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Sammanfattning 
 
Kommunikation kan definieras på en mängd olika vis, men brukar vanligen delas upp i 
två typer; formell och informell kommunikation.  
 
Både den formella och informella kommunikationen förekommer i en organisation. 
Syftet med denna studie är att inbördes jämföra de två typerna av kommunikation samt 
undersöka hur den informella kommunikationen påverkar beslutsprocesser i en 
organisation.  
 
Studien baseras på litteraturstudier samt empiri i form av kvalitativa intervjuer med tre 
chefer vid tre stora tekniska verksamheter i Stockholmsområdet.  
 
Efter genomförd studie framgår det att teorin och praktiken är generellt enade i frågan 
om vilka för- respektive nackdelarna är med formell samt informell kommunikation.  
 
Vidare är även synen på den informella dialogens påverkan i en organisation enad i 
litteraturen, medan de intervjuer som genomförts pekar på en mer varierad syn i 
praktiken. 
 
Informell kommunikation kan påverka en organisation både positivt och negativt, 
således bör det ligga i ett företags intresse att ta hänsyn till den informella 
kommunikationen för att kunna utnyttja den till företagets fördel.  
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Abstract - Informal communication and decision-making  
 
Communication can be defined in a variety of ways but usually fall into two types: 
formal and informal communication. 
 
Both formal and informal communication occurs in an organization. The purpose of this 
study is to compare the two types of communication and examine how the informal 
communication affects decision-making processeses in an organization. 
 
The study is based on literature studies as well as gathered empirical data in form of 
interviews. The interviews were conducted at three different major technology 
companies in the area of Stockholm. 
 
Following the completion of study, it appears that the theory and practice are generally 
united on the subject of advantages and disadvantages with formal and informal 
communication. 
 
Furthermore the literature is united in the perception of what affects informal 
communication has on an organization, while the interviews conducted indicates a more 
varied approach in practice.  
 
It turns out that the informal communication influence decision-making in different 
ways depending on a number of factors and circumstances prevailing. Thus it should be 
in a company's interest to take account of the informal communication in order to 
exploit it to its advantage. 
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Förord 
Denna uppsats är ett kandidatexamensarbete inom fördjupningen industriell ekonomi 
vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng 
vilket omfattar 10 veckors studier. 
 
Vi vill rikta ett stort tack till de anställda vid Fortum, Siemens och Svenska Kraftnät 
som deltog i intervjustudien. Vidare vill vi också tacka vår handledare Stefan Tongur, 
för givande råd och åsikter som lett vårt arbete i rätt riktning.  
 
Stockholm den 2 Maj 2011  
Joel Almqvist och Anastassia Malycheva 
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1.0 Bakgrund 
Då kommunikation inom en organisation studeras framkommer det att den förekommer 
på två olika nivåer. På ett plan äger den formella, kontrollerade dialogen rum och på ett 
annat mindre märkbart plan äger den informella, interaktiva problemlösningen rum.1 
Informell kommunikation definieras vanligen som vardagliga samtal mellan 
medarbetare i en organisation. Samtalen kan uppstå när och var som helst - i korridoren, 
vid kaffemaskinen, vid kopieringsapparaten eller på bussen hem. Formell 
kommunikation utgörs av exempelvis möten, utvecklingssamtal, telefonkonferenser och 
andra liknande kommunikativa aktiviteter som föreskrivs och krävs i en organisation.2 
Båda typerna av kommunikation förekommer i en organisation i olika utsträckning. Den 
informella dialogen är fri och okontrollerad medan den formella sker under mer 
kontrollerade förhållanden är det intressant att ställa frågan vilken av dem som är bäst 
lämpad i olika situationer och varför det förhåller sig så. 
 
Det förefaller sig att den informella kommunikationen påverkar en organisation 
annorlunda än den formella eftersom den informella är nästintill omöjlig att 
kontrollera1. Människan är naturligt social - vi pratar gärna om tillfället inbjuder. Den 
informella dialogen skapas ur denna sociala natur, och det vore än mer egendomligt om 
den inte existerade. I diskussioner kring hur den informella dialogen påverkar en 
organisation upplevs den vanligen som en positiv och givande företeelse - ”de viktigaste 
besluten tas vid kaffemaskinen” är ett vanligt ordspråk. Precis som detta antyder fattas 
ibland beslut i andra situationer än vid formella bestämmelser.  
 
Beslut föregås av en mer eller mindre omfattande beslutsprocess som i sin tur beror av 
bland annat ansvarsfördelning, reglemente och policy4. De flesta organisationer har 
regler och stadgar för hur beslutsfattning skall ske. På ett mer djupgående plan påverkas 
beslut av exempelvis maktinnehav, tidsåtgång och organisationskultur. Det är svårt att 
direkt säga hur dessa faktorer spelar in i en beslutsprocess, men det är rimligt att anta att 
den informella kommunikationen påverkar dem.  
 

1.1 Frågeställning och syfte 
Syftet med studien är att inbördes jämföra formell och informell kommunikation samt 
skapa förståelse för hur informell kommunikation påverkar beslutsprocesser i en 
organisation. Detta görs genom att studera vilka faktorer som påverkar beslutsprocesser 
och sedan utreda hur den informella kommunikationen påverkar dessa faktorer.  

                                                
1 Örjan Wikforss – Kampen om kommunikationen 
2 Falkheimer och Heide – Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer 
3 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
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Följande frågeställningar är av intresse för vår studie: 
 

• Vad är skillnaderna mellan formell och informell kommunikation? 
• Hur påverkar informell kommunikation beslutsprocesser? 

  
Förhoppningen med studien är att skapa förståelse för hur den informella dialogen 
förekommer och varför det är viktigt att vara medveten om dess förekomst. Vid insikt 
om vilka negativa följder informell kommunikation kan generera torde det vara enklare 
att kunna hantera dess följder.  
 

1.2 Avgränsningar 
I denna studie undersöks formell och informell kommunikation inbördes samt 
beslutsprocesser.  
 
Studien berör ett antal för beslutsprocessen utvalda faktorer. Dessa är tid, makt, 
organisationskultur, mål och utveckling. Detta val gjordes för att dessa enligt 
litteraturen är de tydligast påverkande beståndsdelarna i en beslutsprocess och för att 
kunna begränsa arbetet.  
 
