2002; 

Scapens, 2006).   

De resonemang som förts kan sägas ha indikerat att det föreligger ett behov av att, utifrån 

kvalitativ ansats, utforska beroendeförhållandet mellan ekonomisystem och 

internredovisningens finansiella termer i utformningen av en organisations 

verksamhetsstyrning (Scapens, 2006). Betydelsen av att förankra teoretisk kunskap kring 

ekonomisystem och kommunikation i praktiken tar sitt ursprung i att forskning som blir 

för abstrakt riskerar att inte tillföra något praktiskt värde och aktivt bidra till eftersträvad 

processutveckling (Mitchell, 2002). 

Historiskt sett har studier gällande verksamhetsstyrning fokuserat mot att, utifrån 

matematiska modeller, generalisera beroendeförhållandet mellan ekonomisystem och 

internredovisningens finansiella termer i utformningen av en organisations 

verksamhetsstyrning (Ferguson & Seow, 2011; Scapens, 2006). Ett synsätt som dock har 

förändrats över tid eftersom dagens studier även påvisar betydelsen av att beakta 

organisationsmedlemmars roll i utformningen av en organisations 

kommunikationsprocess (Scapens, 2006).  

Att vara medveten om vilka förväntningar och vilken förståelse organisationsmedlemmar 

har för information baserat på internredovisningens finansiella termer anses vara av stor 

betydelse (Emmanuel, Otley, & Merchant, 1990) för att få till stånd en effektiv 

kommunikationsprocess (Jones, Watson, Gardner, & Gallois, 2004). Vad som då 



  Hagbyhn & Norlin 

4 
 

framkommer är att kvalité på information kan sägas vara beroende av både hur 

redovisningsinformation och ekonomisystemens instrumentella verktyg2 används. 

Ekonomisystem anses av många som ett verktyg för att samla in, sammanställa, 

strukturera upp och kommunicera internredovisningens finansiella termer (Merchant & 

Van der Stede, 2012; Pärl, 2011) För att avhjälpa komplexa kommunikationsprocesser 

kan tillämpning av ekonomisystem bidra med stöd för ledningsfunktionen att motivera 

dess organisationsmedlemmar att gemensamt sträva efter att nå organisationens 

övergripande verksamhetsmål. Ekonomisystem innefattar alla de medel, verktyg och 

system en organisation implementerar för att försäkra sig om och påverka att anställdas 

beslut samt beteende är helt i linje med organisationens uppsatta verksamhetsmål och 

strategi (Merchant & Van der Stede, 2012; Pärl, 2011).  

Ekonomisystem3 definieras av Atkinson, Kaplan, Matsumura, & Young  (2012, s. 26) 

som: 

“the process of supplying the managers and employees in an organization with 

relevant information, both financial and nonfinancial, for making decisions, 

allocating resources, and monitoring, evaluating, and rewarding performance.” 

Utifrån denna definition bör ekonomisystem ses som ett verktyg för att samla in, 

sammanställa, strukturera upp och kommunicera internredovisningens finansiella termer 

(Merchant & Van der Stede, 2012; Pärl, 2011). Ett verktyg för att samla in och förmedla 

information knuten till internredovisning finansiella termer (Järvenpää, 2007). 

Ekonomisystem kan då sägas ligga till grund för en organisations interna 

informationsflöde och hur redovisningsinformation kommuniceras ut inom 

organisationen. 

Även om ekonomisystem kan sägas lägga grunden till och ses som ett verktyg (Strauß & 

Zecher , 2013) för hur en organisation väljer att kommunicera kring internredovisningens 

finansiella termer är det av stor vikt, att också beakta olika organisationsmedlemmars 

förståelse för och förväntningar på den redovisningsinformation som presenteras 

                                                           
2 Instrumentella verktyg innefattar skriftliga dokument som till exempel budget och rapporter  
3 Ekonomisystem är ett sammanfattande begrepp för olika former av informations- och 

styrsystem. Detta begrepp är en sammanfattande benämning av Management Control Systems, 

ManagmentAccounting Systems, Accounting Information Systems och Management 

Accounting and Control Systems. 
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(Weißenberger & Angelkort, 2012). Innebörden av detta är att en effektiv 

kommunikationsprocess bygger på att involverade parter är medvetna om motpartens 

skilda förväntningar och förståelse för den redovisningsinformation som är i omlopp 

(Weißenberger & Angelkort, 2012). På så sätt skapas förutsättningar för en ömsesidig 

förståelse av de finansiella termer som presenteras. (Hall, 2010; Weißenberger & 

Angelkort, 2012; Weiβenberger & Holthoff, 2013) Genom att beakta betydelsen av att 

eftersträva ett gemensamt språkbruk kring internredovisningens finansiella termer  

minskas  risken för eventuella missförstånd.  

Behovet av ett gemensamt språkbruk kring internredovisningens finansiella termer 

påvisades redan under tidigt 90-tal (Bayou, 1993). Vad som också senare har framkommit 

är att även om internredovisningens finansiella termer används som ett allmänt erkänt 

språk bland ekonomer i praktiken är tendensen inom forskningssfären dock inte lika 

självklar.  

Mer nutida forskning menar att ”the language of business” som språk inte existerar utan 

ser istället ”the language of business” som en metafor som tillämpas utifrån ett 

pedagogiskt perspektiv. Motivet är att förenkla processen och skapa en större förståelse 

för innebörden av de finansiella termer som är i omlopp (Amernic & Craig, 2009; 

Bloomfield & Noyes, 2008; McGoun, Bettner, & Coyne, 2007). Även Weiβenberger & 

Holthoff (2013) ifrågasätter ”the language of business” som språk. De bygger sin 

argumentation kring avsaknad av dokumenterad vetenskap i vad som kan karaktärisera 

internredovisningens finansiella termer som språk. Relevansen kring ”the language of 

business” som språk kan då komma att ifrågasättas och bör därmed inte heller kunna 

anses skapa förutsättning för ett gemensamt språkbruk inom organisationen (Amernic & 

Craig, 2009; Bloomfield & Noyes, 2008; McGoun, Bettner, & Coyne, 2007; 

Weiβenberger & Holthoff (2013).  

I kontrast till ovan resonemang påvisade Bayou, (1993) i sina studier att 

internredovisning, genom sin styrka att sammanställa information, möjliggör en 

standardiserad redovisningsterminologi, ett så kallat, ”the language of business” (Bayou, 

1993). Ett resonemang som också styrks av Evans (2004) vilken menar att 

internredovisningens finansiella termer kan beskrivas som ett språk, både 

innebördsmässigt och grammatiskt. Argumentationen byggs upp kring att 

redovisningstermer kan likställas med vokabulär och redovisningsregler som dess satslära 
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(Bayou, 1993; Evans, 2004). Genom att anta ”the language of business” som språk bör 

internredovisning finansiella termer kunna anses som ett kommunikationsverktyg i 

egenskap av att dess terminologi skapar förutsättning för ett gemensamt språkbruk inom 

organisationen (Fauré & Bouzon, 2010).  

Oavsett om ”the language of business” är en metafor eller ett faktiskt språk anses det 

föreligga ett behov av ett gemensamt språkbruk eftersom ett gemensamt språkbruk, i sin 

tur, skapar förutsättning för effektivare kommunikationsprocesser inom en organisation. 

Då internredovisningens finansiella termer kan sägas visualisera ekonomiskt agerande 

och ekonomiska prestationer på ett övergripligt sätt kan kommunikation förenklas och 

bidra till ömsesidig förståelse ibland organisationens medlemmar (Bayou, 1993). På så 

sätt skapas bättre förutsättning för att rättfärdiga ekonomiska ställningstaganden samt 

reducera risk för att kommunikation av ekonomisk information feltolkas (Bayou, 1993).  

Kommunikationsproblem tenderar att uppkomma på grund av missförstånd som en följd 

av att mottagarens olika tolkning av internredovisningens finansiella termer. Tolkning 

anses till stor del avhängigt mottagarnas individuella preferenser. Vilken kunskapsnivå 

olika individer besitter, användningsområde för information, de individuella motiv och 

agerande som informationen avser att påverka, med andra ord, vilket resultat som 

eftersträvas, är faktorer som kan ses påverka graden av kommunikationsproblem inom en 

organisation (Fauré, Brummans, Giroux , & Taylor, 2010). För att en organisation ska ges 

möjlighet att reducera risken för denna typ av problem bör både betydelsen av 

ekonomisystem och ett gemensamt språkbruk kring internredovisningens finansiella 

termer beaktas (Pärl, 2011).  

Historiskt sett har generalisering utifrån matematiska modeller ansetts tillräckliga men 

idag finns även studier som menar att ekonomisystem inte fungerar enbart utifrån de 

formella ramverktyg som ingår utan det är också av stor betydelse att även beakta olika 

individers kunskapsnivå och önskemål för att få till stånd en effektiv 

kommunikationsprocess. För att kunna förstå komplexa kommunikationsprocesser krävs 

mer sammanhängande forskning i form av mer kvalitativa studier och mindre tilltro till 

enbart enkätundersökningar (Jones, Watson, Gardner, & Gallois, 2004). Kvalitativa 

studier anses skapa förutsättning för ökad förståelse av komplexa 

kommunikationsprocesser genom att koppla samman teoretiskt perspektiv med praktiskt 

utfall (Jones et. al., 2004; Scapens, 2006). Det finns ett ökat behov av att koppla samman 
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mer abstrakt forskning med hur kommunikationsprocesser ter sig ute i verksamheten 

(Hall, 2009; Mitchell, 2002; Scapens, 2006). 

Det föreligger, som visats ovan, skillnad i hur problematik kring 

kommunikationsprocesser angrips. Gemensam nämnare är dock att viss begränsning av 

kvalitativa studier kring en organisations verksamhetsstyrning, ekonomisystem, 

kommunikationsprocess och dess verktyg har identifierats. Det finns det ett behov av att 

försöka utforska och skapa förståelse för vilka faktorer som direkt bidrar till hur 

internredovisningens finansiella termer presenteras och tillämpas som 

kommunikationsverktyg för att uppnå en effektiv kommunikationsprocess. 

Eftersom olika individer besitter olika preferenser är det även av vikt vara medveten om 

att själva problematiken i att uppnå en effektiv kommunikationsprocess ofta ligger i att 

översätta olika språkbruk till ett gemensamt språk (Pärl, 2011). Det centrala inom 

kommunikation anses vara just denna problematik och är därav den aspekt som skapar ett 

intresse att se närmare på fenomenet internredovisningens finansiella termer som 

kommunikationsverktyg. Trots att det idag finns en medvetenhet gällande denna 

problematik ute bland organisationer är vår erfarenhet att det kvarstår 

kommunikationsproblem relaterat till missförstånd. Missförstånd som i sin tur kan leda 

till ett agerande som inte är i linje med en organisations övergripande verksamhetsmål. 

Med bakgrund av denna erfarenhet kommer vår studie att behandla fenomenet effektiv 

kommunikation med fokus på det verbala samspelet mellan olika individer i en specifik 

kommunikationsprocess. Genom att beakta olika grupper av individer, med olika 

kunskaps- och erfarenhetsbakgrund, inom en organisation ämnar denna studie att försöka 

förankra teori i praktik och på så sätt bidra till en större förståelse kring individers sätt att 

relatera till internredovisningens finansiella termer. Frågan vi bygger denna studie kring 

är därför följande: 

 

Hur utformas internredovisningens finansiella termer för att vara ett effektivt 

kommunikationsverktyg för alla led inom organisationen?  
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att utforska hur internredovisningens finansiella termer utformas 

som kommunikationsverktyg och tillämpas av organisationens medlemmar som ett stöd 

inom organisationens operationella verksamhet. Genom att utgå utifrån specifika 

mötestillfällen ämnar studien att utforska hur internredovisningens finansiella termer 

gestaltas och beaktas inom en organisation. 

 

1.4 Disposition 

Studien är uppdelad i sju kapitel. I det första kapitlet har bakgrund och problematisering 

publicerats och sedan mynnat ut i studiens frågeställning samt syftesformulering.  

I det andra kapitlet kommer metoden att presenteras. Detta kapitel innefattar den 

teoretiska metoden, vilken ligger till grund för studiens strukturella utförande.  

I tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska referensram. Detta kapitel inleds med ett 

avsnitt om ”the language of business” efter det följer ett avsnitt om kommunikation i 

allmänhet för att gå vidare att beskriva kommunikation som en semiotisk process. Vidare 

kommer detta kapitel även att behandla ekonomisystem. Därefter görs en presentation av 

genre-teori och hur teorin kan kopplas till analysen och därmed skapa studiens egen 

analysmodell som utgör avslutet i kapitel tre innan studien fortlöper i kapitel fyra.  

I det fjärde kapitlet presenteras den empiriska metoden, vilken ligger till grund för 

studiens insamling av empiri.  

I nästkommande kapitel, kapitel fem, presenteras de olika fallen som uppkommit vid 

insamlingen av empiri. Bakgrundsinformation om respondenterna presenteras för att få 

en överblick om vilka de är och vilken relation de har till kommunikation. Efter det 

kommer insamlat material från observationer och informella samtal att presenteras för att 

slutligen mynna ut i en analys kring studiens syfte.  

I det sjätte kapitlet kommer studiens analys presenteras. Här kopplas studiens insamlade 

empiri ihop med framtagen teori.  

Slutligen, i det sjunde och avslutande kapitlet kommer studiens slutsats, bidrag och 

förslag till fortsatt forskning att presenteras. 
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2. Vetenskaplig metod  

2.1 Forskningsfilosofi & Forskningsmetod      

Syftet med studien var att utforska och söka förståelse för hur internredovisningens 

finansiella termer använts som kommunikationsverktyg inom organisationer som stöd för 

dess operationella verksamhet. Det finns två olika metoder att tillgodose sig empiri, den 

ena är kvalitativt och den andra är kvantitativt. Den största skillnaden mellan de två 

strategierna är, enligt Denscombe (2012), sättet att samla in, analysera och tolka empiri. 

För att kunna uppfylla syftet med studien tog vi oss an ämnet utifrån en kvalitativ metod 

(Alvehus, 2013). Alvehus (2013) menar på att en kvalitativ studie möjliggör en djupare 

förståelse och en bredare inblick i det som studerats. Studien utgick även från tidigare 

forskning och empiri kring kommunikation, ekonomisystem samt internredovisning. Där 

hittades bland annat en studie av Ahrne & Svensson (2011, s13) som genomförde en 

kvantitativ analys av intervjumaterial som handlade om ”vilka termer som använts och 

vilken betydelse dessa termer hade för respondenten”.  

Genom att angripa ämnet med en kvalitativ metod tog forskningen avstamp i den 

hermeneutiska forskningsfilosofin. Arbnor & Bjerke (2009, s403) uttrycker att “the main 

emphasis in hermeneutics is on understanding and communication”. Enligt Alvesson & 

Sköldberg (2008, s193) är ett huvudtema från hermeneutiken från början att ”meningen 

hos en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten”.  Författarna 

symboliserade detta tankesätt med hjälp av en cirkel, den hermeneutiska cirkeln 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). De två olika definitionerna på hermeneutiken gjorde att 

valet av kvalitativ metod till denna forskning blev högst relevant.  

Då vi valde att använda oss av den kvalitativa karaktären passade metoder som intervjuer 

och observationer perfekt. Vid val av kvalitativ metod låg en stor svårighet i att som 

forskare inte hålla sig allt för subjektiv till materialet. Att hålla en objektiv position vid 

insamling och analys av empiri är betydligt enklare vid valet av en kvantitativ metod, 

eftersom siffror oftast inte går att tolka mer än på ett vis. Då vi i detta sammanhang ville 

ta oss in på djupet med vår forskning föll ändå valet på en kvalitativ strategi trots riskerna 

för subjektivitet (Ahrne & Svensson, 2011). 
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Även Denscombe (2012) diskuterade nackdelarna vid kvalitativa studier. Han nämnde 

nackdelar som forskarnas påverkan på situationerna då de under insamlingen måste vara 

närvarande, till exempel som intervjuare. Denscombe (2012) menade även på att den tid 

som forskningen fortlöper är av betydelse då insamling, analys och tolkning av kvalitativt 

material oftast är mer tidskrävande än samma process för kvantitativa studier. Då vi ansåg 

att medvetenheten kring dessa problem var av stor vikt att diskutera kom de 

diskussionerna att föras längre fram i uppsatsen. 