Valet av informella kanaler avgränsades till primärt muntliga kanaler. 
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2.0 Metod 
I detta avsnitt presenteras och motiveras de metodval som har använts i studien för att 
skapa en tydlig bild av hur studien är utförd och varför valda forskningsmetoder har 
använts. För att besvara de frågeställningar som studien har baserats på har explorativa 
och deskriptiva undersökningar använts. Dessa metoder går ut på att hämta nya 
kunskaper och prova sig fram för att skapa nya grunder inför den fortsatta forskningen5. 
Studien bygger på relevanta avgränsningar och fördjupningar i ämnet.  
 
Att kombinera dessa undersökningsmetoder har varit en nödvändig del eftersom studien 
kräver att olika typer av data inhämtas. Studien har således behövt både primärdata 
(erhålls genom intervjuer, observationer och andra explorativa tillvägagångssätt för 
skapandet av ny information) och sekundärdata (den information som finns att tillgå i 
form av utvald litteratur).  
 

2.1 Datainsamling för studien 

Litteraturstudier 
Som en del av arbetet har litteraturstudier gjorts. Dessa studier har utförts i två syften, 
dels för att skapa orientering inom ämnets teoretiska referensram och hur 
undersökningen bör utföras, men även för att ge en grund till undersökningens 
teoriavsnitt deskriptivt. Litteraturen som används i teoriavsnittet utgör därmed grunden 
för undersökningens fortsatta resonemang och analys. För att skapa förståelse för vikten 
av den informella kommunikationen i beslutsprocesser gav litteraturstudien 
inledningsvis en beskrivning av begreppen formell respektive informell kommunikation 
och beslutsfattningsprocesser samt en skildring av begreppens roller på en arbetsplats i 
en teknisk miljö. Litteratur som använts är såväl undervisningsmaterial på högskolenivå 
som fristående artiklar.  

Empiriska undersökningar 
Både kvalitativ intervjuform och enkätundersökning har använts för insamling av 
primärdata. Kvalitativa intervjuer innebär studier av färre respondenter men som 
möjliggör en närmare granskning av varje enskilt studieobjekt. Denna form valdes för 
att skapa ett helhetsintryck och fördjupade kunskaper under intervjutillfällena.6 
Metoden lämpar sig på grund av undersökningens explorativa karaktär, som ger 
möjlighet att ställa följdfrågor och således möjliggöra fördjupning på de områden som 
med tiden visat sig vara relevanta för studien.  
 

                                                
5 Hartman, Sven – Skrivhandledning för examensarbeten och rapporter 
6 Lantz, Annika - Intervjumetodik 
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En halvstrukturerad form av intervju har tillämpats där mall med förbestämda frågor har 
följts men där också utrymme för fria och spontana tankar har varit möjligt. Detta för att 
de intervjuande ska ha möjlighet att belysa de frågor som dessa finner betydelse inom 
området samt själva utveckla sin syn i forskningsområdet. Både den empiriska studien 
och teoretiska studien ligger således till grund för uppsatsens analys.  
 
För att komplettera studien med en bredare insikt i ämnet har en underordnad till 
respektive chef fått svara på ett antal frågor i en enkät. Detta genomfördes för att erhålla 
ett bredare svarsunderlag i frågorna och således en mer nyanserad bild av verkligheten. 
Underlaget för enkäten finns för beskådan i Bilaga 1.  
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3.0 Teori 
Teoriavsnittet innehåller begreppsdefinitioner samt teorier i ämnet. Avsnittet inleds med 
en förklaring av begreppen formell och informell kommunikation, därefter presenteras 
teorier om beslutsprocesser och till sist beskrivs ett antal faktorer som påverkar i 
beslutprocesser.  
 

3.1 Formell och informell kommunikation 
Beskrivningarna är jämförelsevis generella och mindre detaljrika. Sammanfattningen av 
begreppsdefinitioner presenteras i Tabell 1.    
 
Den formella kommunikationen utgörs av exempelvis möten, utvecklingssamtal, 
telefonkonferenser och andra liknande kommunikativa aktiviteter som föreskrivs och 
krävs i en organisation. Den formella dialogen är styrd i sitt tillvägagångssätt och 
innehållet ofta begränsat7. Dess utformning och utförande bestäms mer eller mindre av 
och följer organisationens struktur. Formell kommunikation fungerar bra i förutsägbara 
och rutinartade situationer8.  
 
Informell kommunikation kan definieras som vardagssamtal mellan medarbetare i ett 
företag9. Samtalen sker spontant och är ej begränsade i tid och rum till skillnad från den 
formella dialogen. Det innebär att den informella dialogen inte går att styra eller direkt 
initiera. Forskning inom ämnesområdet har visat att den informella kommunikationen är 
den volymmässigt största kommunikationsformen som förekommer i en organisation, 
den har också på senare tid fått en mer betydande roll i moderna organisationer10. En 
jämförelse mellan den formella och informella kommunikationen presenteras i Tabell 1. 

 
Tabell 1. Skillnader i formell och informell kommunikation 

                                                
7 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
8 Falkheimer och Heide – Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer 
9 Falkheimer och Heide – Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska kommunikatörer 
10 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
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3.2 Beslutsprocesser 
Begreppet beslut är generellt synonymt med att vid en viss tidpunkt välja mellan ett 
antal olika alternativ11. Vanligtvis betraktas ett beslut som ett statiskt resultat av en 
förhandling, men det brukar även ses som en dynamisk process vilken innehåller en rad 
olika steg inom vilka det görs val, det finns ett mål med beslutet och samtidigt 
alternativa vägar att nå målet12. Ett beslut föregås således av handlingar som utgör 
beslutprocessen, se Figur 1. Genom implementering av beslutet i verkligheten erhålls 
ett resultat.  
 

 
Figur 1. Visuell presentation av en beslutsprocess 

 
Beslutsprocesser sägs följa olika mönster eller modeller13. Dessa modeller benämns som 
antingen mer eller mindre rationella samt inkrementella14.  
 
Rationella beslutsmodeller, se Figur 2, kännetecknas av dess systematiska sätt att 
åskådliggöra beslutsprocessen15. Förutbestämda steg, motsvarande processens olika 
skeden, är definierade vilka är baserade på valda utgångspunkter. Värden och mål är 
formulerade i förväg innan processen kommer igång, och all för beslutet nödvändig 
information anses tillgängligt och därför erhålls också alla tänkbara alternativ till 
förfogande. Utifrån de uppskattade målen samt den presenterade informationen väljs 
sedan det mest optimala beslutet16.  

 
Figur 2. Översikt av den rationella beslutsprocessen. 

 
Begränsad rationalitet innebär en mer begränsad syn på rationaliteten i en 
beslutsprocess som påträffas i praktiken, Bounded rationality17. Handlingsalternativen 
begränsas till ett par beslutsalternativ åt gången då det inte är möjligt att ta hänsyn till 
all relevant information, såsom värderingar och konsekvenser, innan beslutet fattas. 
                                                
11 Zeleny, Milan – Multiple criteria decision making 
12 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt  
13 Simon, Herbert – Administrative behaviour  
14 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
15 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
16 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
17 Simon, Herbert – Administrative behaviour 
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Istället för att sträva mot det mest optimala beslutsalternativet söks här det för 
situationen mest tillfredsställande beslutsalternativet.  
 
I inkrementellt beslutsfattande18 omformuleras mål och medel under processens gång. 
Varje steg utvärderas för sig och alternativ justeras. Det styrs av praktiken där 
handlingsvägarna sällan är möjliga att bestämma i förväg utan upptäcks under 
beslutsprocessens gång. Det innebär att beslutsprocessen kommer att förändras med 
tiden.  

 
Ibland tillämpas en kombination av de rationella och de inkrementella synsätten, så 
kallad mixed scanning19.  
 
Vidare nämner Vroom två typer av beslutsfattande, den resultatorienterade samt den 
processorienterade beslutsfattningen20. Resultatorienterat beslutfattande innebär att det 
viktigaste är att målet uppnås och att beslutsprocessen anpassas därefter. Den 
processorienterade innebär att fokus ligger på själva processen varvid målet samt 
resultatet utvecklas utefter denna. Beslut fattas av antingen en enskild beslutsfattare, en 
grupp eller av båda parter i samverkan, se Figur 3.  
 

 

Figur 3. Vrooms modell för ledarens/gruppens inflytande i beslut. 
 
Beslutsprocesser kan betraktas som strukturer vilka i sig själva skapar förutsättningar 
för beslut. En av de mer genomgripande strukturerna i en organisation är hierarkin, en 
struktur där individer ordnas efter en viss grad av auktoritet och 
kommunikationsrelationer.  
 

3.4 Faktorer som påverkar beslutsprocesser 
Det finns ett antal faktorer som kan komma att påverka en beslutsprocess, detta avsnitt 
presenterar följande: Tid, Organisationskultur, Makt och ansvar samt Regler och 
stadgar. Vilka som påverkar mer beror på beslutets typ och vikt.  

                                                
18 Lindblom Charles - Still muddling, not yet through 
19 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
20 Vroom – Leadership and the decision making process 
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Tiden för en beslutsprocess har ofta stor inverkan på beslutet och dess kvalité. Då en 
beslutsfattare ställs inför att fatta ett beslut med mycket kort varsel, kommer beslutet att 
påverkas på så sätt att det inte finns utrymme att skapa en ärlig beslutsgrund, och det för 
stunden bäst lämpade beslutet väljs. Vroom menar att tid är en resurs, som i en 
beslutsprocess är begränsad.21.  
 
Lindblom påpekar att organisationskulturen spelar en viktig roll i beslutsprocesser 
eftersom beslut i en organisation begränsas av och utgår ifrån tidigare beslut i 
organisationen snarare än från uppsatta mål.22 Detta beror på att tidigare beslut är 
baserade på de handlingsutrymmen, kompromisser och maktutövningar som rådde i den 
dåvarande organisationskulturen. Detta kan jämföras med Bangs teori23 som ser 
organisationskulturen som en uppsättning av gemensamma normer, värderingar och 
verklighetsuppfattningar som ständigt utvecklas i en organisation när medlemmarna 
samverkar med varandra och omvärlden.  
 
Makt förknippas ofta med ansvar och ansvarsområde. Ansvarsområde innebär auktoritet 
till att inom det givna området bestämma beslutets demokratiska nivå, med andra ord 
vilka som ska delta i beslutsprocessen. Ansvarsområden utses vanligen av överordnade 
efter goda prestationer eller många år i yrket. Makt och ansvarsfördelningen styr vilka 
aktörer som deltar i beslutsprocessen och hur stort inflytande de har24. Larsson och 
Bostedt menar också att ett övergripande mått på maktfördelning återspeglas i 
resursägande, i form av exempelvis pengar, information, personal och legitimitet.  
 
Regler och stadgar i en organisation presenterar hur beslutfattande ska ske i en 
organisation25. Dessa bestämmer vem eller vilka som är beslutsfattare samt under vilka 
omständigheter beslutsfattandet skall ske. 

                                                
21 Vroom – Leadership and the decision making process 
22 Lindblom Charles - Still Muddling, Not Yet Through 
23 Bang, Henning – Organisationskultur 
24 Larsson, Sven och Bostedt, Göran – Beslutsprocesser och planeringsresultat: En kunskapsöversikt 
25 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
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4.0 Resultat 
I detta avsnitt redovisas en sammanfattning av resultaten av de intervjuade 
korrespondenterna. Eftersom den kommunikationen studien avser är tvåsidig har även 
tre underordnade till ovan nämnda chefer fått besvara ett frågeformulär i ämnet, se 
Bilaga 2. De resultat som erhölls av underställda till respektive chef stämmer väl 
överens med de svar som erhölls av cheferna och har därmed fått en marginellt liten 
plats i rapporten, samtidigt som dessa svar har varit viktiga för studiens analys och 
slutsatser. De semistrukturerade intervjuerna med cheferna varade cirka 60 minuter, där 
respondenterna tilläts att tala fritt utifrån en intervjumall, se Bilaga 1. Vissa av frågorna 
ställdes enbart för att författarna skulle få en inblick i respondenternas bakgrund och 
organisation, men ansågs i efterhand irrelevant för uppsatsen och har således sållats 
bort.  
 