 

2.2 Forskningsansats 

Från början fanns det två grundansatser som användes inom forskning, deduktiv och 

induktiv. De två ansatserna kan användas parallellt men kan inte anses ersätta den nya 

tredje formen av ansats som uppkommit senare, abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Inom deduktiv ansats utgår forskningen från tidigare skriven litteratur och 

forskning för att sedan tillämpas i verkligheten. Motivet var för att kunna dra relevanta 

slutsatser (Bryman & Bell, 2011), det vill säga förkasta eller acceptera teorier (Saunders 

et. al., 2012). Alvesson & Söderberg (2008) och Alvehus (2013) är överens om att den 

deduktiva forskningen, som baserats på bland annat befintliga regler och teorier, gjorde 

att forskningen tappade den viktiga tolknings- och förklaringsbiten. Den induktiva 

ansatsen tog avstamp i empiriskt insamlat material för att sedan tillämpa detta material på 

redan befintliga modeller och teorier (Denscombe, 2009). Det finns som tidigare sagts 

inga hinder att kombinera de två olika ansatserna, induktiv och deduktiv. Detta kan i 

många fall istället vara till stor fördel för att slippa de olika begränsningar som kan 

uppkomma om en hård linje skulle dras mellan ansatserna (Saunders et. al., 2012). Inom 

den abduktiva ansatsen skedde avstampet i tidigare skriven litteratur och tidigare 

insamlad empiri (Alvehus, 2013). Då vi i vår studie ville kunna skapa så stor förståelse 

som möjligt krävdes behovet av utrymme för tolkning och analyser, därav utgick vi från 

en abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008). 
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2.3 Forskningsstrategi 

Idag har synsättet kring ekonomisystem ändrats och lägger istället mer fokus på intresset 

av att förstå komplexiteten i själva processen kring ekonomisystem, kommunikation och 

dess informationsflöde (Jones, Watson, Gardner, & Gallois, 2004; Scapens, 2006). Denna 

förändring av synsätt kan sägas ha, som tidigare nämnts, identifierat ett glapp mellan teori 

och verklighet. Detta resonemang indikerar att det föreligger ett behov att utifrån 

kvalitativ ansats studera kopplingen mellan ekonomistyrning och dess informationsflöde 

(Scapens, 2006). Ett liknande resonemang, men istället knutet till kommunikation, förs 

även av Jones et. al. (2004) vilka förespråkar mer kvalitativa studier för att söka förståelse 

för komplexa kommunikationsprocesser. De menade att för att kunna förstå 

kommunikationsprocesser krävs mer sammanhängande forskning i form av kvalitativa 

studier och mindre tilltro till enbart enkätundersökningar (Jones et. al., 2004). Författares 

resonemang indikerar därmed på betydelsen av kvalitativa studier för ökad förståelse av 

komplexa kommunikationsprocesser i syfte att koppla samman teori och praktik (Jones 

et. al., 2004; Scapens, 2006). 

För att kunna svara på vår forskningsfråga och uppfylla studiens syfte krävdes det därmed 

att vi utförde en kvalitativ studie. Detta för att få in tolkningsbar empiri som sedan kunnat 

användas i vår analys.  

2.4 Litteraturutsökning 

För att skapa oss en bra grundläggande kunskap gjordes en litteratursökning. Denna 

genomfördes med djupgående läsning. De teorier som framkom som lämpliga för vår 

studie kom att användas som grund och vägledning genom vårt forskningsarbete. Artiklar 

som använts har plockats från databaser såsom Google Scholar och Summon.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 ”The language of business” 

Att internredovisningens finansiella termer, fortsättningsvis IRFT, med benämningen 

”the language of business” används som ett erkänt språk bland ekonomer i praktiken må 

vara allmänt erkänt men inom forskningssfären tenderar det att existera skilda meningar. 

Att det är ett väl utforskat och aktuellt ämne råder inga tvivel om, dock kvarstår det en 

öppning vad gäller hur ”the language of business” gestaltas i det operationella arbetet ute 

i organisationer. För att läsaren ska ges möjlighet att få förståelse för ämnet kommer 

inledningsvis forskning samt denna studies ställningstagande kring fenomenet ”the 

language of business” och kommunikation att presenteras. 

Behovet av ett gemensamt språkbruk, ett så kallat ”the language of business” tar sitt 

ursprung genom att se på att kommunikation som en process där många språk, bland annat 

fackmannamässigt språk, finansiellt språk, skrift- och talspråk, används samtidigt. Ett 

gemensamt språkbruk motiveras av att IRFT, visuellt och skriftligt presenterade ”siffror”, 

tenderar att ha olika innebörd och olika betydelse för olika individer (Pärl, 2011). Det är 

just denna aspekt som är av extra vikt att beakta och som ofta leder till att ett gemensamt 

språkbruk kring IRFT anses vara av stor betydelse för att uppnå ömsesidig förståelse och 

en effektiv kommunikationsprocess. Framförallt i de organisationer där det förekommer 

olika kunskapsbakgrund och utbredd kommunikation mellan olika enheter är det 

fördelaktigt om olika språk översätts till ett gemensamt språkbruk (Pärl, 2011). Det är 

också av vikt att hänsyn tas till vilket informationsbehov som föreligger och vilket 

användningsområde informationen syftar till (Michaud, 2013). 

IRFT i relation med ett gemensamt språkbruk är både ett aktuellt och omdiskuterat ämne 

ofta behandlat utifrån olika ställningstaganden. Det finns studier som menar att IRFT kan 

beskrivas som ett språk både innebördsmässigt och grammatiskt. I dessa studier byggs 

argumentationen kring att finansiella termer inom internredovisning kan likställas med 

vokabulär medan redovisningsregler ses som dess satslära (Bayou, 1993; Evans, 2004) 

medan andra studier helt motsäger sig detta faktum och menar istället att ”the language 

of business” inte existerar. Dessa studier menar på att ”the language of business” istället 

ska ses som en metafor, tillämpad utifrån ett pedagogiskt perspektiv, och på så vis 

förenkla kommunikationsprocesser och skapa en större förståelse av innebörden av IRFT 

(Amernic & Craig, 2009; Bloomfield & Noyes, 2008; McGoun, Bettner, & Coyne, 2007). 
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Såväl som det finns studier som är för och studier som är mot finns det även studier som 

befinner sig i gränslandet mellan ”the language of business” vara eller inte vara där 

forskare delvis accepterar ”the language of business” som ett faktiskt språk. 

Resonemanget dessa forskare lyfter fram i sina studier är att trots indikationer på 

gemensamma nämnare som sägs lägga grund till vad som kan anses utgöra ett faktiskt 

språk så saknas det dokumenterad vetenskap i vad som faktiskt kan karaktärisera IRFT 

som språk. På grund av denna avsaknad kan relevansen kring ”the language of business” 

som ett faktiskt språk ifrågasättas (Weiβenberger & Holthoff, 2013), de menar att 

betoningen istället bör läggas utifrån ett lingvistiskt perspektiv grundat i kognitiv och 

konnotativ uppfattningsförmåga. 

Utifrån det resonemang som förts så föreligger bevisligen skilda meningar om huruvida 

”the language of business” ska ses som en metafor eller ett faktiskt språk. Dock förstärker 

det intrycket om att ett behov av ett gemensamt språkbruk kring IRFT föreligger. Denna 

studie kommer därav fortsättningsvis att bortse från den språkliga innebörden och istället 

se på ”the language of business” som ett rent kommunikationsverktyg i en organisations 

strävan att försöka uppnå ömsesidig förståelse för de finansiella termer i som är i omlopp 

bland organisationsmedlemmar i olika kommunikationsprocesser. 

Vidare, i studien antas det också att när alla organisationsmedlemmar, genom ett 

gemensamt språkbruk, uppfattar innebörden av IRFT lika så skapas förutsättning för en 

effektiv kommunikationsprocess. Ett antagande som tar stöd i studier genomförda av 

Weiβenberg och Holthoff (2013) och Bayou (1993). Dessa författare menar på att 

ömsesidig förståelse positivt bidrar till effektiv kommunikation (Weiβenberger & 

Holthoff, 2013) och att effektiv kommunikation endast kan uppnås om alla involverad 

parter har samma uppfattning om innebörden i de finansiella termer som tillämpas i 

kommunikationsprocessen (Bayou, 1993).   
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3.2 Kommunikation 

Kommunikation har alltid ansetts som en central faktor i hur olika organisationer agerar 

utifrån de förutsättningar de har (Yates & Orlikowski, 1992) eftersom kommunikation 

anses påverka hur effektivt en organisation lyckas nå uppsatta verksamhetsmål. Hur väl 

en organisation lyckas att få organisationsmedlemmar att samarbeta för att uppnå 

övergripande verksamhetsmål är till stor del beroende av hur information kommuniceras 

ut och uppfattas av dess organisationsmedlemmar (Yoshioka, Herman, Yates, & 

Orlikowski, 2001). Ignoreras denna aspekt ökar risken för missförstånd som sedan kan 

leda till uttalade kommunikationsproblem.   

Kommunikationsproblem som uppkommer på grund av missförstånd är oftast relaterade 

till att olika individer inte tolkar information på samma sätt. Tolkning av information, i 

det här fallet IRFT, anses till stor del vara beroende av organisationsmedlemmars 

individuella preferenser. Vilken kunskapsnivå organisationsmedlemmar besitter och 

vilket användningsområde, individuella motiv samt agerande som informationen avser att 

påverka är faktorer som kan ses bidra till graden av kommunikationsproblem inom en 

organisation (Fauré, Brummans, Giroux , & Taylor, 2010). Om dessa faktorer ignoreras 

försämras förutsättningarna ömsesidig förståelse kring IRFT inom organisationen och 

därmed en ökad risk för kommunikationsproblem på grund av feltolkning. 

Att feltolkning av IRFT skapar kommunikationsproblem har ofta påvisats genom olika 

studier. Att sedan kommunikationsproblem i sin tur tenderar att öka risken för mer 

konfliktrelaterade situationer mellan olika avdelningar och individer inom organisationen 

är en aspekt som lyfts fram av Budd & Velasquez (2014). De menar att om 

kommunikationsprocessen mellan olika enheter inte är optimal medför det en ökad risk 

för att olika aktörer kan försättas i konfliktsituationer (Budd & Velasquez, 2014). För att 

undvika denna typ av problematik bör en organisation då beakta vikten av regelbunden 

kommunikation eftersom regelbunden kommunikation mellan olika aktörer kan anses 

minska risk för feltolkning av IRFT (Järvenpää, 2007).  

Att regelbunden kommunikation inom en organisation minskar risken för feltolkning av 

IRFT och konfliktsituationer kan te sig ganska självklart. Hur en organisation sen väljer 

att kommunicera är ytterligare en aspekt som bidrar till hur effektivt en organisation 

lyckas kommunicera kring IRFT. Effektiv kommunikation är en komplex process 

eftersom den innefattas av många olika kommunikationsverktyg i form av både språkbruk 
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och symboler (Yates & Orlikowski, 1992). Ett sätt att avhjälpa komplexiteten i en 

kommunikationsprocess och uppnå effektiv kommunikation kan vara att kombinera 

skriftlig och verbal kommunikation. Denna typ av kombination kan ses ha en positiv 

inverkan eftersom innebörden av IRFT visualiseras både genom tal och skrift (Orlikowski 

& Yates, 1994). Dock förutsätter det också att de individer som deltar i en 

kommunikationsprocess har insikt i vilka finansiella termer som ska kommuniceras samt 

att de har en ömsesidig förståelse för de finansiella termer som kommuniceras 

(Weiβenberger & Holthoff, 2013). Eftersom motivet med kommunikation kring IRFT 

bland annat anses vara att rättfärdiga ekonomiska ställningstaganden utan att det feltolkas 

(Bayou, 1993) förstärker ovan resonemang intrycket ytterligare av att det, utöver 

regelbunden kommunikation, också föreligger ett tydligt behov av ett gemensamt 

språkbruk kring IRFT.   

Ett annat motiv med kommunikation sägs vara att skapa en gemensam värdegrund utifrån 

vilken organisationens medlemmar påverkas att agera i linje med dess uppsatta 

verksamhetsmål och vision (Budd & Velasquez, 2014; Järvenpää, 2007; Merchant & Van 

der Stede, 2012; Pärl, 2011). Hur en organisation sedan väljer att utforma en viss 

kommunikationsprocess och vilket val av kommunikationsverktyg som görs sägs vara 

beroende av vilket verksamhetsområde samt vilka medlemmar och verksamhetsmål 

kommunicerad information avser att påverka (Dimbleby & Burton, 1999). När en 

organisation står inför en kommunikationssituation där parter med olika 

informationsbehov, bakgrund och erfarenhet berörs kanske verbal kommunikation kan te 

sig bäst lämpad. Hall (2010) lyfter fram betydelsen av verbal kommunikation genom att 

påpeka att om för mycket fokus läggs på skriftlig information tenderar det att begränsa 

insikten i hur redovisningsinformation används i det dagliga arbetet. En kvantitativ studie 

som gjorts av Weiβenberger & Holthoff (2013) tar upp den verbala språkliga innebörden 

och hur information tolkas hos mottagaren, genom individuella preferenser. En annan 

vinkling är att hur redovisningsinformation tillämpas beror nödvändigtvis inte på 

informationens beskrivande förmåga. Istället är det informationens förmedlande funktion, 

hur information kommuniceras ut, som kan ses mer avgörande i syfte att förenkla 

kommunikation mellan parter med olika informationsbehov, bakgrund och erfarenhet 

(Hall, 2010). Detta resonemang tyder i sin tur på att hur individer ser på och 

vidareutvecklar aspekter inbyggda i faktiska termer och kopplar samman begrepp 

kommer i sin tur att påverka hur organisationsmedlemmar uppfattar IRFT som språk. 
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3.3 Ekonomisystem 

En organisations kommunikationsprocess anses vara beroende av hur individerna 

uppfattar och tolkar kring IRFT. Dessa termer kan i sin tur sägas vara grundstommen i en 

organisations ekonomisystem och på så sett skapas ett beroendeförhållande mellan 

ekonomisystem, kommunikationsprocess och individerna. Detta beroendeförhållande, i 

sin tur, indikerar att individens tankeprocess och växelspel med övriga 

organisationsmedlemmar utifrån organisationens värdegrund har betydelse för kvalitén 

på informationsflödet i kommunikationsprocessen (Pärl, 2011). Detta resonemang öppnar 

upp för att ekonomisystem bör studeras från två vinklar. Dels utifrån ett strukturellt 

perspektiv, innefattandes skriftliga material och schemalagda möten men också utifrån 

kommunikation där individuella preferenser är det mer centrala. I ett försök att visualisera 

detta beroendeförhållande har denna studie valt att utgå från en tidigare framtagen 

analysmodell vilken bygger på och vidareutvecklar två separata teorier framtagna av 

Giddens och Jakobson (Pärl, 2011). Motivet till att författaren valt att vidareutveckla 

dessa bägge teorier är att de enskilt anses endast delvis beskriva ekonomisystem som ett 

socialt fenomen uppbyggt av kommunikationsprocesser.   

Gidden’s Structuriation Theory kan anses bristfällig på så sätt att den helt bortser från 

betydelsen av kommunikation som en semiotisk process. Denna teori menar på att en 

organisation bör studeras utifrån ett beteendemässigt perspektiv, där aspekter knutna till 

olika agentförhållanden är det som är det mest centrala. Motivet med att komplettera med 

Jakobsons kommunikationsmodell är att kunna påvisa att ekonomisystem bör ses som ett 

socialt betingat fenomen. Ett fenomen starkt beroende av hur organisationsmedlemmar 

tankeprocess och växelspel, en semiotisk process, kan ses påverka kvalitén på 

informationsflödet som utgör ekonomisystem (Pärl, 2011). Detta resonemang har lett till 

en kommunikationsmodell (Figur 3:1 Semiotisk kommunikationsprocess). 

Utifrån Figur 3:1, Semiotisk kommunikationsprocess, finner skribenterna till denna 

uppsats möjlighet att analysera, identifiera och utforska olika faktorer som ingår i ett 

ekonomisystems komplexa kommunikationsprocess.  
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Figur 3:1 Semiotisk kommunikationsprocess 

(Pärl, The communication model of MACS, s. 196, 2011) 

Pärl (2011) har delat upp sin analysmodell efter faktorer som härleder till 

sändare/addresser, mottagare/addressee, sammanhang/context, budskap/message, 

medium/contact och regler/code. Enligt denna studies tolkning kan sammanhang och 

regler anses vara faktorer som utformar en organisations ekonomisystem medan 

faktorerna, sändare, informationskanal, budskap och medium, är de faktorer som formar 

själva kommunikationsprocessen. 

I det horisontella ledet, sändare/addresser, budskap/message och mottagare/addressee, 

har Pärl (2011) lagt fram själva förmedlingen mellan sändare och mottagare vilken ses 

vara beroende av hur budskapet utformas (genre) och genom vilken informationskanal 

(medium) budskapet förmedlas. I denna studie ses dessa faktorer som mer dynamiska. 

Eftersom olika individer har olika preferenser kan det därmed finnas olikheter i hur en 

kommunikationsprocess utformas om aktörerna skiftar. Resonemanget påvisar vikten av 

att kommunikation bör ses som en semiotisk process där dialog mellan sändare och 

mottagare förekommer. Det leder även tillbaka och påvisar vikten av ett gemensamt 

språkbruk kring IRFT.  



  Hagbyhn & Norlin 

18 
 

I det vertikala ledet, sammanhang/context, budskap/message, medium/contact och 

regler/code, lyfter Pärl (2011) istället fram faktorerna, sammanhang och regler, som kan 

sägas ligga till grund för utformningen av en organisations ekonomisystem. Det 

antagande som görs är att medan sammanhang sägs innefatta företagskultur och 

institutionaliserat beteende så kan regler sägas innefatta standardiserade rutiner och 

tillvägagångssätt. Dessa faktorer ses som mer statiska eftersom de inte påverkas nämnvärt 

även om en aktör skiftar. Därav föreligger inget beroendeförhållande i hur en viss 

kommunikationsprocess utformas. Kommunikationsprocessen i fråga kan därmed ses 

som en mer rak monolog, där standardiserat beteende sätter gränserna och där det bortses 

från individuella preferenser.  