4.1	  Respondenter	  
Respondenterna är verksamma i tre välkända tekniska företag i Stockholmsområdet och 
antalet anställda i Sverige varierar från 380 till 4 900. Valet av företagen gjordes utefter 
kriterier: aktiv teknisk bakgrund, varierande storlek och varierande 
verksamhetsområden. 
 
Alla tre intervjuade ledare har erfarenheter av att jobba med kommunikation inom 
respektive företag och är ansvariga för en avdelning av varierande storlekar. 
Respondenterna benämns i texten som A, B och C för att skydda deras integritet. Vidare 
anses inte deras identitet påverka studiens syfte. 
 
A är kommunikationschef på Siemens sedan 2 år tillbaka. Hon ansvarar för 
kommunikationen inom företaget, exempelvis intranät, samt den externa 
kommunikationen, i form av press.  
 
B är avdelningschefchef på Fortum, vilket omfattar uppgifter rörande 
kommunikationen. Företaget har en hierarkisk struktur med tre ansvariga som 
rapporterar direkt till honom och 44 anställda som rapporterar till dessa tre.  
 
C är kommunikationsdirektör och mark- och tillståndsansvarig vid Svenska Kraftnät 
(SVK) och har innehaft tjänsten i två år. Hon bär huvudansvaret för 
kommunikationsavdelningen.  
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4.2 Vikten av informell kommunikation 

Här presenteras de intervjuades åsikter i frågan om vad informell kommunikation är och 
dess vikt på arbetsplatsen. 

Siemens 
A berättar att den informella kommunikationen på hennes arbetsplats är jätteviktig då 
den förmedlar organisationens värdegrunder och organisationskultur. Hon berättar även 
att det är en alternativ kommunikationskanal för dem som kanske inte vågar göra sin 
röst hörd i formella sammanhang.  
 
I anknytning till företagets vision, att vara nyskapande inom sitt verksamhetsområde 
och lansera för marknaden helt främmande produkter betonar A vikten av den 
informella kommunikationen och dess roll vid problemlösning och idéutveckling. 
 

”Bolla med idéer och komma med bra lösningar tillsammans  
kommer just vid förtroende och teamwork.” – A 

Fortum 
B:s ambition som avdelningschef är att förmedla Fortums mål och vision till sina 
medarbetare. Arbetet sker främst i form av möten, där nyckelpersoner presenterar 
utvecklingen i olika frågor. B poängterar att här finns det väldigt lite utrymme för 
informella diskussioner. 
 
B berättar att den informella ickearbetsrelaterade dialogen är viktigt för skapandet av 
samhörighetskänslan i gruppen, men att han medvetet vill hålla en distans till sina 
underställda för att undvika att det påverkar det formella arbetet. I ett exempel förklarar 
han: 
 
”I en lönerevision blir det svårt att förklara för sin polare varför han får 

förhållandevis lite påökning.” – B 

SVK 
C berättar att vikten av den informella kommunikationen inte går att bortse ifrån på en 
arbetsplats. Hon poängterar att den informella diskussionen kan eskalera väldigt snabbt 
och dess konsekvenser kan vara både väldigt positiva men även direkt skadliga. C 
berättar att hon uppmuntrar sina medarbetare att presentera sina åsikter oavsett 
formaliteten i sammanhanget för att skapa gemenskap och belysa nya 
ouppmärksammade områden i komplexa problem.  
 
4.3	  Informell	  kommunikation	  och	  beslutprocesser	  
Här presenteras chefernas åsikter om informell kommunikation i förhållande till 
beslutsprocesser.  
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Siemens 
A berättar att den informella kommunikationen påverkar beslutprocesser på hennes 
arbetsplats eftersom det möjliggör för personliga åsikter att bli hörda under lediga 
omständigheter. När åsikter sprids är det rimligt att anta att andra personer fångar dem 
och påverkas av dem.  A berättar att hon uppmuntrar sina introverta underställda att 
presentera sina åsikter även om detta sker informellt under mötets paus eller efter mötet. 
 
Fortum 
B berättar att med tydliga ansvarsområden och reglemente för hur beslut fattas i 
organisationen minskar vikten av informell kommunikation. Samtidigt så ges, inom 
dessa ramar, utrymme att använda den informella dialogen mer effektivt. B påpekar:  
 

”Input från kollegor blir av större vikt om de hamnar på rätt plats” 
– B  

SVK 
C om hur beslutsprocessen påverkas av informell kommunikation: 
 
 ”Fler personliga möten i kontorslandskap genererar ett bredare forum 
för att erhålla feedback och åsikter från kollegor och på så sätt även 

påverkar beslutsfattande” – C 

C tror att det förekommer att beslut fattas direkt i informella sammanhang. Hon tror att 
den största fördelen med det är att det går snabbt att fatta beslut, vilket situationen ofta 
kräver. Som nackdel med det anger C att beslutet kan bli förhastat och inte allsidigt. 
Hon menar att detta är ett rättvist tillvägagångssätt då hierarkin i företaget sällan 
förespråkar demokratisk beslutsfattning.  
 
Vidare berättar hon om ett tänkbart scenario där den informella dialogen kan komma att 
påverka i beslutsprocesser:  
 

”Om någon annan avdelningschef går och pratar med 
generaldirektören som i sin tur kommer till mig och säger, så här måste 

du göra, då kan man kalla för ett kaffemaskinsbeslut” – C 

C berättar att detta är något som förekommer och betonar samtidigt allvaret i det då 
konsekvensen kan bli att det leder till en revisionsrapport. Hon berättar att hon 
personligen tror att chefens status och roll är av stor vikt för att beslut ska fattas i rätt 
sammanhang. C hänvisar även till SVK:s tydliga reglemente med noggrann 
delegationsordning som föreskriver hur beslut av olika omfattning skall fattas inom 
företaget.    
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En underställd till C berättar att många saker reds ut informellt på arbetsplatsen. 
 

”Vi sitter i ett öppet kontorslandskap så det är bara att tala rakt ut "i 
luften" om man vill diskutera något eller få svar.” – Kollega till C 

Samma person påpekar att även beslut ibland tas på det sättet och reserverar sig för 
beslut av mindre dignitet. Kollegan tillägger också att beslut som gäller större frågor 
eller berör fler personer tas formellt. 
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4.4	  Strategi	  och	  Implementering	  
Avsnittet behandlar exempel på hur informell kommunikation används på olika 
avdelningar i representerade tekniska företag.  