Ett tidigt antagande inom denna studie var att ekonomisystem kan anses användbart som 

ett ramverktyg för kommunikation kring IRFT. Detta antagande styrks utifrån ett 

perspektiv där ekonomisystem ses som ett verktyg som hjälper till att skapa bra 

förutsättning för en organisations att, genom effektiv kommunikationsprocess, 

gemensamt sträva efter dess uppsatta mål och vision (Pärl, 2011).  

Ett grundläggande synsätt gällande ekonomisystem är att de bör ses som en process som 

struktureras och modifieras efter hur olika situationer i en organisations omvärldsmiljö 

förändras. En process som sägs skapa en organisations verklighet samt koordinera 

agerande genom kommunikation (Pärl, 2011). Antagande inom denna studie blir att 

ekonomisystem bör ses som en socialt uppbyggd, situationsbetingad och dynamisk 

process. Innebörden i detta resonemang är att studier kring ekonomisystem också bör ske 

utifrån ett socialt perspektiv och inte endast utifrån ett perspektiv som påvisar dess 

funktionella verktyg. Detta motiveras av att ekonomisystem endast bör ses som en del i 

hur en organisation kommunicerar kring IRFT. 

Ekonomisystem ses som ett verktyg som inte kan tas för givet så snart det är 

implementerat i en organisation. Det krävs kontinuerligt underhåll allteftersom 

organisationens förutsättningar ändras. Tillvägagångsättet för detta underhåll sker genom 

kommunikation (Scapens, 2006). Då kommunikation en är en central del i en 

organisations verklighet är det av betydelse att beakta kommunikation som en process där 

hänsyn tas till hur olika aktörers individuella preferenser kan ses påverka den information 

som förmedlas (Pärl, 2011). Genom att ta hänsyn till individuella preferenser vid studier 

av kommunikationsprocesser påvisas samspelet mellan sändare och mottagare. Samspelet 
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mellan sändare och mottagare sägs påverka hur ett gemensamt språkbruk leder till 

utformningen av ”the language of business”. Detta beroendeförhållande kan också 

beskrivas med hjälp av när, var, vad och på vilket sätt dessa tillsammans med vem 

(Yoshioka, Herman, Yates, & Orlikowski, 2001) påverkar ”the language of business” 

tillämpas som kommunikationsverktyg inom organisationen. 

Då fokus inom vår studie riktas mot att utforska hur IRFT kommuniceras inom en 

organisation, föreligger ett behov av att förstå kommunikationsprocess som ett socialt 

fenomen. Det föreligger också ett behov av att förstå hur ”the language of business” 

gestaltar sig som ett kommunikationsverktyg och hur ekonomisystem ses strukturera upp 

kommunikationsprocesser. Vårt val av teori motiveras av att se på kommunikation utifrån 

ett socialt perspektiv förankrat inom genre-teori.   Argumentet vi bygger det val på är att 

genre-teorin anses väl lämpad för att avgränsa och studera kommunikation som ett socialt 

samspel inom en organisation (Miller, 1984), som en kombination av substans och 

struktur utformade av genre-regler (Yates & Orlikowski, 1992) eller/och som ett 

beroendeförhållande där kommunikation till viss del påverkas av individuella preferenser 

(Orlikowski & Yates, 1994).  

 

3.4 Genre-teori 

Genre-teori är en teori som behandlar och skapar förutsättning för att analysera olika sätt 

att kommunicera på. För att betecknas som en genre bör kommunikationstillfället 

uppfylla specifika och uttalade syften. Kommunikationstillfället bör även innefatta ett 

gemensamt tillvägagångssätt som knyter samman struktur, medium och språk eller 

symboler (Miller, 1984). Dock ska motivet med kommunikation inte utgå från 

individuella motiv utan syftet med kommunikation ska istället utgöras av och vara allmänt 

accepterat samt implementerat inom en organisation (Miller, 1984; Yates & Orlikowski, 

1992). En tankegång som kan återkopplas till faktorerna sammanhang och regler i det 

vertikala ledet i Figur 3:1, Semiotisk kommunikationsprocess (s. 23). Eftersom de faktorer 

anses påverkas av företagskultur och standardiserade rutiner och inte av individuella 

preferenser (Pärl, 2011) så uppfylls kriterierna för vad som skall ses som en genre enligt 

Millers (1984) definition. Även om kriterierna kan anses uppfyllda så kan uteslutandet av 

individuella preferenser ifrågasättas eftersom studier på senare tid påvisar betydelsen av 
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att även beakta individuella preferenser vid studier av kommunikationsprocesser 

(Weiβenberger & Holthoff, 2013). 

Yates & Orlikowski (1992) vidareutvecklar Millers (1984) syn på genre och påtalar  i sin 

studie fördelarna med att också beakta substans och struktur när 

kommunikationsprocesser analyseras. De menar att kommunikation utifrån ett perspektiv 

där genre anses som en kombination av substans och struktur. Medan substans sägs 

innefatta underliggande gemensamma motiv, teman eller ämnen avsedda för 

kommunikation så ses struktur utgöra de mer konkreta fysiska och verbala egenskaper 

vid kommunikationstillfället (Yates & Orlikowski, 1992). Dessa egenskaper är i sin tur 

indelade i standardiserade format, kommunikationskanal samt kommunikationsverktyg. 

Exempel på dessa egenskaper är, i nämnd ordning, mötesagenda, personliga 

informationsmöten samt språk och symboler (Yates & Orlikowski, 1992; Orlikowski & 

Yates, 1994).   Även om vissa paralleller till tidigare resonemang kring kommunikation 

och ekonomisystem kan dras kvarstår fortfarande olikheter. Medan de tidigare 

resonemangen pekar på vikten att väva in ett socialt perspektiv och inte bara se till 

funktionella verktyg (Pärl, 2011) utelämnas detta perspektiv i resonemang kring hur 

kommunikation bör studeras i relation till genre-teori. 

Istället för att väva in ett socialt perspektiv fördjupar Yates & Orlikowski (1992) 

diskussionen gällande funktionella verktyg ytterligare.  De gör detta genom att betona 

vikten av att beakta eventuella ramverk, så kallade genre-regler,  vilka ses karakterisera 

en viss typ av genre. Dessa regler sägs vara kopplingen mellan en genres substans och 

struktur i relation till ett specifikt kommunikationstillfälle. Vidare sägs dessa regler även 

kunna påverka valet av en viss typ kommunikationskanal utifrån vad som underförstått 

anses som lämpligt utifrån ett organisationsperspektiv (Yates & Orlikowski, 1992). 

Genom att även beakta genre-regler ges en indikation på att kommunikation, likt 

ekonomisystem, kan förstås som en naturligt förekommande och dynamisk process. 

Underförstådda genre-regler (Yates & Orlikowski, 1992) i kombination med 

företagskultur kan tillsammans anses vara en del i vad som bidrar till valet av genre och 

kommuniktionskanal inom en organisation.  

I en senare studie har Orlikowski & Yates (1994) lite frångått det traditionella synsätt som 

till stor del betraktar genre utifrån ett mer statiskt perspektiv. I studien framkommer att 

det föreligger ett visst beroendeförhållande mellan olika typer av genres. Detta kan ses 
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framhäva betydelsen av att beakta beroendeförhållandet mellan olika genres och hur det  

påverkar utformningen av kommunikationsprocess inom organisationen. Som nämnts i 

föregående kapitel  anses regelbunden kommunikation, baserat på ett gemensamt 

språkbruk, skapa förutsättning för en större förståelse av innebörden i vad IRFT faktiskt 

står för (Järvenpää, 2007). 

Orlikowski & Yates (1994) menar att om en kombination av verbal kommunikation 

tillsammans med visuella bilder tillämpas, resulterar det oftast i bättre förutsättningarna 

för att information ska framstå som klar och tydlig vid kommunikationstillfället. Denna 

kombination av olika kommunikationskanaler kan antingen betecknas som en 

överlappande funktion av eller beroendeförhållande mellan genres och val av 

kommunikationskananler (Orlikowski & Yates, 1994). Denna överlappande funktion och 

tillsammans med beroendeförhållande renderar ofta i olika kombinationer av hur 

information kommuniceras vid ett visst tillfället. Hur kombinationen av genre och 

kommunikationskanal ser ut sägs vara beroende av de deltagare som ingår i processen 

(Orlikowski & Yates, 1994). För att kunna studera kommunikation utifrån ett perspektiv 

där genre  anses utgöras av en kombination av kommunikationskanaler menar Orlikowski 

& Yates (1994) att  även individuella preferenser bör beaktas. Detta synsätt anser 

skribenterna skapa nytänk kring hur kommunikation via genre-teori bör studeras, 

eftersom ett socialt perspektiv vävts in.  

Den aspekt som tillkommit  i resonemanget och anses påverka val av genre och 

kommunikationskanal är individers förväntningar. Individernas förväntningar påverkas 

av individuell kunskapsnivå baserat på underförstådda regler och tidigare erfarenhet. 

Även vilka tillvägagångssätt som anses lämpliga utifrån organisationsstruktur 

(Orlikowski & Yates, 1994) kan ses påverka individuella förväntningar. Om denna aspekt 

inte beaktas kan detta, som tidigare framkommit, försämra förutsättningar för ömsesidig 

förståelse kring IRFT inom organisationen. Saknas den ömsesidiga förståelsen leder det 

även till en ökad risk för kommunikationsproblem på grund av feltolkning. På grund av 

denna tankegång, där individuella preferenser vävts in, ges en indikation att 

kommunikation via genre-teori bör studeras utifrån ett socialt perspektiv. Denna 

argumentation kring att även beakta individuella preferenser är en motsättning till det 

initiala sättet att se på genre, att kommunikation inte bör utgå från individuella motiv utan 

syftet med kommunikation ska istället utgöras av och vara allmänt accepterat samt 

implementerat inom en organisation (Miller, 1984). 
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3.5 Koppling - teori och analysmodeller 

Kopplingen mellan att se kommunikation som en semiotisk process och genre-teori kan 

ses leda till en möjlighet att identifiera olika faktorer som kan ses påverkar hur en specifik 

kommunikationsprocess utformas. För att bidra med ny kunskap inom detta komplexa 

område krävs tydliga exempel som visar på hur och med vilka medel en aktör väljer att 

tillämpa vid en kommunikationsprocess (Yoshioka, Herman, Yates, & Orlikowski, 2001).  

Genom att utgå från att se på kommunikation som en semiotisk process öppnas 

möjligheter för att även beakta hur individuella preferenser kan ses påverka vilka men 

också hur IRFT kommuniceras inom en organisation. Pärls (2011) analysmodell kan ses 

väl lämpad för att förstå rådande förhållande mellan sändare och mottagare. Vidare kan 

även modellen tillämpas för att förstå hur dessa aktörers individuella preferenser kan ses 

bidra till vilken informationskanal inom en genre och vilka termer som utgör budskapet 

som tillämpas i en specifik kommunikationsprocess. 

Genre-teori (Miller, 1984;Orlikowski & Yates, 1994; Yates & Orlikowski, 1992), i sin 

tur, öppnar upp för möjligheten att avgränsa studien till specifika 

kommunikationsprocesser. Vidare skapas även möjlighet att förstå varför vissa val av 

informationskanal kombineras på ett visst sätt utifrån de aktörer som deltar och vilket 

budskap kommunikationsprocessen avser. Till viss del tror vi oss även kunna spåra hur 

så kallade genre-regler kan ses bidra till hur en organisation väljer, oberoende av de 

aktörer som deltar, att kommunicera kring IRFT.  

 

  



  Hagbyhn & Norlin 

23 
 

3.6 Analysmodell 

Analysmodellen bygger på teori kopplat till kommunikation som semiotisk process och 

genre. Genom att beakta kommunikation som en semiotisk process tror vi oss kunna 

utläsa om individuella preferenser kan ses påverka budskapet i en specifik 

kommunikationsprocess. Vidare, genre-teorin ligger till grund för avgränsningen av 

kommunikationsprocesser och ger en möjlighet att utforska eventuellt förekommande 

standardiseringskoncept knutet till ett förmedlat budskap. Genom att bygga studiens 

analysmodell (Figur 3:2, Analysmodell) kring frågorna när, var, vad och på vilket sätt 

dessa tillsammans med vem påverkar hur ett gemensamt språkbruk tror vi oss kunna se 

hur IRFT kommuniceras ut och bidrar till en organisations utformning av ”the language 

of business” som kommunikationsverktyg.  

 

Figur 3:2 Analysmodell  

3.6.1 Kritik av analysmodell  

Då modellen bortser från den så kallade substansen, organisationens underliggande syfte, 

i kommunikationsprocessen kan det bidra till att för stor vikt läggs vid relationen mellan 

mottagare och sändare och därmed svårighet att identifiera påverkan från formellt 

institutionaliserade regler. Vidare eftersom modellen även bortser från den lingvistiska 

innebörden av budskapet som kommuniceras kan det leda till svårighet att identifiera hur 

budskapet uppfattas och tolkas av sändare respektive mottagare. Detta kan begränsa 

studiens resultat och inriktning. 
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4. Empirisk metod  
 

4.1 Bakgrund till val av empirisk metod 

Betydelsen av att förankra teoretisk kunskap kring ekonomisystem och kommunikation i 

praktiken är ett resonemang som styrkts av Mitchell (2002). Han menade på att om 

kopplingen mellan teoretisk forskning och praktisk verklighet ignorerades riskerade 

forskningsresultat att ifrågasättas. Detta eftersom forskningsresultaten då inte ansågs 

relevanta i sin avbildning av verkligheten. Argumenteringen grundades i att allt för 

abstrakt forskning kan anses leda till risker där forskning inte tillför något praktiskt värde 

till hur ekonomisystem struktureras (Mitchell, 2002) och därmed inte aktivt anses bidra 

till effektiv kommunikation.  

Trots att det förelåg vissa skillnader i hur problematik kring kommunikation angripits 

fanns det en gemensam nämnare för att söka förståelse för fenomenet kommunikation. 

Studier inom området för hur ekonomisystem strukturerats i relation till kommunikation 

visade på ett ökat behov av att förankra abstrakt forskning i praktiken. Att förankra 

abstrakt forskning i praktiken ansågs skapa förutsättning för mer praktisk tillämpning av 

forskningsresultatet, detta då relevansen i forskningsresultatet ökade (Hall, 2010; 

Mitchell, 2002; Scapens, 2006). Utifrån ovanstående resonemang har det kunnat 

identifieras ett visst behov av kvalitativa studier kring kommunikation och dess verktyg, 

vilket motiverade vårt val av fallstudie som metod. 

 

4.2 Fallstudie som metod 

Fallstudier används ofta vid studier av olika företeelser inom verksamheter och inom små 

samhällsvetenskapliga projekt. Detta för att få en djupare bild och redogörelse över 

specifika fenomen (Denscombe, 2009). Inom en fallstudie läggs fokus på att studera 

helheten. Fördelen med en fallstudie är möjligheten att samla in empiri som ligger centralt 

för just det specifika fenomen som ska studeras. För att få så stor överblick som möjligt 

inom ett stort och komplext område är fallstudie att föredra. Då fokus kom att läggas på 

att studera kommunikationsprocesser inom organisationen hjälpte fallstudien oss i 

insamlingen av relevant empiri. På så sätt ansåg vi att studiens syfte uppnåddes eftersom 

kommunikationsprocessen kom att vara det centrala genom hela empiriinsamlingen. 



  Hagbyhn & Norlin 

25 
 

Vidare inom området fallstudie kan mängder av olika metoder ingå, exempelvis 

intervjuer, insamling av dokument och observationer (Denscombe, 2009), vilket 

motiverade vårt val av fallstudie där intervjuer samt observationer tillämpades. Detta för 

att få en helhetsbild över kommunikationsprocesser inom organisationen och påvisa vilka 

faktorer som påverkar detta fenomen. 

 

4.2.1 Intervjuer som datainsamlingsmetod 

Alvehus (2013) anser att intervjuer är en huvudsaklig metod för att sätta sig in i hur 

människor känner, tänker och handlar i olika situationer. Även Denscombe (2003) 

menade på att intervjuer är att föredra när komplexa situationer ska studeras. Intervjuer 

kan göras på en rad olika sätt, exempelvis öga mot öga eller via telefon. Andra 

möjligheter, som uppkommit i takt med att användandet av internet ökat, är bland annat 

intervjuer via Skype eller mejl. Vid studier som går in på individers känslor och 

uppfattningar är författarna Denscombe (2003) och Alvehus (2013) överens om att 

forskaren ska använda sig utav intervjuer. Dock nämner Denscombe (2013) 

intervjuareffekten, vilken kan skapa problem vid intervjuer. Han menar att intervjuarens 

identitet är avgörande för vilken information som den intervjuade är villig att lämna.  