Siemens  
A berättar att hon personligen har drivit igenom förändringen på avdelningen där alla 
uppmanas mötas i ett konferensrum och fika en gång i veckan. Hon berättar att detta är 
ett forum för att uppmuntra medarbetare under lediga omständigheter konversera fritt.  
 

”Informell kommunikation är ett måste i team-bildning så att 
inblandade känner sig bekväma med att delegera och ta ansvar.” – A 

A tror att den informella kommunikationen är en del i skapandet av ”siemenskänslan”, 
det vill säga företagskulturen. 

Fortum  
B berättar att beslut av mindre vikt ofta fattas informellt samtidigt som större beslut 
fattas alltid formellt vid sittande bord av ledningsgruppen. I ett exempel på hur 
informell kommunikation påverkar beslutprocesser berättar B om verkligheten på 
kraftverken.  
 
”Framförallt ute på kraftverken fattas beslut kring kaffebordet när drift 
och underhåll träffas och snackar ihop sig. Och helt plötsligt sitter man 

med förslag på lösningar.” – B 

SVK 
C berättar att större beslut generellt presenteras för medarbetare i ett formellt format, 
ofta digitalt. Dock ser hon den informella kommunikationen som ett nödvändigt 
komplement för att tydliggöra beslut om så önskas av anställda. Den sociala aspekten 
som påverkar arbetsklimatet gynnas ofta av den informella dialogen. Exempelvis tror 
hon att företagsaktiviteter är ett bra medel för att skapa en god anda i företagskulturen. 
C ser även informell kommunikation under exempelvis fikarasterna som möjlighet att 
påverka sina kollegor.  
 

”Det är enkelt att visa att man finns tillgänglig för diskussion  
under kafferasten” – C 

Avslutningsvis berättar C om sin strategi som ledare att till en viss mån främja 
informella interaktioner men samtidigt vara väldigt noggrann med att sprida 
informationen formellt till berörda mottagare.         
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5.0 Analys 
Resultatet av undersökningen har erhållits i form av data från intervjuer samt teorier 
från den studerade litteraturen. I detta avsnitt presenteras analysen av dessa.  

5.1 Informell kommunikation gentemot formell kommunikation 
Det framgår av genomförd studie att såväl teori som resultat av empiri är generellt 
enade i frågan om vilka för och nackdelar som råder med den informella samt formella 
kommunikationen.  
 
Både teorin och den insamlade empirin tyder på att den formella kommunikationen är 
en viktig grundpelare i organisationer vid hanteringen av återkommande situationer och 
problem som kräver strukturerade beslutsmodeller. Givetvis är det önskvärt att försöka 
förebygga återkommande problem, varpå den rationella beslutsmodellen kan ses som 
kortsiktig och enkelspårig. Vid rutinartade och tidsbestämda situationer passar det 
således med att tillämpa formella kommunikationsmedel. Således torde den informella 
dialogen påverka mindre i rationella beslutsprocesser, samtidigt som den kan förväntas 
ha större inflytande vid oförutsedda, sällsynta och mer komplexa situationer. Empirin 
pekar på att beslutsfattande i många fall kan innebära hantering av komplexa 
situationer, beroende på vad beslutet gäller. Därmed är det tänkbart att den informella 
dialogen är ett användbart verktyg i dessa situationer. Det kan konstateras att en balans 
av formell och informell påverkan i beslutsprocesser är att önska eftersom de 
kompletterar varandra då det behövs.  
 
Studien visar att teorin och empirin är eniga om att den informella kommunikationen 
hjälper medarbetare att lära sig om hur organisationen arbetar, fungerar som forum för 
problemrelaterade diskussioner, ger medarbetarna tillgång till gemensamma kunskaper 
som finns i organisationen, utvecklar viktiga interpersonella relationer mellan 
medarbetare och uppfyller sociala behov.  
 
Det är tydligt att det är i de informella kanalerna som medarbetarna lär sig 
organisationens struktur, normer och roll. Frekvent återkommande ord som de 
intervjuade oberoende av varandra använder i anknytning till informell kommunikation 
är teamwork, feedback, idéskapande och innovativ problemlösning. Det är tydligt att 
den informella dialogen har en avgörande roll för ”lagkänslan” i en organisation.  
  
Intervjuerna med A visar att den informella kommunikationen kan fungera som ett 
forum för medarbetare som inte vågar uttrycka sig på önskvärt vis under formella 
förhållanden. Således är den informella kommunikationen en bra kanal för uttryckande 
av ärliga åsikter, idéskapande och idébollande, vilket bekräftas av teorin som beskriver 
den informella kommunikationens interaktiva och sociala karaktär. Vidare är det av stor 
vikt att medarbetare vågar uttrycka sina åsikter och synpunkter under formella 
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förhållanden, vilket är något som också framkommer i intervjuer. C påpekar att hon 
räknar med att medarbetare presenterar sina åsikter och erfarenheter.  
 
Vidare har det visat sig att synen på den informella dialogens påverkan och betydelse i 
en organisation är generellt enad i litteraturen, medan de intervjuer som genomförts 
pekar på en mer varierad syn i praktiken. I Figur 4 och Figur 5 presenteras för- och 
nackdelar med den informella och formella kommunikationen, i teorin samt praktiken. 
För- och nackdelarna är jämförda begreppen (informell och formell) sinsemellan.  
 

 
Figur 4. Informell kommunikation, för- respektive nackdelar. 

 

 
Figur 5. Formell kommunikation, för- respektive nackdelar. 
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Sammanfattningsvis framgår det att den informella dialogen oftast betydligt mer 
detaljrik till sitt innehåll och snabbare än vad den formella är. Den formella dialogen är 
per definition styrd på ett eller annat vis (av tid, agenda, rollfördelning) och kräver att 
bestämmelserna någorlunda följs för att resultat ska uppnås. Exempelvis kräver ett möte 
att vissa personer ska kunna delta vid angiven tidpunkt, och planeras utefter detta. 
Följaktligen kan den formella dialogen betraktas som ”stelbent” jämfört med den 
informella dialogen vilken kan ske mer spontant. Givetvis krävs och förväntas en viss 
grad av formell kommunikation inom en organisation; utan dess förekomst skulle det 
vara omöjligt för en organisation att agera samspelat och inom nödvändiga tidsramar. 
Falkheimer och Heide påpekar även att den informella kommunikationen ofta används 
för att komplettera den formella dialogen där denna brister i tydlighet26. 
 
Ryktesspridning är ett begrepp som vanligen associeras med informell kommunikation. 
Ordet kan tyckas ha en negativ klang men det är inte någon negativ företeelse så länge 
som den spridda informationen inte betraktas som negativ. 
 
Sammantaget är samtliga korrespondenter eniga om att effekten av informell 
kommunikation är svår att mäta, men att den onekligen spelar betydelsefull roll i en 
organisation.  
 

5.2 Påverkan i beslutsprocesser – olika faktorer 
Beslutsprocesser påverkas som tidigare nämnt av ett antal faktorer. Den informella 
kommunikationen påverkar dessa faktorer på olika vis. Nedan följer analyser för hur 
detta förekommer. 
 
Tid 
Beroende på vilken typ av beslut som skall fattas kommer tiden för beslutet att antingen 
påverka eller påverkas; antingen beror beslutet av tiden, eller så beror tiden av beslutet. 
Tid är en resurs, och då resurserna, i exempelvis en beslutsprocess, är begränsade är 
även tiden det27. Då beslut måste tas med kort varsel är både teorin och praktiken 
överens om att det kan vara enklare och smidigare att som beslutsfattare väga in så få 
åsikter som möjligt i frågan, och på så vis fatta beslutet informellt. Detta kan jämföras 
med den formella kommunikationen som kräver mer planering. Detta antagande styrks 
ytterligare av empiriska undersökningar som visar att beslut som fattas av många 
aktörer, kräver längre tid. 
 
Regler & stadgar 
Betydelsen av den informella kommunikationen anses öka i takt med den formella 
dialogens brister i tydlighet och mål. Tydliga formella bestämmelser för beslutsfattning 

                                                
26 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
27 Vroom – Leadership and the decision making process 
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lämnar mindre utrymme för personliga tolkningar28, vilket också stöds av empirin. 
Följaktligen kommer den informella dialogen att påverka beslutsprocesser i mindre 
utsträckning då tydliga riktlinjer och strategier för beslutsfattning finns definierade.  
 
Samtidigt som litteraturen belyser styrkorna och fördelarna med den informella 
kommunikationen är det viktigt att presentera dess svagheter vid ett informellt möte är 
det endast de närvarande som får ta del i dialogen eftersom det sker utan övrigas 
vetskap. Av samma anledning ser många företagsledningar ett hot i den informella 
kommunikationen och försöker skapa ett tydligt reglemente för informationsspridning, 
ofta genom konservativa och hierarkiska modeller, där respektive chef informerar sina 
medarbetare och vice versa29. 
 
Makt & ansvar 
Makt kopplas vanligen till ledare, formella eller informella. Den formella ledaren utses 
vanligen till ledare av överordnade, och har förmodligen fått sitt ledarskap genom goda 
prestationer eller många år i yrket. Emellertid säger detta ingenting om förmågan att 
vara en god ledargestalt.  
 
Den informella ledaren kan betraktas som en demokratiskt ”vald” person, som fått sin 
ledarroll tack vare sina kunskaper och egenskaper att kunna leda medarbetare. Hos den 
informelle ledaren blir problem och på så vis även beslutsprocesser oftast lättare att 
handskas med, jämfört med den formelle ledaren som oftast bidrar med en helt annan 
gemenskapskänsla. En formell ledare skiljer sig även från en informell ledare på så vis 
att den formella ledaren har befogenhet att delegera ansvar, det vill säga bestämma över 
andra medarbetares arbetsuppgifter. För att en informell ledare skall kunna påverka 
andras arbetsuppgifter krävs alltså en informell medling.  
 
Det finns en rad olika studier som pekar på att ansvarsfrågan är av betydelse för hur 
individer beter sig inom en organisation eller institution. Regler samt inofficiella normer 
blir då av stor vikt för hur beslut fattas samt hur organisationer är uppbyggda och 
fungerar. Falkheimer och Heide30 anser att den informella kommunikationen i 
beslutsprocesser inte påverkas negativt av makt och status utan snarare upplevs ärligare. 
Detta understöds av intervjuerna med bland annat kollegorna till 
kommunikationscheferna som visar att kollegornas input i olika frågor värdesätts högt 
och påverkar beslutsprocesser. 
 
Mål & utveckling 
Den teoretiska referensramen för studien visar att den informella dialogen påverkar i 
större utsträckning i processorienterade än målorienterade beslutsprocesser. Milan 

                                                
28 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
29 Eriksson, Peter – Planerad kommunikation 
30 Falkheimer och Heide – Strategisk kommunikation 
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Zeleny talar om huruvida beslutet uppstår ur den föregånga processen, eller om 
beslutsprocessen beror av det önskade beslutet. Hans slutsats i ämnet är att om ett beslut 
kan förutses eller fattas i tidigt skede, kan beslutsprocessen enkelt formas därefter. I det 
andra fallet anses beslutet formas efter processen – om beslutsprocessen är känd kan 
beslutet förutses31.  
 
Kultur & normer 
Organisationskulturen är i sig en förutsättning för hur beslut tas i en organisation32. 
Organisationskulturen svarar på frågan hur beslut brukar tas i en organisation och där 
svaret kan liknas vid talesättet ”det är så det görs här”. Empirin, framförallt intervjun 
med C visar att eftersom den informella kommunikationen i högsta grad bidrar till 
uppbyggandet av en organisationskultur kommer den således att påverka i 
beslutsfattande. Då normen i en organisation är att beslut gärna får fattas på annat vis än 
vid tidsbestämda möten, eller att det inte spelar någon större roll huruvida 
beslutsfattandet sker formellt eller informellt, kommer detta att ske informellt eftersom 
detta är det mer effektiva och snabba alternativet33. Litteraturen säger vidare att 
beslutsfattanden vid en viss tidpunkt kommer ligga till grund för framtida 
beslutsfattanden inom organisationen.  
 