Med anledning av ovanstående författares åsikter kom vi att använda oss av intervjuer då 

vi ansåg det vara ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna komma närmre respondenten 

och få mer ingående svar. Dock var vi väl medvetna om att intervjuareffekten kunde 

påverka insamling av empiri. Trots detta ansåg vi att intervjuer var ett lämpligt metodval 

för samla in empiri.   

Vi använde oss utav semistrukturerade intervjuer. Detta är intervjuer som delvis är 

strukturerade men öppnar också upp för att kunna ställa följdfrågor samtidigt som ger 

respondenten möjlighet att ge djupare och mer utvecklande svar (Alvehus, 2013; 

Denscombe, 2009). Valet av struktur på intervju gjordes för att skapa en bredare och 

djupare bild över respondentens tankesätt och tolkningar. Vi ville hålla oss till en 

förutbestämd mall men ändå låta respondenten få chansen att presentera sin syn på det 

fenomen som skulle studeras. Just detta tillvägagångssätt benämner Alvehus (2013) och 

Denscombe (2009) som det centrala i en semistrukturerad intervju. 
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4.2.2 Intervjuguide 

Intervjuguiden är skriven utifrån studiens syfte, att utforska hur internredovisningens 

finansiella termer tillämpas som kommunikationsverktyg och används av organisationens 

medlemmar som ett stöd inom organisationens operationella verksamhet. Intervjun kom 

att ske utifrån ett semistrukturerat upplägg, där respondenterna gavs möjlighet att prata 

öppet och vi som intervjuar hade möjlighet att ställa följdfrågor allt eftersom intervjun 

fortlöpte. Intervjuguiden är uppdelad i fyra olika avsnitt som döpts till 

”uppvärmningsfrågor”, ”kommunikation”, ”individuella preferenser” och 

”avslutningsfråga”. Under vissa av huvudfrågorna finns olika exempel på följdfrågor som 

kan behöva ställas om respondenten inte direkt vet hur själva huvudfrågan skall besvaras. 

Följdfrågorna var även till som stöd för oss som intervjuar så att det inte uppstod idétorka 

på vägen (se bilaga 1, Intervjuguide).  

Uppvärmningsfrågorna är till för att få respondenten att börja prata. Valet av frågor var 

av enkel typ där respondenten inte behövde fundera ut ett bra svar. Frågorna handlade om 

konkreta uppgifter om respondenten, bland annat position inom organisationen, antal år 

på positionen, tidigare erfarenhet samt de dagliga uppgifter som positionen innefattar. 

Efter uppvärmningsfrågorna gick vi in på mer ämnesspecifika frågor gällande 

kommunikationsprocessen. Där sökte vi mer ingående svar kring just 

kommunikationsprocessen. Dessa frågor var baserade på den analysmodell som den 

empiriska analysen behandlade. Här krävdes det att respondenten svarade utifrån hur den 

agerade i en kommunikationsprocess. Frågor som ingick i denna del var till exempel om 

det ingick någon form av kommunikation kring ekonomisk information i 

arbetsuppgifterna, om det användes standardiserat format i olika situationer samt hur 

respondenten fick ta del av ekonomisk information.  

Intervjuguiden fortlöper sedan vidare i delen som behandlar de individuella preferenserna 

hos respondenten.  Här krävdes det att respondenten utvärderade sig själv i frågor som 

vilka krav ställer du på ekonomisk information, vilka behov har du när det gäller 

ekonomisk information samt om det finns någon möjlighet för respondenten att påverka 

typen av ekonomisk information som den får ta del av.  

Intervjuguiden avslutas med en eller alternativt två frågor i avsnittet avslutningsfråga. 

Detta avsnitt behandlar ömsesidig förståelse. Här ställdes öppna frågor med en mer direkt 



  Hagbyhn & Norlin 

27 
 

anknytning till det underliggande syftet i uppsatsen. Första frågan som kan ses här är om 

det finns någon gemensam språkgrund inom organisationen. Den andra frågan är om 

organisationen utbildar eller informerar de som får ta del av den ekonomiska 

informationen. Detta så att mottagarna bättre ska kunna ta till vara på den ekonomiska 

informationen som förmedlas. 

Intervjuguiden i sin helhet hittas under bilaga 1 (Bilaga 1, Intervjuguide).   

 

4.2.3 Observationer som datainsamlingsmetod 

Observationer är enligt Alvehus (2013) en metod som används för att studera naturliga 

situationer inom det område där forskaren valt att förlägga studien. Även Denscombe 

(2009) resonerade kring observationer som en metod för att studera vad som faktiskt sker. 

Denscombe (2009) delade upp observationer i två undergrupper, systematisk observation 

och deltagande observation. Deltagande observation var det vi tillämpade, då vi deltog i 

de situationer som studerades. Alvehus (2013) delade in deltagande observationer i två 

områden, ostrukturerade och strukturerade. Strukturerade observationer kan utföras men 

liknar då mer experiment (Alvehus, 2013).  Då vi ville studera dagliga situationer kom 

ostrukturerade observationer att tillämpas. Dock måste forskaren vara medveten om att 

dennes närvaro kan påverka det som utspelar sig i situationen, så kallat observatörseffekt.  

Observatörseffekt är något som enligt Alvehus (2013) måste uppmärksammas. Som 

observatör kan du ha olika påverkan på de personer eller den situation du valt att studera. 

Alla individer är inte kapabla att ha kvar ett naturligt beteende, om där är en ny okänd 

individ i rummet (Alvehus, 2013). Med detta menade Alvehus (2013) att det kan vara 

svårt att utföra en observation och se en helt neutral och naturlig situation. Denna 

problematik förstärks vid öppna observationer eftersom det innebär att observatören gör 

sig känd och berättar vem den är (Alvehus, 2013) och skapar på så sätt en medvetenhet 

om sin närvaro. För oss var det enbart möjligt att göra öppna observationer då vi i förtid 

har behövt ta kontakt med organisationen för att få möjlighet att komma in i en sluten 

miljö.  
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4.3 Urval 

Vid val av fall som skulle studeras krävdes det stor noggrannhet för att hålla sig till 

studiens syfte, det vill säga ett naturligt slumpmässigt urval var inte aktuellt inom denna 

metod. Inom området fallstudier krävdes det tydliga gränser på vad som skulle studeras 

då det lätt drar åt olika håll (Denscombe, 2009). Vi kom istället att tillämpa subjektivt 

urval, både vad gäller företag och situationer, för att få ut den mest lämpade empirin. 

Inom subjektivt urval handplockades respondenter ut beroende på deras bakgrund och 

syftet med forskningen. Detta för att kunna närma oss det syftet vi hade med vår studie 

på rätt sätt. I kombination med subjektivt urval följde det som Denscombe (2009) 

beskriver som snöbollseffekten. Detta kan även benämnas som snöbollsurval (Alvehus, 

2013). Innebörden av detta är att de respondenter vi kom i kontakt med hade möjlighet 

att hänvisa vidare till lämpliga eller mer lämpliga respondenter. På så sätt skapades 

effekter som gjorde att urvalet växte allt eftersom studien fortlöpte (Alvehus, 2013; 

Denscombe, 2009). Oavsett så kom vi enbart att hålla oss inom den förutbestämda 

organisationen, men gällande respondenterna så kunde antalet med fördel ökas efterhand.  

Valet av organisation har gjorts utifrån aspekten att titta på kommunikation inom ett 

produktionsföretag där kunskaper kring IRFT antogs variera. En annan aspekt var 

närheten, detta för att kunna utföra studierna på plats och på så sätt skapa en mer intressant 

studie kring ett specifikt område. Respondenterna hade i sin tur valts ut med hjälp av 

snöbollsurval men även med hänsyn till placering i organisationen och grundläggande 

kunskaper inom området för internredovisningens finansiella termer.  
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4.3.1 Organisations presentation 

Empiriinsamling till denna uppsats gjordes på företaget Sibbhultsverken AB. Företaget 

verkar inom produktionssektorn som underleverantör inom fordonsindustrin. 

Sibbhultsverken har sin placering i Sibbhult, Skåne och jobbar utifrån affärsidéen: 

Sibbhultsverken arbetar efter de högst ställda produktivitets- och kvalitetskraven 

inom den tunga fordonsindustrin globalt. Vår kundfokus tar sikte på rätt kvalitet 

vid rätt tidpunkt. Medarbetarnas kompetens och en effektiv maskinpark är två 

grundbultar för att leva upp till kundernas förväntningar. Förutsättningen är 

kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar av ledningssystem, processer och 

produkter (Sibbhultsverken - since 1891 , 2015).  

Enligt utsago av en av de intervjuade var dagens Sibbhultsverken AB Scaniaägt fram till 

och med år 2006. Fortsättningsvis berättade en av de intervjuade att 2007 togs montering 

av växellådor över av Scania medan resterande del av verksamheten förblev i Sibbhult 

men att det delades upp i två fristående verksamheter, Sweparts och Sibbhultsverken. 

Dessa verksamheter ligger idag fortfarande under samma tak och produktionen består i 

detaljtillverkning av olika delar till växellådor.   

 

4.3.2 Respondenter 

De respondenter som har intervjuats verkade alla inom olika positioner i organisationen. 

Den huvudsakliga delen var anställda som arbetade på samma avdelning men hade olika 

hierarkiska positioner. Vi har intervjuat en områdeschef, en affärsområdeschef, en 

mellanchef samt en person som representerade operatörerna. Detta innebar att 

respondenterna ansågs ha olika bakgrund och kunskap av internredovisningens 

finansiella termer. Alla intervjuer har spelats in och transkriberats. Respondenterna 

kommer att hållas anonyma under hela studien. Intervjuerna som genomförts är: 

Respondent A intervjuades under 17 minuter, 2015-05-23. Bandinspelad 

Respondent B intervjuades under 50 minuter, 2015-05-25. Bandinspelad 

Respondent C intervjuades under 50 minuter, 2015-05-25. Bandinspelad 

Respondent D intervjuades under 50 minuter, 2015-05-25. Bandinspelad 

Intervjun med Respondent A genomfördes av enbart Reneé Norlin. Respondent B, C och 

D intervjuades i grupp av både Ulrika Hagbyhn och Reneé Norlin. Då båda intervjuerna 
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spelades in är risken att viktiga saker tappats på vägen inte så stor. Dock hade det varit 

bra om de båda som genomfört studien kunnat närvara vid bägge intervjutillfällena.  

 

4.3.3 Observationer och informella samtal 

Observationerna som gjorts har varit på fyra olika möten inom en avdelning. Mötena 

omfattade olika anställda samt att den information som kommunicerats har berört olika 

typer av information. Syftet med observationerna har inte varit att ordagrant ta 

anteckningar om vad som sagts utan istället har syftet varit att bland annat 

uppmärksamma kodningar av termer och forum, det vill säga faktorer som vi kunde knyta 

an till kommunikation. Observationer som gjorts: 

Observation 1 Pulsmöte i cell klockan 7.00 – 7.15, 2015-06-02. Minnesanteckningar  

Observation 2 Pulsmöte klockan 8.00 – 8.45, 2015-06-02. Minnesanteckningar 

Observation 3 Kvalitetspuls klockan 9.30 – 10.15, 2015-06-02. Minnesanteckningar 

Observation 4 LLG-puls klockan 10.00 – 11.00, 2015-06-02. Minnesanteckningar 

Under Observationerna närvarade både Ulrika Hagbyhn och Reneé Norlin samt att de två 

observatörerna antecknade oberoende av varandra så jämförelser i efterhand kunde 

genomföras.  

Det har även förekommit informella samtal där det har förts minnesanteckningar av både 

Ulrika Hagbyhn och Reneé Norlin. De informella samtalen har genomförts mellan de 

olika observationerna. Där har vi haft möjlighet att ställa kompletterande frågor som 

uppkommit efter intervjuerna har tagit rum. Vi har också haft en stor möjlighet att kunna 

diskutera och få fram mer personliga tankar från den person vi följt. 

  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet i en studie visar på om studien går att repetera. Det vill säga att alla forskare 

som gör studien får samma eller snarlikt resultat vid alla repetitioner.  En reliabel studie 

har hög trovärdighet. Detta kan skapa ett problem vid kvalitativ forskning (Alvehus, 

2013). Ändras de yttre omständigheterna kring en studie kommer detta naturligt få 

konsekvenser vid repetition av studien (Kylén, 2004).  Då vi gjorde en kvalitativ studie 
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kan reliabiliteten komma att ifrågasättas. Dock menade Kylén (2004) på att så länge 

studiens resultat pekar åt samma håll kan resultatet inom kvalitativa forskningsmetoder 

fortfarande anses reliabelt. Inom vår studie kan det vara svårt att uppnå en hög reliabilitet 

då empiriinsamlingen skedde av kvalitativ form. Därmed kan reliabiliteten komma att 

ifrågasättas, men anses inte som ett hinder för forskningen i sig.  

Med validitet menas att studien mäter det den är ämnad för att mäta (Alvehus, 2013). 

Inom statistiska undersökningar är det enkelt att utläsa och ta reda på om validiteten i 

studien är hög, då via korrelationen (Kylén, 2004). Kvale (1995; refererad i Alvehus, 

2013) delar in detta begrepp i tre olika kategorier. Den första, hantverksvaliditet, bygger 

på att forskaren jobbar mycket utifrån att gå tillbaks och ifrågasätta studiens rimlighet och 

metodik. Den andra, kommunikativ validitet, innefattar den dialogiska aspekten. Det vill 

säga att ett utstickande resultat eventuellt inte behöver tas med om det inte är relevant. 

Den tredje, pragmatisk validitet, lyfter fram hur man via relevant kunskap kan påverka 

samhället (Alvehus, 2013). I denna studie lade vi stor vikt vid den pragmatiska validiteten 

då vi försökte förstå sambandet mellan teori och praktik för att skapa ett användbart 

material för framtida bruk.  

 

4.5 Etiskt beaktande 

Då det används fallstudier som empirisk metod krävs det att vi som forskare tar hänsyn 

till de etiska reglerna som föreligger. Forskning som bedrivs måste vara relevant och hålla 

en hög standard, kallat forskningskravet (Vetenskapsrådet, u.å). Enligt Vetenskapsrådet 

(u.å) får inte heller individer utsättas för skada så väl psykisk som fysisk men inte heller 

för kränkningar eller förödmjukelse, kallat individskyddskravet. Detta ska ses som en 

naturlig och självklar utgångspunkt när forskning bedrivs inom samhällsvetenskap. Dessa 

aspekter är viktiga att se till, både inom ett långsiktigt och kortsiktigt perspektiv. Dock är 

det alltid forskningskravet som väger tyngst vid bedriven samhällsvetenskaplig forskning 

(Vetenskapsrådet, u.å) 
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Ser vi till individskyddskravet kan detta enligt Vetenskapsrådet (u.å) delas in i fyra olika 

kategorier som, tillsammans med en kort förklaring, punktas upp nedan: 

 Informationskravet innefattar att berörda individer ska få information om 

forskningens syfte. Dock kan syftet presenteras mer eller mindre i detalj beroende på 

hur det kan påverka individens agerande (Vetenskapsrådet, u.å). 

 Samtyckeskravet innebär att alla berörda individer ska ha möjlighet att avstå att 

innefattas i forskningen. Även avhopp under befintlig forskning bör, så långt det är 

möjligt, inte påverka individen i fråga. Samtyckeskravet kan beroende på forskning 

ibland slumpas, till exempel vid utförandet av postenkäter (Vetenskapsrådet, u.å). 

 Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare i undersökningen ska i den skrivna 

rapporten hållas anonyma i största möjliga utsträckning. Dock ska deltagarnas 

uppgifter finnas men på ett sådant ställe att obehöriga inte kan få tillgång till dem 

(Vetenskapsrådet, u.å). 

 Nyttjandekravet innebär att all insamlad empiri endast ska användas till den specifika 

forskningens nytta (Vetenskapsrådet, u.å). 

Syftet, som studien utgår från, kom inte under empiriinsamlingarna att utgå ordagrant, 

istället fick respondenterna ta del av studiens övergripande mål. Detta för att påverkan på 

respondenterna och snedvridning av materialet inte skulle kunna uppvisas i efterhand. Vi 

var väl medvetna om att detta var en delvis överträdelse av informationskravet, men inget 

som individen i fråga kunde ta skada av. Överträdelsen gjordes endast för att öka 

trovärdigheten i studien. 

I studien som bedrivits har ingen information samlats in som individen kunde ta skada 

av. Respondenten var väl medveten om studiens övergripande mål och hade när som helst 

under pågående intervju haft möjlighet att avbryta. Vid användandet av empirin som 

samlats in via intervjuer har respondenten anonymiserats.  

Alla deltagare som varit närvarande under observationerna visste övergripande mål med 

studien samt att en observation utförts. Detta för att de under observationens gång skulle 

ha möjlighet att avvika om de kände sig obekväma i situationen. Även empirin från 

observationerna kom att anonymiseras. 
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5. Fallpresentation 

I detta kommande kapitel kommer den insamlade empirin att presenteras utifrån de fall 

som studerats. Först kommer den enskilda intervjun att presenteras med respondent A i 

fokus. I andra steget presenteras gruppintervjun där fokus ligger på åsikterna från 

respondent B, C och D. Efter det redogörs det för empirin som samlats in under de fyra 

observationerna. Slutligen har vi valt att punkta upp information och fakta som 

framkommit vid de informella samtalen under dagarnas gång.   

 

5.1 Intervju 1 

Intervju ett är en enskild intervju med en respondent, Respondent A. Intervjun är 

bandinspelad och varade under 17 minuter. 

 

5.1.1 Bakgrundsinformation 

Respondent A har varit anställd inom organisationen i 6 år varav de senast 5 år som 

innehavare av chefsbefattning. Tidigare yrkeserfarenhet består av befattningar som 

produktionstekniker och Key account manager. Ansvarsområde inom nuvarande position 

är beredning och kalkylering av offert, sammanställning av offert, uppdatering av 

hemsidor och företagspresentationer samt sammanställning av rapportunderlag till 

ledningsgrupp. 

 

5.1.2 Kommunikation 

Respondent A kommunicerar med övriga i ledningsgruppen (LG) samt även nedåt i 

hierarkin. Inom ledningsgruppen ansvarar han för att ta fram och förmedla tre olika KPI-

värden. KPI-värdena omfattar antal offerter till kund, leveransprecision och 

kundgodkännande av artiklar. Kommunikationen inom ledningsgruppen sker både 

verbalt och genom skriftliga sammanställningar. Vidare, kommunikation av KPI och 

månadsutfall utanför ledningsgruppen, till exempelvis underliggande avdelningar, sker 

mestadels skriftligt. Men en kombination av verbal kommunikation förekommer.  

Ledningsgruppsmöten sker en gång varannan vecka och kan ses som en mer gemensam 

process i form av en ömsesidig dialog. Ledningsgruppsmöten är förhållandevis 
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strukturerade och följer till största del en förutbestämd agenda, medan avdelningsmötena 

sker mindre strukturerat. Avdelningsmöte sker en gång i veckan och är mer verbalt 

karaktäriserade och utan förutbestämd agenda. På avdelningsmöten kommuniceras 

mindre finansiella värden, i ett upplägg som karaktäriseras mer som en monolog, dock 

kommer de finansiella siffrorna, KPI fram efter månadsbokslut. Information som 

förmedlas framställs genom befintligt KPI-ark och genom rapporter som innehåller 

trender och eventuella aktiviteter som behöver genomföras. Den skriftliga informationen 

visualiseras genom siffror och diagram. Den verbala kommunikationen består i att man 

pratar i rena termer av pengar. Historiskt sett framställdes den verbala kommunikationen 

med hjälp av procent, trender och bruttovinst.  

Inom ledningsgruppen tillämpas inte informationstavlor, men detta förekommer på andra 

delar inom organisationen. Information som kommuniceras anpassas ut efter mottagarna, 

eftersom alla inte är lika intresserade av allting som KPI-värdena och månadsutfallen 

innefattar. Skriftlig information kan ses som mer standardiserad generellt inom 

organisationen, den stora skillnaden ligger i den verbala kommunikationen. Respondent 

A utrycker skillnaderna i kommunikationen med orden: 

Det är ganska likt, det är mer hur man presenterar det verbalt. Man är lite mer 

försiktig med sin avdelning, LG-mötet kan man nog kötta på […] va mer rak, 

vad man tycker. 

Vad som framkommit är att det inte förekommer något rapportansvar gentemot 

Respondent A eftersom han säger sig ha i princip full åtkomst till affärssystemet. Därmed 

kan Respondent A själv söka upp informationen han behöver.   

 

5.1.3 Individuella preferenser 

Respondent A har som individuella preferenser att han vill veta allt, han vill ha full insikt 

över den ekonomiska statusen. Vad som även framkommer är att han är nöjd med 

mötesfrekvensen. Detta för att möten inom för täta intervaller inte bidrar med så mycket 

ny information. Genom att kombinera skriftlig och verbal kommunikation där man kan 

prata utifrån rapporter finns det möjlighet att bibehålla och skapa motivation samt tona 

ner orosmoment. Respondent A anser att tajming samt nivå är viktig och beroende på 

vem man pratar med måste informationen anpassas efter situationen. Detta anser han att 

organisationen har lyckats uppfylla. 
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5.1.4 Ömsesidig förståelse 

Vad vi kan tolka utifrån Respondent A:s svar existerar idag ett gemensamt språkbruk, 

baserat på kronor och enheter/detaljer, inom organisationen. De försöker använda enheter 

som gör det lättare att förstå och skapa sig en bild av vad det är som diskuteras till skillnad 

från historiskt sett, då det istället kommunicerades med hjälp av procent och 

klumpsummor.  

Organisationen tillämpar inte rena interna utbildningar för att öka kunskapen kring 

internredovisningens finansiella termer istället fokuseras det på regelbunden 

kommunikation där information repeteras på samma tillvägagångssätt. Individer är olika, 

de som är intresserade frågar och andra lägger inte lika stor vikt vid just den här typen av 

information. Respondent A menar på att det handlar om ett individuellt intresse.  

 

5.2 Intervju 2 

Intervju 2 var en gruppintervju med Respondent B, C och D. Den är bandinspelad och 

varade under 50 minuter. 

 

5.2.1 Bakgrundinformation 

Respondent B har varit inom organisationen i 1,5 år i en befattning som 

affärsområdeschef. Tidigare yrkeserfarenheter utgörs av liknade befattningar inom andra 

organisationer, även dessa underleverantörer inom fordonsindustrin. Dessa befattningar 

har innefattat yrkesroller så som produktionsledare, ca 3 år och produktionschef, ca 3 år. 

Yrkeskarriären startade med 3 år som operatör inom produktionsverksamhet. 

Ansvarsområde inom nuvarande befattning består i att ta fram ekonomiska prognoser, 

daglig uppföljning av prognoser, förhandling av priser både gentemot leverantör och 

kund, underhåll av kundrelationer samt som beslutsfattare i egenskap av ledande 

befattning och det yttersta ansvar som följer. 

Respondent C har varit anställd sedan augusti 2013 med befattning som 

produktionsledare. Tidigare erfarenheter består av 2 år som teknik- och underhållschef 

inom livsmedelsindustrin, 10 år som teknisk officer inom försvarsmakten samt en tidigare 

karriär på Stena Line som maskinbefäl. Personalansvar och arbetsmiljöansvar är 

ansvarområde som ligger på nuvarande befattning som produktionsledare. Vidare 
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ansvarar Respondent C för uppföljning och framåtblick, tekniskt och produktionsmässigt, 

för att uppnå ekonomiska prognoser. 

Respondent D arbetar som produktionssupport och har varit anställd inom organisationen 

i 9 år. De första 7 åren som maskinoperatör och då sedan 2013 i nuvarande befattning. 

Inga tidigare yrkeserfarenheter. Som produktionssupport stöttar Respondent D de 

maskingrupper som finns, vilket innebär att se till att produktionen flyter ute i 

operatörscellerna. Denna befattning innefattar också att vara back-up vid sjukfrånvaro 

eller annan frånvaro.  

 

5.2.2 Kommunikation 

Enligt Respondent B så förekommer daglig rapportering sedan ett halvår tillbaks. Denna 

rapportering innefattar hur mycket som tjänats och förädlats i respektive arbetsområde 

samt per produkt. Daglig rapportering sker mot produktionstekniker och logistikfunktion, 

undantaget är operatörer. Hur ofta och på vilket sätt denna information kommuniceras till 

operatörerna kan inte Respondent B svara på. Enligt Respondent C har inte operatörerna 

tillgång till denna typ av dagliga information eftersom det i samspråk med operatörerna 

har framkommit att de inte är intresserade av dagsläget i hela affärsområdet. Istället är 

det information gällande produktionsutfallet i den specifika cellen som är av betydelse 

för operatörerna. Att denna typ av information är av betydelse har framkommit genom en 

gemensam dialog mellan Respondent C och operatörerna i fråga. Dock om operatörerna 

är intresserade av affärsområdets ekonomiska läge finns det informationstavlor, vilka 

uppdateras dagligen, att tillgå.  

Frekvensen på de olika mötena varierar. Pulsmöten hålls dagligen medan 

ledningsgruppsmöten och lokala ledningsgruppsmöte hålls varannan vecka. Dagliga 

pulsmöten sker i form av diskussionsforum medan de möten som hålls för att presentera 

ekonomisk status till operatörerna kan ses som rena informationsmöten, där förmedlingen 

kan se som en mer rak kommunikationsprocess, en monolog. Trots avsaknad av 

diskussionsforum vid denna typ av möten är operatörerna tillfredsställda då diskussioner 

sker på daglig bas under pulserna. Respondent D menar på att de frågor som uppkommer 

på de rena informationsmötena kan tas upp och diskuteras vid påföljande pulsmöte. 
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Möten som förekommer på daglig basis är: 

 07:00 Puls i cell (maskingrupp) där deltagarna utgörs av operatör samt support 

 08:00 Puls med tekniker och support där deltagarna utgörs av 

produktionsledare, verktygstekniker, produktionstekniker, kvalitetstekniker, 

samordnare och support. 

 09:30 Underhållsmöte, där deltagarna utgörs av produktionsledare och 

underhållsavdelning 

 09:50 LLG-puls (lokal ledningsgrupp), där deltagarna utgörs av 

affärsområdeschef, logistikfunktion, kvalitetstekniker och produktionsledare. 

 15:00 Puls i cell (maskingrupp) där deltagarna utgörs av operatör samt support 

 

Möten som förekommer var/varannan vecka är: 

 Lokalt ledningsgruppsmöte, deltagare utgörs av affärsområdeschef, 

logistikfunktion, kvalitetstekniker och produktionsledare. 

 Ledningsgruppsmöte, där deltagarna utgörs av två affärsområdeschefer, 

inköpschef, marknadschef och VD. 

Möte som förekommer per månadsbasis är: 

 Gemensamt övergripande informationsmöte där deltagarna utgörs av 

organisationens medlemmar. 

I cellerna är det störst fokus på kommunikation kring antalet enheter, vad som produceras 

och vad som påverkar produktionen. Respondent C lyfter också fram att varje månad 

utgår information om respektive affärsområdes förädlingsvärde baserat per produkt. Den 

dagliga informationen som produktionstekniker och logistikfunktion får dagligen får 

operatörerna istället per månadsbasis.   

Ute i cellerna påvisar Respondent C att det inte är så mycket ekonomi det handlar utan 

istället är det den faktiska produktionen som är det väsentliga. Bland operatörer föredras 

termer som antal bitar och enheter, då det är de kommunikationstermer operatörerna trivs 

bäst med. Utöver specifika termer används specifika färger för att indikera det 

ekonomiska läger, rött är negativt, grönt är positivt och gul är neutralt. Färger används 

genomgående som kodning inom hela affärsområdet och visar på hur resultatet ligger 
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emot den uppsatta prognosen. Detta används i sin tur som beslutsunderlag inom 

ledningsgruppen. Gällande kommunikation inom ledningsgruppen framgår det att kronor 

är den enhet som är mest frekvent enligt Respondent B. Det är också den enhet som 

Respondent B känner sig mest bekväm med.  

Informationskanaler som används för förmedling av förädlingssiffrorna är bland annat 

det interna affärssystemet. Här matas färdigproducerad detalj in direkt efter avslutad 

produktion vilket ger att färsk information kan plockas ut direkt vid behov. Andra 

informationskanaler som använd inom affärsområdet är strategiskt utplacerade 

informationstavlor samt White Board-tavlor vid varje enskild cell.   

Vidare uttrycker både respondent B och C att det inte rapporteras mycket information 

uppifrån utan största delen av informationen tas fram och sammanställs inom 

affärsområdet. Den information som eventuellt förmedlas från parter längre upp i 

hierarkin är oftast knuten till strategiska beslut och inte det ekonomiska läget.  

Inom organisationen anpassas informationen utifrån mottagaren, detta enligt både 

Respondent B och C. Respondent C utvecklar sedan detta genom att förtydliga att de 

tillfrågar mottagaren om vilken information som faktiskt efterfrågas och är relevant. Trots 

att informationen inom Respondenternas affärsområde framställs på ett liknande sätt kan 

det skilja sig lite åt mellan affärsområden. Även om grundinformationen är densamma 

och försök till att anpassa informationen och för att hitta ett standardiserat format på 

kommunikationsprocessen, påtalar Respondent B att det ännu inte har framkommit något 

fullständigt standardiserat format som fungerar överallt. Detta eftersom behov och 

arbetssätt skiljer sig åt mellan de olika affärsområdena. Vad som dock kan ses som en 

gemensam nämnare är hur informationen visualiseras. Det som framgår är att med hjälp 

av olika färgkoder, diagram och excel-ark försöker den individ som leder mötet tydliggöra 

innebörden av den ekonomiska informationen som förmedlas, med en förhoppning om 

att skapa en dialog. Denna förhoppning uttrycks av Respondent C som önskar att de 

mötena som anses som raka kommunikationsprocesser skall ändras och bli mer 

semiotiska i syfte att skapa ett diskussionsforum.  
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5.2.3 Individuella preferenser 

Respondent C beskriver att kraven på informationsupplägg har de själva satt. Historiskt 

sett har det inte upplägget alltid varit detsamma, utan detta har jobbats fram efter hand 

inom organisationen. Idag får de uppgifter som de behöver, till exempel genom 

trendlinjer. På så sett kan de visuellt se hur de ligger till i produktionen. Respondent C 

antyder att han föredrar att se informationen visualiserad i form av kurvor och diagram. 

Enligt Respondent D vill de ute i produktionen ha dagens resultat svart på vitt, det vill 

säga att man direkt kan se hur man ligger till gentemot uppsatt produktionsprognos. Detta 

förklarar Respondent D genom orden ”[L]igger man bra till, har man kört tillräckligt 

många bitar”. Han menar även på att intresset av vilken typ av information som aktören 

vill ha ligger i det personliga intresset.  

Respondent B i sin tur är till största del intresserad av de ekonomiska resultaten och då 

uttryckt i termer av kronor. Även Respondent D anser att kronor är en bra och tydlig 

enhet. Han anser att, framställs resultat som procentsats kan det vara svårt att tyda den 

faktiska innebörden. En direkt fråga om vilka termer som operatörerna föredrar när 

ekonomisk information framställs är aldrig ställd. Istället har ett antagande gjorts och 

slutsatser som dragits är att resultat uttryckt i kronor mot operatörerna lätt blir en mängd 

siffror på tavlor som ingen lägger stor vikt vid.  

 

5.2.4 Ömsesidig förståelse 

Respondent B menar på att det finns en gemensam tanke bakom all den ekonomiska 

informationen som förmedlas och lyfts fram inom affärsområdet. För att uppnå en så stor 

gemensam förståelse som möjligt används det mycket visualiserade bilder för att 

förmedla informationen vidare och ut i affärsområdet. De försöker hålla sig till samma 

enheter och det är alltid samma nyckeltal som lyfts vid möten och uppföljning.  

Enligt Respondent B är Sibbhultsverken AB väldigt nya med att kommunicera så mycket 

ekonomisk information som de gör idag. Historiskt sett trycktes det ut ett ekonomiskt 

resultat baserat på kronor samt vinst eller förlust, detta resultat förmedlades ut varannan 

eller var tredje månad. Trots att det idag förmedlas betydligt mer ekonomisk information 

på ett mer anpassat vis menar Respondent B på att de inte är klara i den 

utvecklingsprocessen. Han menar även att information, kommunikation och öppenhet är 

grunden till alla beslut som tas. Kommer inte informationen ut så är det svårt att fatta 
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beslut längre ner i organisationen. Ansvaret för att rätt information kommuniceras vidare 

ligger på den centrala individen inom affärsområdet.  

Organisationen skickar inte sin personal på några specifika utbildningar eller 

internutbildningar för att skapa en större förståelse. Dock anställs individer på 

chefsbefattningar utifrån en viss kravprofil, de måste besitta ekonomisk förståelse. Det 

krävs inte att de är utbildade ekonomer men en ekonomisk förståelse är mycket viktigt.  

Respondent B beskriver företaget i helhet som transparant, det finns inga hemliga möten. 

De personer som vill ha specifik information har möjligheten att få denna vid efterfrågan.  

 

5.3 Observationer 

Som tidigare nämnts har det genomförts observationer på Sibbhultsverken AB. Nedan 

kommer de fyra observationstillfällena presenteras ett efter ett. I 

observationspresentationerna kommer de saker som observatörerna fångat upp att läggas 

fram i en löpande text. 

 

5.3.1 Observation 1  

Första observationen utfördes vid Pulsmöte i cell klockan 07:00 – 07.15. Här framkom 

information gällande uppföljning och återkoppling av produktionsstatus. Detta möte 

baseras i dagsläget på kommunikation i dialog mellan produktionsledare och operatör. I 

framtiden ska denna semiotiska process utspelas mellan support och operatör. 