Hierarki  
Studien visar att den informella kommunikationens påverkan i beslutsprocesser 
begränsas ju mer hierarkisk och kontrollerad kommunikationen är.  
 

                                                
31 Zeleny, Milan - Multiple criteria decision making 
32 Bang, Henning - Organisationskultur 
33 Lindblom Charles - Still Muddling, Not Yet Through 
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6.0 Diskussion 
Det framgår av studien att den informella kommunikationen är någonting som påverkar 
beslutsfattande i en organisation på flera plan, både positivt och negativt. Det är dock 
svårt att direkt sätta fingret på hur detta sker och i vilken utsträckning eftersom det sker 
okontrollerat. 
 
Författarna anser att det är till en organisations fördel att betrakta den informella 
kommunikationen som något som kan gynna en organisation snarare än att försöka 
förhindra den i rädsla för dess negativa påverkan. Det är som man brukar säga ”bättre 
att tala om vad man får göra, än att tala om vad man inte får göra”. Effektivt informellt 
informationsspridande tror författarna exempelvis kan vara ett sätt att effektivisera 
arbete och spara in på resurser i en organisation, som exempelvis tidsåtgång vid 
formella möten. Ett sätt att göra detta på skulle kunna vara att utse ansvariga 
informationsspridare vars uppgifter blir att förmedla viktig information på det bäst 
lämpade sättet. Om detta sker informellt får således också informationsspridaren 
förmodligen ärligare feedback på informationen och även betydligt snabbare än om det 
skett i ett formellt sammanhang. Sammantaget blir hela processen för 
informationsutbytet mer effektivt.  
 
Negativ ryktesspridning kan som nämnt vara direkt skadligt för en organisation 
eftersom felaktig eller förvrängd information kan spridas okontrollerat. Felaktig 
information som sprids informellt tror författarna är betydligt mer skadlig för en 
organisation än om den förmedlas formellt. Som tidigare nämnt anses den informella 
kommunikationen vara mer detaljrik i sitt innehåll än vad den formella är, samtidigt tror 
författarna att viktiga detaljer likaväl löper större chans att utelämnas i informella 
dialoger, eftersom dessa påverkas av känslor och sker utan agenda.  Det bör därför vara 
i organisationers intresse att vara medveten om och skapa forum för att främja den 
informella kommunikationen. Däremot skall detta göras med aktsamhet, då ett försök 
till att kontrollera det fria forumet kan uppfattas som kränkande.  
 
Beroende på bransch och företagskultur kan organisationen i sin strategi utforma ett 
lämpligt forum för den informella dialogen, detta kan ske både medvetet och omedvetet. 
Genom att främja denna är det möjligt att bygga upp förutsättningar för ett informellt 
forum som uppmuntrar medarbetare att dela med sig av sina åsikter och erfarenheter. 
Det är absolut rimligt att anta medarbetarna i en organisation tillsammans besitter 
viktiga kunskaper och information, det bör därför vara av intresse att ta vara på dessa. 
Sammanfattningsvis blir informell kommunikation en nödvändighet i organisationens 
utveckling då man brukar säga styrkan i en organisation ligger i kunskapen hos de 
anställda.  
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Den informella dialogen anses mer ärlig än den formella eftersom den är fri från 
påverkan av makt och status. Med studien som grund anser författarna dock att det inte 
behöver förhålla sig på det viset. Informella dialoger kan definitivt påverkas av hierarki 
och maktfördelning på en arbetsplats, dock i mindre utsträckning. Informella ledare har 
erhållit sin status utanför de formaliteter som råder och har således redan påverkat i det 
informella forumet. Det kommer alltid finnas en viss grad av informell makt och status i 
en grupp. 
 
Det framgår av genomförda intervjuer att ledaren spelar en stor roll i hur den informella 
dialogen påverkar i beslutsprocesser. En ledare, vilken är ytterst ansvarig för ett 
beslutsfattande, som låter sig påverkas av informella påtryckningar i beslutsprocesser 
skapar en lucka i de föreskrivna formaliteter som annars råder. Om chefen däremot 
aldrig låter sig påverkas av åsikter på andra håll än vid formella företeelser kommer den 
informella dialogen inte att ges utrymme att påverka. Emellertid kan man fråga sig 
huruvida det är positivt eller negativt att den informella dialogen påverkar samt om 
beslutet skall fattas demokratiskt eller inte. För att undvika att informell kommunikation 
påverkar negativt i beslutprocesser tror författaren är det är viktigare att tydliggöra vem 
som är beslutsfattaren snarare än att tydliggöra hur beslutsfattningen skall ske.  
 
Det är rimligt att anta att den informella kommunikationen kan återspegla arbetsmiljön i 
en organisation. Genom att studera innehållet i den informella dialogen erhålls ett brett 
spektrum av den allmänna bilden av organisationen.  
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6.1 Förslag till fortsatta studier 
Studien är väldigt övergripande. Det är av intresse att gå in på djupet i varje del, eller 
välja ett scenario att utgå ifrån. Vid exempelvis organisatoriska förändringar är det 
möjligt att den informella dialogen kan komma att påverka beslut i stor utsträckning, 
eftersom den då förekommer i en miljö av förändring, där stadgar och regler byts ut och 
av den anledningen kan upplevas som otydliga. Detta är ett intressant tänkbart scenario 
att studera. 
 
Ett annat sätt att angripa ämnet vore att jämföra organisationer med markanta skillnader 
i synen på den informella kommunikationen. De organisationer som medvetet utnyttjar 
den informella kommunikationen anses ofta mer effektiva och innovativa. Det kan då 
förmodas att dessa samtidigt löper större risk att påverkas negativt av den. Emellertid är 
det inte omöjligt fallet är precis tvärt om – är det något som frekvent förekommer vet 
man även hur det ska handskas med. 
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7.0 Slutsats 
Det råder inget tvivel om att beslutsprocesser påverkas av informell kommunikation. 
Hur stor inverkan den informella kommunikationen har beror till stor del av vilka regler 
och normer som förekommer i en organisation. Ett tydligt reglemente för beslutsfattning 
begränsar den informella dialogens förekomst och således dess påverkan. Den 
informella kommunikationens påverkan i beslutsprocesser begränsas också ju mer 
hierarkisk och kontrollerad kommunikationen är. Den ytterst ansvariga beslutsfattaren 
spelar roll för hur stor hur inverkan informella påverkningar kommer ha i 
beslutsprocesser. 
 