Som stöd används White Board-tavlor, så kallade pulstavlor, för att visualisera 

information. Visualisering sker med hjälp av olika färgkoder, magneter, samt färgade 

White Board-pennor. Färger som används är rött, gult, grönt, blått och svart. Dock 

uppmärksammade vi att färgerna på tavlan kan betyda olika saker vid olika tillfällen och 

därmed skapa tvetydighet i budskapet. Tavlorna ser likadana ut i alla celler, vilket påvisar 

existens av viss standardisering av kommunikationsprocessen. I pulserna framställs 

ekonomisk information i termer av enheter som till exempel antal pallar eller ämnen. 
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5.3.2 Observation 2  

Andra observationen utfördes vid ett Pulsmöte klockan 08:00 – 08.45. Information som 

presenteras vid detta möte tog upp större problem, vilka framkommit i Puls i cell, samt 

statistiska värden kring aktuell ekonomisk status. Vidare gjordes uppföljningar av gamla 

störningar som uppkommit vid tidigare tillfällen i produktionen. Dessa uppföljningar 

avser att påkalla uppmärksamhet mot ännu inte avklarade eller avslutade ärenden. 

Mötet kan ses som ett rakt rapporteringsforum med visst inslag av dialog mellan 

aktörerna. Detta möte följer en standardiserad ordning och med information som 

framställs i termer av antal enheter där färger kan ses koda information som presenteras. 

Aktören som håller i mötet beskriver pulsen som ett möte där ”vi ser framåt från där vi 

står nu, för att sedan blicka bakåt”. 

 

5.3.3 Observation 3  

Den tredje observationen genomfördes vid en Underhållspuls klockan 09:30 – 10.15. Vad 

som observerades var att kommunikationsprocessen kan ses som ett rakt 

informationsforum där ytterst lite dialog framkom. Mötet saknade, till skillnad från 

tidigare observationer, pedagogiska inslag. Istället ställde ledaren en direkt fråga och fick 

ett direkt svar för att sedan direkt övergå till nästa fråga. Vad som tydligt observerades 

var avsaknad av diskussion mellan aktörerna. 

 

5.3.4 Observation 4  

Den fjärde observationen genomfördes vid en Lokal Ledningsgruppspuls klockan 10:00 

– 11.00 där genomgång av tidigare pulsmöten utfördes. Vad som även observerades var 

att den information som presenterades karaktäriserades av mer ekonomisk karaktär där 

kommunikationen baserades på termer i form av kronor och procentsatser och där stor 

vikt lades vid bruttovinst, prognoser och förädling per timme. Dock förekom även inslag 

av termer såsom antal pallar och ämne.  

Vid denna observation observerades en form av färgkodning, ett system som knöt an till 

om resultatrapportering ansågs positiv, negativ eller enligt budget. Informationen 

förmedlades och visualiserades med hjälp av Power Point-slides. 

Kommunikationsprocessen kan liknas vid rak rapportering med inslag av dialog på 

samma sätt som observerades vid Puls klockan 08:00. 
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5.4 Informella samtal 

Då vi spenderat mycket tid på Sibbhulsverken AB och med de personer som vi intervjuat 

och observerat har även en del informella samtal och diskussioner genomförts. För att 

inte gå miste om den information som framkommit vid de tillfällena har vi valt att hela 

tiden ta minnesanteckningar på de delar som kan knytas an till vår studie. 

Minnesanteckningarna har sen sammanställts som en form av observation. För att inte 

tappa eventuellt värdefulla nyckelbegrepp kommer de anteckningarna som gjorts att 

presenteras i punktform enligt nedan: 

 Använder löpande processrevision för att hålla koll på produktionen 

 Försöker använda visuella bilder för att få en bättre och lättare överblick 

 Dokumenterar så mycket som möjligt för att få en bra överblick 

 Försöker hitta de största problemen och lägga fokus på dem  

 Försöker alltid att jobba i grupper och med dialoger 

 Vill ha med operatörerna för de sitter på kunskapen samt att det även skapar 

motivation när de får vara involverade  

 Försöker att inspirera och motivera med hjälp av dialog 

 Tanke – Genomförande – Uppföljning 

 Trycker på VI-känslan 

 Närvaro – Upptäcka – Åtgärda 

 Kvalitetssäkring via visuella bilder (Brunt/Vit Plansch) 

 Dynamiska mål 

 Mellanchefen försöker anpassa målen uppåt och neråt 

 Påpekar vikten av att vara ute i god tid 
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6. Empirisk analys 

Initialt kommer empiriskt analys lyfta fram olika aspekter som kan ses påverka hur IRFT 

kommuniceras ut i en organisation utifrån studiens analysmodell. Genom att utgå från 

när, var, vad, hur och vem, har vissa likheter och skillnader mellan olika individer kunnat 

påvisas. I analysmodellen representeras genre-teorin till största del genom när, var och 

vad medan vem är de individer som innefattas i kommunikationsprocessen. Tillsammans 

styr de den sista faktorn, hur, det vill säga hur kommunikationsprocessen utformas för att 

eventuellt skapa ett gemensamt ”the langunage of business”. Genom resultatet från de 

intervjuer och observationer som genomförts och analyserats, utifrån studiens 

analysmodell, kan paralleller mot tidigare forskning kring kommunikation och 

ekonomisystem dras.  

 

6.1 Semiotisk process 

En semiotisk process innefattas som tidigare nämnt av olika individer som för en dialog. 

Nedan kommer analys av begreppet Vem att presenteras.  

 

6.1.1 Vem 

I begreppet Vem inkluderas de individer, både sändare och mottagare, som ingår i en 

specifik kommunikationsprocess. Aspekter som beaktas inom detta begrepp är individers 

olika erfarenhetsbakgrunder, befattningar samt ekonomisk intressenivå vilket i sin tur 

leder fram till att se på kommunikation som en semiotisk process.  Genom detta synsätt 

tror sig denna studie kunna identifiera om likheter och/eller skillnader i presentation av 

IRFT förekommer beroende på vilka aktörer som deltar i kommunikationsprocessen.  

Att belysa individen och analysera kommunikation utifrån ett mer socialt perspektiv är 

ett behov som belysts av mer nutida studier (Pärl, 2011). Kommunikation ses som det kitt 

som håller samman en organisation och anses påverka hur effektivt en organisation lyckas 

nå uppsatta verksamhetsmål (Budd & Velasquez, 2014). Det kitt som får 

organisationsmedlemmar att gemensamt sträva efter uppsatta verksamhetsmål 

(Yoshioka, Herman, Yates, & Orlikowski, 2001). Tidigare belyst teori har lyft fram att 

för att få till en effektiv kommunikationsprocess och undvika kommunikationsproblem 
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krävs anpassning av kommunicerat budskap utifrån vem som deltar i en specifik 

kommunikationsprocess (Fauré, Brummans, Giroux , & Taylor, 2010). 

Vad som tydligt identifierats i studien är att kommunikation sker i led som följer den 

hierarkiska nivån inom organisationen och detta är oberoende av om information 

förmedlas uppåt eller nedåt. Genomgående har det även spårats att anpassning utifrån 

aktörernas individuella preferenser anses vara av stor betydelse i organisationens 

utformning av dess presentation av IRFT. Anpassningen har skett utifrån en gemensam 

dialog, en semiotisk process, med berörda aktörer där de också kan sägas ha möjlighet att 

påverka och ställa krav på den information som skall förmedlas. Alla Respondenter har 

poängterat denna aspekt men utifrån olika vinklar. Respondent A menar:  

Mmmm, timingen är viktig, nivån är med viktig, beror på vem man pratar med 

så den måste anpassas efter situationen. och En del tar in o en del tar inte ens in, 

det är väldigt individuellt. 

Respondent C utvecklar sedan detta ytterligare genom att förtydliga att de tillfrågar 

mottagaren om vilken information som faktiskt efterfrågas och vad som anses relevant: 

Nej, vi har ju valt viss information eller snarare vi har kommunicerat med 

operatören vad är det personalen egentligen har nytta av vad är det de vill ha och 

de pratar man med dem om. Så de får veta varje dag hur läget i hela 

affärsområdet ligger till inte exempel deras artikel. 

Respondent B uttrycker det istället som: 

Ja i alla fall ute i produktion asså hur de presenteras ute i produktion, det kan 

inte jag svara på för de andra affärsområdena. Men däremot så vet jag att i 

ledningsgruppen och övriga affärsområdeschefer så pratar vi i samma termer och 

det är samma nyckeltal vi följer upp och det ställer vi ju krav på också att det är 

samma nyckeltal vi följer, vi följer förädlingsvärde per timme vi följer vår 

ekonomiska prognos uppbyggd på precis samma sätt. Och vi räknar på samma 

sätt. Det tror det tycker ja ändå. 

 

Det framgår klart och tydligt att, oavsett respondent, är alla överens om att individer är 

olika och därmed har olika behov samt ställer olika krav på hur och vilken information 

som ska presenteras. Respondenterna menar på att nivån på ekonomiskt intresse hos olika 

individer starkt bidrar till hur aktörer aktivt deltar i semiotiska kommunikationsprocesser 

kring IRFT.  



  Hagbyhn & Norlin 

45 
 

Under observationstillfällen har det även visats prov på hur sändaren filtrerar den 

information som förs vidare inom organisationen, ett bevis på anpassning, men 

modifiering kan även ske i syfte att motivera eller dämpa eventuellt orosmoment. I dessa 

situationer kan en pedagogisk fallenhet vara av stor betydelse. Detta faktum anses ta stöd 

i tidigare forskning som menar på att det är av stor vikt att de som deltar i en specifik 

kommunikationsprocess har ömsesidig förståelse för vad som kommuniceras (Hall, 2010; 

Weiβenberger & Holthoff, 2013). Ömsesidig förståelse sägs ge en effektivare 

kommunikationsprocess vilket i sin tur leder till att bättre kunna agera utifrån 

organisationens verksamhetsmål (Yoshioka, Herman, Yates, & Orlikowski, 2001) 

eftersom det då tydligt framgår hur det dagliga arbetet ska utföras. 

Vad som framkommit i detta avsnitt kan sägas överensstämma väl med tidigare belyst 

teori. Inom organisationen tenderar det förekomma en medvetenhet om att beakta vilka 

individer som ska tillgå den information som kommuniceras ut inom organisationen. Om 

kunskap gällande individuella preferenserna ignoreras försämras förutsättningarna för en 

ömsesidig förståelse kring IRFT inom organisationen kan det leda till en ökad risk för 

kommunikationsproblem på grund av feltolkning. Denna aspekt har organisationen 

hanterat genom tillämpning av semiotisk kommunikationsprocess (Pärl, 2011) där det tas 

hänsyn till vem som berörs av informationen i en kommunikationsprocess (Fauré, 

Brummans, Giroux , & Taylor, 2010). Motivet antas vara att få till ett så effektivt 

kommunikationsmedel som möjligt, organisationens egna ”the language of business” 

(Bayou, 1993).  

 

6.2 Genresystem 

Nedan kommer analysen av de begrep som kan sägas utgöra ett genresystem, När, Var 

och Vad att presenteras.  

 

6.2.1 När? 

I begreppet När inkluderas tajming. Genom att beakta denna faktor ges möjlighet att 

identifiera hur ofta möten eller liknande sammankomster genomförs. Det bör även ges 

möjlighet att identifiera om det eventuellt existerar standardiserade rutiner vars 

underliggande motiv ska ses uppfylla kriterierna tajming, rätt information till rätt person 

vid rätt tidpunkt, med betoning på rätt tidpunkt.  Enligt studiens belysta teorier påverkas 
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denna faktor till stor del av vad som benämns som sammanhang och regler (Pärl, 2011) 

och vad som anses allmänt vedertaget inom en organisation samt helt bortser från 

individuella preferenser (Miller, 1984; Yates & Orlikowski, 1992). Vidare belyser även 

befintlig teori betydelsen av regelbunden kommunikation. Regelbunden kommunikation 

sägs minska risken för eventuella konfliktsituationer som kan uppstå på grund av att IRFT 

feltolkas (Budd & Velasquez, 2014; Järvenpää, 2007). 

Efter sammanställning av insamlad empiri visar resultatet på att genom hela 

organisationen finns en färdig struktur över hur ofta möten skall genomföras och där 

mötesfrekvensen är beroende av vilken typ av möte det gäller. Frekvensen på möten är 

inget individen, med vissa undantag, utifrån individuella preferenser kan påverka. Istället 

kan det sägas vara starkt beroende av vad som kan ses som sammanhang och regler (Pärl, 

2011) eller genre-teorins substans och struktur (Yates & Orlikowski, 1992).  

Mötesfrekvensen sträcker sig inom ett tidsintervall som berör alltifrån en gång per år, en 

gång per månad, en gång varannan vecka, veckovis till dagligdags. Det är till och med så 

att det så kallade Puls i cell sker två gånger dagligen. Utifrån detta påvisas det att ju längre 

ner i organisationen ju högre tenderar mötesfrekvensen att bli, ju närmre produktionen ju 

större behov av standardiserade rutiner och ökad frekvens tenderar det att bli. En 

anledning till den höga frekvensen är betydelsen av uppföljning gällande 

produktionsutfall så att eventuella problem som riskerar att bryta produktionskedjan 

stoppas i tid. En annan är att dessa kommunikationstillfällen oftast berör individer med 

olika individuella preferenser och om arbetet ska kunna fortlöpa utan problem krävs 

information på daglig basis för att snabbt kunna sätta in åtgärder.  

Högre upp i hierarkin är trenden istället en lägre mötesfrekvens. Den lägre 

mötesfrekvensen kan förklaras av att möten med för täta intervaller inte bidrar med så 

mycket ny information. Ett antagande som styrks upp av Respondent A:s uttalande ”Det 

händer ju inte så mycket på kortare frekvens än varannan vecka, i ledningsgruppen”. 

Vidare, fortsätter respondent A ”Nej, jag har ju själv varit med o bestämt det så *skratt* 

nej det är perfekt” vilket tyder på att ju högre upp i hierarkin ju större inflytande på 

frekvensen av kommunikationstillfällen.  

Det generella intrycket utifrån empiri blir att ju längre ner i organisationen ju högre 

tenderar mötesfrekvensen att bli eller rättare sagt ju närmre det operativa arbetet inom 

organisationen ju högre mötesfrekvens tenderar det att förekomma. Vidare kan viss 
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skillnad gällande individuella preferenser utifrån substans och struktur inom genre-teori 

spåras. Om substans och struktur istället ses som organisationens ekonomisystem ges 

intrycket av att skillnaden gällande individuella preferenser kan förklaras genom att ju 

högre upp i hierarkin ju större inflytande på hur kommunikationsprocessen skall utformas 

och att ju närmre produktionen ju större behov av standardiserade rutiner och ökad 

frekvens. Det senare motiveras av att dessa kommunikationstillfällen oftast berör 

individer med olika individuella preferenser. Vidare, om arbetet ska kunna fortlöpa utan 

problem krävs information på daglig basis för att snabbt kunna sätta in åtgärder, med 

andra ord, mötesfrekvensen kan sägas vara beroende av vilket verksamhetsområde 

information avser att påverka (Dimbleby & Burton, 1999). Som belyst teoriavsnitt 

beskriver så tenderar begreppet När vara starkt beroende av en substans och struktur och 

kan till stor del förklaras av en organisations ekonomisystem (Miller, 1984; Pärl, 2011; 

Yates & Orlikowski, 1992). Vidare påvisar detta avsnitt att beroende på var i hierarkin en 

aktör befinner sig ju större betydelse av att väva in ett socialt perspektiv och se på 

kommunikation som en semiotisk process i studier gällande en organisations 

kommunikationsprocess (Pärl, 2011). 

 

6.2.2  Var? 

I begreppet Var inkluderas plats och forum, där forum kan likställas vid 

kommunikationskanal. Vid beaktande av denna faktor tror sig skribenterna kunna få fram 

vilka olika tillvägagångssätt som tillämpas för att kommunicera kring IRFT inom 

organisationen. Det bör också vara möjligt att identifiera likheter och skillnader i valet av 

kommunikationskanal inom och mellan olika avdelningar, om det föreligger en 

standardisering inom organisationen.  

Enligt teorin, utifrån ett strukturellt perspektiv, sägs valet av plats och forum vara 

underförstått inom en organisation om vad som anses lämpligt utifrån organisationens 

syfte med kommunicerat budskap (Yates & Orlikowski, 1992). Valet sägs också vara 

beroende av en organisations normer och regler utifrån organisationens ekonomisystem 

(Pärl, 2011). Antas också ett socialt perspektiv, där kommunikation ses som en semiotisk 

process (Pärl, 2011), säger teorin att valet av plats och forum istället utgår från olika 

kombinationer av kommunikationskanaler. Valet sägs vara beroende av individuella 
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preferenser hos de aktörer som ingår i kommunikationsprocessen (Orlikowski & Yates, 

1994).   

Att olika kommunikationskanaler förekommer framgår tydligt genom de intervjuer som 

genomförts. Vad som framkommit vid de olika intervjutillfällena är att Respondenterna 

får ta del av information på olika sätt. Respondent A som befinner sig högre upp i 

hierarkin och längre bort från det operativa arbetet i produktionen beskriver sin situation 

genom orden: 

[J]ag har behörighet i hela affärssystemet, så jag kan hitta det själv men jag frågar 

också äh ja det diskuteras ju på LG-mötena när man går igenom KPI:erna.  

Även Respondent B säger sig ha mer öppen tillgång till information än Respondenterna 

C och D. Att inneha en mer öppen tillgång innebär större tillgång till affärssystemet. Ett 

digitalt forum där aktuell och mer specifik information kan hämtas om behov föreligger. 