Då informella dialoger påverkar de faktorer som i sin tur påverkar beslutsprocessen 
kommer de även påverka processorienterade beslutsprocesser mer än målorienterade 
beslutsprocesser.  
 
För att förvärva värdefull information från medarbetarna i en organisation bör forum för 
den informella dialogen främjas där denna dialog tillåts att utvecklas i fria tyglar 
”utanför boxen”.  
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Bilaga 1. Underlaget till den semistrukturerade intervjun 

Intervjufrågor  
Warming up! 
Presentation av KEX-arbetet 
 

-‐ Bakgrund 
 

• Berätta kort om SVK 
 

• Vad ingår i din tjänst som kommunikationschef? 
 

• Hur ser en dag ut som kommunikationschef på SVK? 
 

• Hur blev du kommunikationschef? 
Utbildning, bakgrund 

 
• Finns det skräddarsydda kommunikationskanaler eller verktyg på SVK?  

 
• Vilka utmaningar och problem stöter du på som kommunikationschef på SVK? 

 

Open ended frågor 
Presentation av informell kommunikation 
 

• Vad är informell kommunikation enligt dig? Hur märker du av den på din 
arbetsplats? 

  
• Anser du att informell kommunikation viktig? Varför? Varför inte? 

 
• Kan man använda de informella kanalerna för informationsspridning?  

 
• Kan man förmedla företagets vision och målbild genom den informella 

kommunikationen? 
Vill man det? 
Hur gör man? 
Vill man medvetet styra de informella samtalen till detta (eller något 
annat) ändamål? 

 
• Finns det nackdelar med den informella kommunikationen? Vilka? 

Kan den skada ett företag?  
Hur förhindrar man det? 

 
• Om en negativ ryktesspridning börjar, hur handskas ni med det? 
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Ligger det i företagets intresse att försöka stoppa ryktesspridningen? 
Finns det några faror med att försöka stoppa en ryktesspridning?  

 
• Man brukar säga de viktigaste besluten fattas vid kaffemaskinen, hur vanligt tror 

du att den informella kommunikationen påverkar beslutsprocesser? 
 

I vilken utsträckning? 
För- och nackdelar med beslut fattas utanför den formella agendan 

 
• Hur tror du att den informella kommunikationen påverkar just ert företag? 

 
• Jobbar ni på SVK för att främja informell kommunikation, eller vill ni behålla 

kommunikationen kontrollerad? 
 

Satsar ni på företagsaktiviteter? 
Företag har börjat förbjuda anställda att röka på arbetstid, hur ser ni på 
det? Hur skulle ett sådant beslut påverka SVK tror ni? 

 
Litteraturen säger att brist på formell kommunikation, eller ju sämre den formella 
kommunikationen fungerar, genererar ett ökat behov av informell kommunikation.  

Håller du med?  
Ser du informell kommunikation som ett komplement till den formella 
eller tvärtom? 

 
• Om du fick välja mellan att endast tillämpa det ena eller det andra i en 

organisation, skulle du välja formella eller informella kommunikationskanaler? 
 

• Vilka erfarenheter har du av informell kommunikation? 
  Positiva, negativa? 

Tror du att informella samtal har hjälpt dig att få grepp om 
organisationskulturen här? 

 
• Hur ser du på att umgås privat med dina ”underordnade”?  

 
• Är det enklare att ge order och delegera ansvar om man känner en person väl? 

Som ledare gentemot anställda är du mer friend eller friendly? 
Är det viktigt att behålla sin chefsroll även under ledigare omständigheter?  

 
• Vill du att alla i din avdelning känner till varandras uppgifter? Är samordning 

något som du anser är viktigt? I vilken grad? 
 
Ett vanligt problem i större organisationer är anställda som inte vågar säga vad de 
tycker men ofta besitter en viktig kompetens. Hur jobbar ni för att få fram alla åsikter? 
 

• Vilka rutiner har ni för förslag på förbättringar som kommer från anställda? 
 

• Går det att mäta funktionaliteten på organisationens internkommunikation? Hur? 
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Bilaga 2. Frågeformulär till underställda medarbetare 
Frågeformulär, informell kommunikation och beslutsfattande 
 
Bakgrund 
En central del av vår rapport berör kopplingen mellan den informella kommunikationen 
och beslutsprocesser. Den informella kommunikationen har vi definierat som de 
spontana samtal som sker dagligen mellan medarbetare i en organisation. Dessa samtal 
kan ske var som helst och innehållet är fritt och varierande. Den informella 
kommunikationen är således en varken styrd eller planerad företeelse till skillnad från 
den formella dialogen i form av möten, utvecklingssamtal och liknande. 
 
Vi vill gärna ha med dina åsikter och erfarenheter i ämnet som underlag för den 
empiriska undersökningen. Svara gärna direkt i formuläret nedan. 

Frågor 
Vad är informell kommunikation enligt dig? Hur skulle du definiera den? 
 
I vilka kanaler förekommer den i din arbetsmiljö?(T.ex. umgås privat, åker samma väg 
till/från jobbet, i korridoren, i fikarummet, på rasten, på gymmet).  
 
Vilka fördelar har den informella kommunikationen, enligt dig? 
Vilka nackdelar har den informella kommunikationen, enligt dig? 
 
Hur tror du att den informella kommunikationen påverkar dig och din arbetsplats? På 
vilket sätt? 
 
Ställs du, i arbetet, ofta inför att fatta beslut? Vilka generella typer av beslut brukar det i 
så fall röra sig om? 
 
Hur går beslutsprocessen till? Hur vanligt förekommande är formella och informella 
diskussioner med kollegor/ledning i beslutsprocessen? 
 
Har företaget policy som beskriver hur dessa beslut skall tas? Eller är det upp till 
avdelning/chef? 
 
Tror du att den informella dialogen generellt påverkar beslutsunderlaget? Hur? Hur 
frekvent förekommer det? 
 
Har du några egna erfarenheter kring kopplingen mellan informell kommunikation och 
beslutsprocesser som du vill dela med dig av?  
 
 
 
Tack för din samverkan! 
Anastassia Malycheva & Joel Almqvist 