Begränsningar i tillgången till information kan eventuellt förklaras av var i hierarkin 

respektive yrkesroll befinner sig samt närheten till det operationella arbetet i 

produktionen. 

Efter genomgång av insamlad empirin ges en indikation att, även om Respondenterna får 

ta del av information på olika sätt, tenderar så kallade ”tavelmöte” vara den 

informationskanal som mest frekvent tillämpas inom organisationen. Det tyder på 

förekomst av viss standardisering. Genom ”tavelmöte” erhålls möjlighet till så kallade 

face-to-face-möten, mer personliga gruppmöten där kommunikationsprocessen kan 

liknas vid en semiotisk process. Den informationskanal som till stor del tillämpas är 

White board-tavlor, så kallade pulstavlor och utifrån denna framgår det tydligt vilka 

punkter som ska tas upp under mötestillfället för att visualisera samt tydliggöra 

information ytterligare. Detta tillvägagångssätt visar på ett beroendeförhållande mellan 

olika informationskanaler för att visualisera samt tydliggöra informationen ytterligare 

(Orlikowski & Yates, 1994). 

Andra informationskanaler, som också kan liknas vid ett standardiserat koncept är 

affärssystemet och strategiskt utplacerade informationstavlor. Affärssystemet är ett så 

kallat digitalt forum, där aktuell och mer specifik information kan hämtas om behov 

föreligger. De strategiskt utplacerade informationstavlorna innefattar istället mer 

övergripande information gällande aktuell ekonomisk status, en informationskanal på mer 

frivillig basis där den som är intresserad kan hålla sig uppdaterad.  
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Efter att ha vägt samman insamlad empiri och satt den i relation till begreppet Var kan 

koppling till det som, i teoriavsnittet, benämns som genre och genre-regler dras (Yates & 

Orlikowski, 1992). Genre-reglerna sägs innefatta, utifrån ett strukturellt perspektiv, vad 

som underförstått anses lämpligt utifrån organisationens syfte med kommunicerat 

budskap baserat på företagskultur och standardiserade rutiner. Kopplingen görs genom 

att dra paralleller till substans och struktur eftersom dessa faktorer tillsammans med 

genre-regler anses påverka valet kommunikationskanal (Pärl, 2011; Yates & Orlikowski, 

1992). Även om valen av kommunikationskanal till stor del anses bör strukturellt 

uppbyggda finns även inslag av ett socialt perspektiv eftersom det, under observationer, 

framgick tydligt att de så kallade ”tavelmöte” kunde liknas vid en semiotisk 

kommunikationsprocess. Både val av kommunikationskanal samt den information som 

kommunicerades var influerat av individuella preferenser hos de aktörer som deltog vid 

kommunikationstillfället (Orlikowski & Yates, 1994). 

Även om vissa val av kommunikationskanal kanske kan ses bero på individuella 

preferenser så är det generella intrycket att en organisations val av kommunikationskanal 

styrs på samma sätt som mötesfrekvens. Valet av kommunikationskanal tenderar till stor 

del vara bevisligen beroende, helt enligt belyst teori i tidigare kapitel, av hur en 

organisations ekonomisystem ser på kommunikation, dess substans och struktur (Yates 

& Orlikowski, 1992). 

 

6.2.3 Vad? 

I begreppet Vad inkluderas förväntningar, innehåll och specifika termer. Genom att 

studera kommunikation i relation till denna faktor tror sig denna studie kunna identifiera 

om det föreligger ett standardiserat tillvägagångssätt i hur IRFT presenteras för 

organisationsmedlemmar. Det bör även vara möjligt att identifiera om individuella 

preferenser kan ses påverka hur IRFT gestaltas vid olika kommunikationstillfällen.  

Enligt tidigare belyst teori är det av stor vikt, inom en organisation, att tillämpa ett 

gemensamt språkbruk gällande IRFT (Bayou, 1993). Eftersom olika individer besitter 

olika preferenser skiljer sig ofta innebörden, av de termer som presenteras, hos olika 

aktörer (Weiβenberger & Holthoff, 2013). Regelbunden kommunikation som baseras på 

ett gemensamt språkbruk, anpassat utifrån de aktörer som deltar i processen, anses skapa 
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förutsättning för ömsesidig förståelse för IRFT (Bayou, 1993; Järvenpää, 2007; 

(Weiβenberger & Holthoff, 2013). 

Att olika tillvägagångssätt gällande termer som används när IRFT presenteras framgår 

förhållandevis tydligt i de intervjuer, observationer och informella möten som 

genomförts. Det har också visat sig att upplägget tenderar att vara beroende av var i 

hierarkin och hur nära det operativa arbetet i produktionen aktören befinner sig. 

Respondent A uttrycker sig med orden:  

Ja precis, bruttovinsten, pratar pengar och gärna detaljer som man kan se framför 

sig o så har det inte varit historiskt, då har det varit procent o summor alltså, 

klumpsummor. 

Utifrån detta citat kan det antas att ju längre upp i det hierarkiska ledet och ju längre bort 

från det operationella arbetet aktören befinner sig ju närmre IRFT kommer vi.   

Den ekonomiska information som presenteras gestaltas oftast i termer av procentsats, 

enheter och statistiska värden, men även antal kronor är vanligt förekommande. Vad som 

identifierats är att ju högre upp i organisationen ju närmre internredovisningens 

finansiella termer kommer vi. Vad som påvisats i studien är att på en högre nivå i hierarkin 

tenderar informationen vara av mer statistisk och ekonomisk karaktär eftersom termer 

såsom kronor, bruttovinst, KPI, siffror och diagram blir mer vanligt förekommande. En 

bidragande orsak kan anses vara att individer på denna nivå anses ha mer insyn och 

troligtvis ett större ekonomiskt intresse.  

Sett till ekonomiska information som istället presenteras ute i cellerna, bland 

operatörerna, tillämpas till stor del termer som antal enheter, bitar, pallar och ämne. Detta 

förklaras av Respondenterna som att denna typ av termer anses mer direkt knutna till 

produktionsutfallet i cellen och därmed ger en klar och tydlig bild av hur väl en 

maskingrupp presterar. Vad som tydligt framkom under en av intervjuerna var att 

information presenterad i termer av procentsats ofta skapade en tvetydighet snarare än en 

klar och tydlig bild över hur maskingrupp låg till gentemot prognos vilket beskrevs av 

Respondent D med förklaringen: 

[P]rocent är jäkligt bra, men man vet ju inte riktigt då måste man ju veta var man 

har börjat och vilken prognos man har i kronor vilket fall som helst. Man säger 

vi ligger fem procent över så kan de ju betyda fem kronor eller ja fem miljoner 

kronor, det är ju lixom det är svårt att säga. 
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Respondenten från detta område menar på att information som framställs som procentsats 

är ”svår att ta på” eftersom genom att framställa resultat som procentsats kan leda till 

svårigheter att tyda den faktiska innebörden i den information som presenteras. 

Respondenten menar även på att intresset av vilken typ av information som aktören vill 

ha ligger i det personliga intresset.  

Efter genomgång av insamlad empiri är intrycket att om ett standardiserat 

tillvägagångssätt förekommer så förekommer det specifikt för avdelningen och inte för 

organisationen som helhet. Det kan sägas vara beroende av närhet till operationellt arbete 

samt var i hierarkin respektive aktör befinner sig. Det kan även sägas till viss del vara 

beroende av individuella preferenser. Utifrån detta antagande kan då paralleller till teorins 

”language of business” och Genre dras.  Genre med anledning av att det inom av Genre-

teorin finns delar som pekar på att tillvägagångssättet kan ses vara beroende av 

individernas förväntningar (Orlikowski & Yates, 1994) och ”language of business” 

eftersom här föreligger ett synsätt som pekar på ett behov av ett gemensamt språkbruk 

gällande IRFT med motivet att uppnå ömsesidig förståelse för involverade aktörer 

(Bayou, 1993; Weiβenberger & Holthoff, 2013).  

Inom organisationen som studerats har vi fått se prov på ett flertal anpassningar IRFT där 

anpassningen tenderar att vara beroende av var i hierarkin aktören befinner sig. Motivet 

anses vara att de ska förmedla information som är av intresse för det dagliga arbetet inom 

organisationens olika hierarkiska nivåer och på så sätt ge vägledning i hur verksamheten 

ska drivas. Vad som påvisats i detta avsnitt överensstämmer väl med det tidigare 

forskning bevisat, att de finansiella termer som kommuniceras måste anpassas utifrån 

mottagaren (Bayou, 1993; Weiβenberger & Holthoff, 2013).  
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6.3 Gemensamt språkbruk/Hur  

I begreppet Hur inkluderas kommunikationsmedium och form, det vill säga hur aktörerna 

vill att informationen ska presenteras. Genom att beakta denna faktor tror sig studien ha 

möjlighet att identifiera om tillvägagångssättet gällande presentation av IRFT kan ses 

som standardiserad eller inte, om ett gemensamt språkbruk existerar. Vidare bör det även 

kunna påvisas om presentation av IRFT utformas med hänsyn till de aktörer som deltar 

vid det specifika kommunikationstillfället. 

Befintlig teori belyser det faktum att kommunikation bör ses som en process där många 

språk, både visuellt och skriftligt presenterade ”siffror”, används samtidigt och där dessa 

”siffror” tenderar i sin tur ha olika betydelse för olika individer (Pärl, 2011). Hur IRFT 

presenteras, om ett gemensamt språk föreligger, är av yttersta vikt om effektiva 

kommunikationsprocesser ska uppnås (Bayou, 1993; Weiβenberger & Holthoff, 2013). 

Vidare är även vikten av hänsyn till vilket informationsbehov som föreligger och vilket 

användningsområde informtionen syftar till (Michaud, 2013). Vad som även lyfts fram är 

betydelsen av att kombinera verbal med skriftlig kommunikation (Orlikowski & Yates, 

1994) vilket också styrks upp av Hall (2010) som menar på att enbart skriftlig information 

tenderar begränsa insikten hur IRFT används i den operationella verksamheten. 

Likt resonemanget under avsnittet Vad påvisar insamlad empiri gällande faktorn Hur att 

på samma sätt som skillnader i vilka finansiella termer som tillämpas framgår det även 

skillnader gällande hur IRFT presenteras. Genom de intervjuer, observationer och 

informella möten som genomförts har ett visst mönster spårats. Ett mönster som på 

liknade sätt som under avsnitt Vad har gett indikationer på att dessa skillnader kan 

härledas till var i hierarkin och hur nära det operativa arbetet i produktionen aktören 

befinner sig. Generellt så tenderade det dock föreligga, att oavsett var i organisationen 

aktörerna befinner sig, en viss fast struktur gällande mötestillfällen på så sätt att de utgår 

från fastställda mötesagendor utformade efter skriftligt standardiserade format. 

Sett till information som presenteras på operatörsnivå visade studien på att informationen 

till största del sker verbalt upplagt som ett diskussionsforum, som en semiotisk 

kommunikationsprocess. Det framgick också att som stöd för kommunikationsprocessen 

tillämpades standardiserade och uppstrukturerade pulstavlor där agendan klart och tydligt 

kunde följas. På så sätt minimeras risken att väsentliga punkter missas samtidigt som det 

skapar möjlighet att visualisera produktionsutfall på ett bra sätt.  
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Visualiseringen tog sig uttryck både genom tydliga diagram och kurvor och genom 

tillämpning av magneter som under dagen flyttades till aktuellt läge. På så sätt kunde 

produktionen lätt följas även av andra organisationsmedlemmar. Utöver magneter kunde 

även viss form av färgkodning identifieras, dock framgick inget klart och tydligt mönster 

i hur färgerna användes, samma färg betydde dock inte samma sak i alla lägen. En 

tvetydighet som även identifierades av Respondent B under intervjuns gång vars 

kommentarer var:  

Nää det kan du i och för sig ha rätt i det kan vara lite missvisande. Nej det är 

ingen känsla i den färgen som är här. Den kanske skulle vara blå eller nått istället. 

Om man i på operatörsnivå inte kunde se ett system i färgkodningen hittas det klart och 

tydligt samband i de presentationer som gör högre upp i de hierarkiska leden vilket tydligt 

förklarades av Respondent B genom citatet: 

Grönt är enligt mål eller bättre vi har inte satt någon övre gräns för vad som är 

okej. Gult är om vi ligger 10 % asså minst 10 procents från mål […] Är vi över 

10 % från mål så blir det rött. 

Vidare har det även identifierats ju högre upp i hierarkin ju mer strukturerade tenderade 

kommunikationsprocessen att bli. Mötestillfällen utgick mer från allmänt vedertagna 

mötesagendor utformade efter skriftligt standardiserade format. Vad som också påvisats 

i studien är att högre upp i de hierarkiska leden, exempelvis inom ledningsgruppen, 

tenderar det att förekomma en högre frekvens av digital rapportering. Ett antagande som 

kommer ur att större delen av den information som förmedlas i dessa led framställs genom 

så kallade KPI-ark och olika rapporter.  

Generellt så tenderar det att föreligga en viss fast struktur gällande mötestillfällen på så 

sätt att de utgår från fastställda mötesagendor utformade efter skriftligt standardiserade 

format oavsett var i organisationen aktörerna befinner sig. Trots struktur och även om 

grundinformationen är densamma samt försök till att anpassa informationen har 

organisationen ännu inte fått fram fullständigt standardiserat format som fungerar 

överallt. Intrycket var att standardisering i första hand kopplades till skriftlig information 

där den stora skillnaden istället tenderade att förekomma vid verbal kommunikation.  

Vad som framkommit i detta avsnitt är att en kombination av skriftlig, visualiserad och 

verbal kommunikation är det som tillämpas ute i organisationen. Detta kan ses som en 

kombination på olika genres, ett system (Orlikowski & Yates, 1994). Genom att 
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kombinera olika tillvägagångsätt så anses det tydliggöra budskapet ytterligare och på så 

sätt skapa större möjligheter för ömsesidig förståelse (Hall, 2010; Yoshioka, Herman, 

Yates, & Orlikowski, 2001). Vidare kan det även antas att de skillnader i tillvägagångssätt 

gällande presentation av IRFT kan härledas till individuella preferenser och till största del 

då kunskapsnivå i relation till yrkesroll och förväntningar (Orlikowski & Yates, 1994). 

Genom att sätta koder på IRFT kan organisationen skapa ett gemensamt språkbruk, ett så 

kallat ”the language of business”. Ett gemensamt språkbruk motiveras av att IRFT, 

visuellt och skriftligt presenterade ”siffror”. Denna omvandling görs för att alla individer 

inom organisationen ska få en större förståelse och där med även en effektiv 

kommunikationsprocess. Det är, som tidigare nämnts, framförallt av vikt i de 

organisationer där det förekommer olika kunskapsbakgrund och utbredd kommunikation 

mellan olika enheter är det fördelaktigt om olika språk översätts till ett gemensamt 

språkbruk, en organisations individuella ”the language of business”. 

 

6.4 Likheter i hur internredovisningens finansiella termer kommuniceras 

Den största likheten som kunnat identifieras genom studien är att det kommuniceras 

genomgående inom hela organisationen och att kommunikationsprocesserna strikt följer 

organisationens hierarkiska ordning.  Kommunikationen sker genom en kombination av 

verbal och skriftlig presentation av information vilket stöds av teorins genre-system 

(Orlikowski & Yates, 1994). Till största delen sker verbala kommunikation genom 

semiotiska processer vilka har identifierats i studien genom att uttryckas som 

diskussionsforum. Dock förekommer även rak kommunikation på alla plan inom 

organisationen men då i form av rena informationsmöten. Ett undantag som identifieras, 

detta vi observation 3, var att kommunikationsprocessen var mer rak karaktär en 

semiotisk karaktär. En förklaring till denna avvikelse kan vara att denna observation 

utfördes inom en avdelning som inte specifikt var kopplad till ett visst affärsområde utan 

ses som en egen enhet som var kopplad till organisationens affärsområden lokaliserade i 

Sibbhult. 

Ytterligare liket har kunnat identifieras i förekomsten av färgkodning. Oavsett om 

presentationen av information knöt an till skriftlig rapportering eller verbal 

kommunikation kombinerat med någon form av visualisering tillämpades någon form av 

färgkodning för att om möjligt tydliggöra presenterad information ytterligare. Dock 
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gjordes även iakttagelser av att det fanns antydningar på att denna färgkodning inte var 

helt genomtänkt i alla situationer, vilket då kan anses bör uppmärksammas.  

Vidare har det även kunnat identifieras att enheter inom affärsområdet arbetar inom 

samma affärssystem. Längre ner i hierarkin består arbetet till största del av inrapportering 

av antal producerade enheter medan de högre upp i hierarkin till största del sammanställde 

inrapporterade värden för att sedan kunna använda de för att presentera och visualisera 

internredovisningens finansiella termer.  

Avslutningsvis så har det, vid alla möten, kunnat identifieras att en standardiserat format 

vilken kan anses utgöra strukturen och ligga till grund för de punkter som ska tas upp på 

ett specifikt möte och anses allmänt vedertaget inom organisationen (Miller, 1984). Dock 

tenderar dessa standardiserade format se lite olika ut beroende på vilken typ av möte och 

beroende på de aktörer som deltar vid mötestillfället vilket kan förklaras av att olika 

individer besitter olika individuella preferenser till vilka hänsyn bör tas (Järvenpää, 

2007). Även om vi tydligt kan identifiera att det görs kontinuerliga försök till att skapa 

standardiserade format och agendor samtidigt som det läggs stor vikt vid anpassning av 

material efter organisationsmedlemmars individuella preferenser. Nackdelen som följer 

då är att i takt med att anpassning av material ökar tenderar detta att skapa tydligare 

skillnader. 

 

6.5 Skillnader i hur internredovisningens finansiella termer kommuniceras  

Som tidigare påpekats skapar anpassning av material även skillnader. Det finns många 

olika faktorer som kan ses bidra till dessa skillnader. De faktorer som utgör skillnader och 

därmed skapar hinder för att skapa en standardisering av hur information presenteras är 

vilka enheter och finansiella termer de olika nivåerna, inom en organisation, väljer att 

använda sig av vid olika kommunikationstillfällen. Ett resonemang som styrks av tidigare 

studier gällande förhållandet mellan ömsesidig förståelse och individuella preferenser 

(Weiβenberger & Holthoff, 2013). Dessa skillnader tenderar att förekomma oavsett om 

informationen som presenteras skriftligt eller verbalt och oavsett var i organisationens 

hierarkiska ordning, hur ofta och inom vilka forum som kommunikationstillfället 

förekommer. Detta är dock faktorer som organisationen kan anses påverka och där även 

kan styra över.  
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Det som har stor betydelse för hur kommunikation, på olika hierarkiska nivåer skiljer sig 

åt, är dels vem aktören kommunicerar med och dels hur aktörer väljer att filtrera den 

information som skall presenteras vidare. Som tidigare nämnt är alla individer olika. Då 

befattning och erfarenhet skiljer sig åt spelar även personliga egenskaper in, exempelvis 

individens intresse för finansiella termer, och detta anses vara faktorer som kan vara svåra 

att påverka i det dagliga arbetet. Det har tydligt kunnat identifieras att ju högre upp i 

hierarkin vi kommer desto större personligt intresse finns det för internredovisningens 

finansiella termer och därmed har det även kunnat observeras att tillämpning genom 

kommunikation av internredovisningens finansiella termer ökar högre upp i hierarkin.  

 

6.6 Sammanfattning analys 

Studiens analys omfattas av se hur olika faktorer kan ses påverka hur 

internredovisningens finansiella termer utformas som kommunikationsverktyg inom en 

organisation. Genom analysen har det påvisats vissa likheter och skillnader mellan hur 

kommunikations processer och budskap utformas beroende på vilka individer som deltar 

i den specifika situationen. 

Vad som tydligt framgått är att organisationens ekonomisystem till stor del påverkar hur 

själva kommunikationsprocessen utformas (Pärl, 2011), det vill säga, vilken struktur och 

form en organisation väljer att utgå ifrån (Miller, 1984). Genomgående har det 

observerats att kommunikationsprocesser följer en strikt hierarkisk ordning vilket kan ses 

följa av att ett standardiserat koncept, kring ett visst agerande och vilka aktörer, faktiskt 

existerar. Vidare lyser denna standardisering även igenom vid observationer kring 

mötesfrekvens. Trots att frekvensen skiljer sig åt beroende på var i den hierarkiska 

ordningen aktörerna befinner sig framgår det tydligt att själva mötestillfället följer ett 

visst standardiserat mönster, en struktur, utan större förändringar, som kan ses genom 

hela organisationen.  

De skillnader som framkommit har framförallt identifierats i samband med analys av hur 

internredovisningens finansiella termer kommuniceras. Hur olika aktörer kommunicerar 

utifrån olika enheter och hur en aktör väljer att visualisera information. Det kan delvis 

förklaras av organisationens ekonomisystem men till stor del det även anses påverkas av 

aktörernas individuella preferenser, så som kunskap, erfarenhet och intresse 

(Weiβenberger & Holthoff, 2013). Vad som genomgående har observerats är att en 
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kombination av skriftlig och verbal kommunikation var ofta förekommande i de olika 

mötessituationerna. Vidare så visualiserades även den skriftliga informationen genom 

olika typer av kurvor och diagram men framförallt med stöd av färgkodning. Dock kunde 

skillnader identifieras beroende på vilka aktörer som deltog. Motivet anses vara att 

budskapet tydligt skall framgå till alla deltagande aktörer (Hall, 2010).  

Avslutningsvis så kan det också identifieras att ett visst gemensamt språkbruk 

förekommer. Det kan ses i hur internredovisningens finansiella termer gestaltas. 

Genomgående så talades det om kronor, detaljer, enheter, antal pallar, ämne, där 

innebörden kan sägas ligga i att övergripande finansiella termer bröts ner och anpassades 

utifrån vilka aktörer som berördes av presentationen (Bayou, 1993).   
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6.6.1 Studiens teorimodell 

I figur 6.1, Teorimodell har studiens resultat sammanfattats i en visuell figur för att 

läsaren ska kunna få en bättre överblick. Teorimodellen är baserad på studiens 

analysmodell men modifierats allt eftersom studien visat på delvis ett annat resultat. Det 

kan i modellen utläsas att ekonomisystemen övergripande styr utformningen av en 

kommunikationsprocess. Utifrån den aspekt framkommer det att ekonomisystem trots allt 

är av stor betydelse för hur ett gemensamt språkbruk, ”the language of business”, kan 

komma att utformas som kommunikationsverktyg. Ekonomisystem påverkar även vilka 

aktörer som medverkar i kommunikationsprocessen. Vi har även efter studien kommit 

fram till att aktörerna inte har stor möjlighet att påverka faktorerna, När, Var och Vad. 

De tre faktorerna påverkas till störst del av form och struktur, det vill säga organisationens 

ekonomisystem. Aktörerna kan istället ses påverka faktorn Hur, det vill säga hur ett 

gemensamt språkbruk utformas. Slutligen är det ett gemensamt språkbruk som kan anses 

skapa organisationens individuella ”the language of business”. 

 

 

Figur 6:1, Teorimodell 
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7. Resultat och Slutsats 

7.1 Slutsatser  

Organisationer idag utsätts för en allt mer komplex och konkurrenskraftig marknad vilket 

ställer allt större krav på organisationens interna kommunikationsprocesser (Järvenpää, 

2007; Pärl, 2011). Detta framgår även inom den studerade organisationen där det tydligt 

framgår i de intervjuer som genomförts, att de arbetar för att effektivisera 

kommunikationsprocessen och få till ett gemensamt språkbruk genom att ta enskilda 

individers intresse till beaktande. Enligt linje med respondenternas resonemang kan vi se 

att organisationen har en bit kvar att jobba med innan de är helt i hamn. Då organisationen 

ständigt är under utveckling krävs det även ständigt ett arbete med utvecklingen av det 

egna språket. Detta stämmer överens med tidigare forskning som påvisar att intern 

redovisningsinformation anses som kittet inom en organisation och anses skapa 

förutsättningar för en gemensam strävan efter övergripande verksamhetsmål (Emmanuel, 

Otley, & Merchant, 1990). Även organisationen visar på hur viktigt det är med 

internredovisning för att driva verksamheten framåt, dock visar det även prov på att de 

finansiella termerna måste brytas ner på ett sätt som alla inom organisation kan ta till sig. 

Vi kunde se tydliga bevis på detta då vi mötte individer på olika nivåer inom 

verksamheten. Ju längre ner ju tydligare och mer praktisk översättning av IRFT krävdes.  

Tidigare studier påvisar betydelsen av att verbalt kommunicera kring skriftlig 

kommunikation utgör grunden för att kunna tillämpa presenterad information i den 

dagliga verksamheten (Hall, 2010). Genom verbal kommunikation ökar även 

förutsättningarna för en ömsesidig dialog, en semiotisk kommunikationsprocess, där 

aktörer har möjlighet att framföra vilken ekonomisk information som anses av betydelse 

för att bättre kunna agera utifrån organisationens verksamhetsmål (Hall, 2010; Pärl, 

2011). Här visar organisationen prov på detta genom att beslut om vilken information 

som ska kommuniceras har tagits fram via diskussionsforum med berörda aktörer inom 

en specifik kommunikationsprocess. Det har även inom organisationen diskuterats fram 

med vilka termer informationen lättast blir hanterbar för de olika individerna som nås av 

denna. Även detta för att organisationens operationella verksamhet ska flyta på bra och 

ta sig framåt.  

För en effektiv kommunikationsprocess krävs ömsesidig förståelse och för ömsesidig 

förståelse krävs ett gemensamt språkbruk kring IRFT. Motivet med ett gemensamt 
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språkbruk anses komma ur att IRFT tenderar att tolkas olika utifrån individuella 

preferenser (Pärl, 2011; Weiβenberger & Holthoff, 2013). Ett gemensamt språkbruk är 

av större betydelse i organisationer med aktörer som innehar olika kunskapsbakgrund och 

där kommunikation sker mellan olika avdelningar. Organisationen som studeras visar på 

att det finns en medvetenhet om betydelsen av att kommunicera utifrån ett relativt 

gemensamt språkbruk. Det har kunnat identifieras att organisationen valt att anpassa 

IRFT utifrån vilka aktörer som deltar i en specifik kommunikationsprocess. Detta har 

gjorts genom att bryta ner övergripande finansiella termer och i stället prata om kronor, 

detaljer, enheter, antal pallar och ämne. Vidare har det även observerats att presenterad 

information visualiseras genom färgkodning, kurvor och diagram. Vilken term som 

används och hur information visualiseras vid ett visst tillfälle är beroende av verksamhet 

och vilket informationsbehov förekommer samt vilka aktörer som berörs.  På så sätt anser 

vi att om inte existens så föreligger det en tankegång om att på något sätt uppnå ett 

gemensamt språkbruk, organisationens individuella ”the language of business”. Vi har 

även sett prov på vad som kan uppstå om kodningen av IRFT inte hålls konsekvent genom 

organisationen. I detta fall användes färger för olika betydelse inom samma grupp och 

samma möte. Det fungerar så länge samma individer medverkar konstant, men så fort en 

ny individ kom in i mötet skapades förvirring, något som även respondenterna reagerat 

på. Det visar sina tydliga tecken på att det krävs ett konstant medvetet jobb vid kodningen 

av organisationens individuella ”the language of business” för att det ska hjälpa istället 

för att stoppa upp organisationens utveckling. 

 

7.2 Studiens bidrag 

7.2.1 Teoretiskt bidrag  

Då studien är upplagd på en kvalitativ empiriinsamling har detta lett till en djupare 

förståelse för hur befintlig teori kan kopplas samman till praktik. Vi har även försökt att 

skapa en mer komplett bild genom att stoppa in individens betydelse i den teoretiska 

sfären. Detta har efterfrågats i tidigare studier då forskning inom detta område till största 

del skett kvantitativt. Då denna studie gått ut på att söka djupare förståelse för kopplingen 

mellan teori och praktik ligger det större vikt på etiskt och socialt bidrag än på teoretiskt 

bidrag. 



  Hagbyhn & Norlin 

61 
 

7.2.2 Etiskt och socialt bidrag 

Vi har studerat detta fenomen i ett försök att koppla teori kring kommunikation inom 

organisationen Sibbhultsverken AB till hur det praktiskt fungerar i en verksamhet. 

Studien har till stor del bidragit till att uppmärksamma och bevisa den roll som individen 

faktiskt spelar i denna process. Beroende på vilka individer som kopplas till teorin uppstår 

det skillnader i hur material används och presenteras. Studien har även visat på att IRFT 

bör översättas till ett gemensamt språkbruk inom organisationen. Motivet är att bidra till 

ett ökat intresse för den operationella verksamheten hos individerna på olika nivåer inom 

organisationen. Organisationens ”the languge of business” behöver vara genomtänkt och 

väl strukturerat för att inte skapa frågetecknen hos individerna som berörs av det.  

 

7.3. Egna reflektioner och begränsningar  

Då studien gjorts under en snäv begränsad tid och inom en specifik verksamhet krävs det 

enorm tillgänglighet från den valda organisationen. I praktiken är det inte alltid så enkelt. 

Oväntade situationer kan uppstå vilket kan leda till problematik med tiden. Detta 

upplevdes som en svårighet under vårt arbete. Då studiens första intervju inte 

genomfördes med båda intervjuarna på plats kan vikten av kroppsspråk och ansiktsuttryck 

tappats eller förvrängts. Att enbart en intervjuare medverkar visar också på svårigheten 

med en praktisk studie under en väldigt begränsad tidsintervall. Detta kan leda till att 

objektiviteten, och därmed tillförlitligheten, går att ifrågasätta. Tillförlitligheten kan även 

komma att ifrågasättas då individer kan tolka den insamlade empirin på olika sätt. För att 

öka tillförlitligheten till den insamlade empirin har inspelningar av intervjuerna 

genomförts. 

Det som vi upplevt som begränsat oss under vår studie är svårigheten att nå rätt individer 

vid rätt tillfälle och med rätt frågor. För att slippa denna begränsning hade det underlättat 

att eventuellt lägga studien på en nivå i organisationer men valt att använda sig av flera 

olika organisationer. Dock hade vi då tappat vikten av vår studie som belyser hur IRFT 

bör anpassas efter den nivå och de individer som det berör.   
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7.4 Förslag till vidare forskning 

Som förslag till vidare forskning ser vi stor potential till att bygga vidare på denna studie 

genom att göra samma studie med större empiriinsamling inom fler avdelningar, 

organisationer eller branscher. Detta för att sedan kunna jämföra olika situationerna och 

se om utformning och påverkansfaktorer skiljer sig åt mellan olika branscher men även 

inom samma bransch men mellan olika avdelningar och organisationer för att skapa en 

ännu större förståelse.  

Ett annat förslag är att det kan finnas ytterligare faktorer som bör studeras som kan vara 

med och påverka den kommunikationsprocess som vi studerat, exempelvis hur starkt en 

organisations kultur samt formella regler påverkar hur IRFT kommuniceras. Att utifrån 

Institutionell teori studera hur kommunikationsprocesser kan komma påverkas i olika 

situationer.  Vidare skulle det även vara av intresse att utifrån Agent-teori se närmre på 

hur pass mycket ett budskap filtreras av olika aktörer vid olika kommunikationsprocesser, 

vilka faktorer som påverkar och vilket syfte aktören vill uppnå med denna filtrering. 

Avslutningsvis så anser vi att de förslag på vidare forskning som presenterats kan vara av 

både kvalitativ och kvantitativ natur. Dock bör det beaktas att, enligt antydningar av som 

tidigare nämnts i inledande kapitel föreligger ett behov av kvalitativa studier. 

Anledningen sägs vara att förankra teori i praktik och på så sätt mer praktiskt bidra till 

utvecklingen av verksamhetsstyrning, däribland kommunikation.  
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Bilaga 1, Intervjuguide  

Intervjuguide 

Respondent: ____  

Uppvärmningsfrågor 

1. Vad har du för position inom organisationen? 

2. Hur många års erfarenhet har du inom din position och inom organisationen? 

3. Vilka är dina tidigare erfarenheter? 

4. Vilka är dina dagliga arbetsuppgifter? 

 

Kommunikation 

5. Ingår det att kommunicera/rapportera/förmedla ekonomisk information i dina 

arbetsuppgifter? (Om nej, hoppa till fråga 7) 

a. Till vem? 

b. Genom vilken kanal? (ex: möte, rapporter, intranät, daschboard mm.) 

c. Vilken typ av information? 

d. Hur ofta gör detta?  

e. Hur framställs den ekonomiska informationen?(ex: siffror, diagram, metaforer)  

f. Anpassas den ekonomiska informationen utifrån mottagaren? 

 

6. Används något standardiserade format på exempel möten eller andra ställen där 

ekonomisk information förmedlas? (ex: mötesagenda, strukturer) 
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7. Hur får du ta del av ekonomisk information?  

a. Från vem? 

b. Genom vilken kanal? (ex: möte, rapporter, intranät, daschboard mm.) 

c. Vilken typ av information? 

d. Hur ofta får du ta del av ekonomisk information?  

e. Anpassas den ekonomiska informationen utifrån ditt behov? 

Individuella preferenser 

8. Vilka krav ställer/behov har du på ekonomisk information? 

a. Vilken typ av ekonomisk information utifrån dina arbetsuppgifter? 

b. Hur frekvent vill du ta del av ekonomisk information?  

c. Hur vill du att information framställs? (ex: siffror, diagram, metaforer) 

d. Genom vilka/vilken kanal/er? (ex: möte, rapporter, intranät, daschboard mm.) 

 

9. Känner du att du kan påverka vilken typ av ekonomisk information du får ta del av? 

a. Relevant information för ditt arbete? 

b. Stödjer den ekonomiska informationen dig i ditt arbete?  

c. Når den ekonomiska informationen dig vid rätt tidpunkt? 

 

Avslutningsfråga 

10. (ÖPPEN) Utifrån det ni pratat om känner du att det finns någon gemensam språkgrund 

för rapporterade siffror inom organisationen?  

 

11.  (Tycker du att företaget har informerat/utbildat alla som får del av er ekonomiska 

information så att de kan ta tillvara på informationen?) 

 


