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Sammanfattning  
 
Kommunikation är en viktig del i en organisation, kanske en av de viktigaste. 
Denna undersökning syftar till att undersöka hur kommunikationen fungerar vid 
ett medelstort svenskt produktionsföretag. Det som undersökts är hur 
kommunikationen ser ut från produktionsledning via mellanchefer till 
produktionspersonal och vice versa. Undersökningens primära syfte är att 
tydliggöra vilka olika former av kommunikation som bedrivs och vilka problem 
som kan uppstå. En kvalitativ undersökning genom intervjuer har genomförts 
med hjälp av anställda i organisationen. Passande litteratur har sökts, bearbetats 
och analyserats. Flera olika teman presenteras i undersökning såsom: 
kommunikationskanaler, risken med för mycket information, normer & 
värderingar, vertikal & horisontell kommunikation. Resultatet av 
undersökningen pekar på att alla dessa faktorer spelar en viktig roll i den 
kommunikation som bedrivs på företaget.  
 
Nyckel ord: Kommunikation, information, internkommunikation, 
kommunikationskanaler och organisation    
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Abstract 
 
Communication is a very important part of an organization, maybe even the most 
important. This study’s focus is to look closer on how the communication works 
in a production company in Sweden. The study examines how the 
communication is functioning from the production managements through the 
division directors to the production unit and vice versa. This study’s primary 
interest and purpose is to investigate what different kinds of communication that 
operates in the organization and which problems can arise. A qualitative study 
through a several interviews was implemented on suitable personnel in the 
organization. Adequate literature has being refined and analyzed. A several 
different themes are being presented in the study for example communication 
channels, the risk of too much information, ethical standards and valuations, 
vertical and horizontal communication and so on. The research findings points 
out that every one of these themes plays an important part in the daily 
communications in the organization studied.  
 
Keywords: communication, information, internal communication, 
communication channels, organization 
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Förord 
 
Vi skulle vilja rikta ett stort till tack personalchef Frank Rubensson som givit oss 
möjlighet att genomföra vår undersökning på Smurfit Kappa. Vi vill även rikta 
ett stort och varmt tack till alla respondenterna på Smurfit Kappa i Brännögård, 
utan er hjälp skulle denna undersökning inte ha kunnat genomföras. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till vår handledare Roland Ahlstrand som på ett 
engagerat sätt hjälpt oss under undersökningens gång. 
 
Ett stort varmt tack till Er alla  
Stefan & Morgan 
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Inledning 
Organisationer består av människor och för att kunna tjäna organisationens mål 
och samarbeta behövs det kommunikation dem emellan. Anledningen till att vi 
valt att studera kommunikation är att det är viktigt att den fungerar. För vad 
händer om människor inom en organisation inte kan kommunicera med varandra 
på ett bra sätt? En organisation är beroende av att kommunikationen och 
informationsflödet fungerar. Personer i ledande ställning måste nå fram med 
information till dem som arbetar inom produktionen. Detta för att de bland annat 
ska få veta hur de ska arbeta och mot vilka mål. Det är också av stor vikt för en 
person i en ledande ställning att få information nerifrån. Undersökningen är 
utförd på ett medelstort produktionsföretag och vi har riktat in undersökning på 
kommunikationen mellan produktionsledning via mellanchefer ner till 
produktionspersonal och då även hur kommunikationen fungerar i andra 
riktningen. 
 
Det företag på vilket undersökningen gjorts är Smurfit Kappas anläggning i 
Brännögård. Fabriken tillverkar förpackningar av wellpapp. Tillverkningen av 
produkterna sker från grunden med pappersskikt som pressas ihop till en färdig 
kartong med kundens logotyp. Det betyder att fabriken är uppdelad i olika 
avdelningar som var och en är specialiserade på sin del av tillverkningsprocessen. 
 
Företaget som är beläget i natursköna omgivningar i Hallands inland har varit 
verksamt inom wellpapp branschen sedan 1936. Under årens lopp har företaget 
bytt ägare några gånger och ingått i olika koncerner. Sedan 2004 ingår företaget i 
en holländsk/irländsk koncern. Den svenska delen av koncernen innehar några 
olika fabriker varav vi gjort vår studie på fabriken i Brännögård. I denna fabrik 
arbetar totalt ca 180 personer. Dessa personer är uppdelade i olika steg i 
organisationen med en företagsledning högst upp. Under företagsledningen så 
finns det olika typer av avdelningar så som inköp, personalavdelning och en 
produktionsavdelning som arbetar med att planera produktionen i fabriken. Varje 
avdelning består av ett visst antal personer som leds av en chef så som en 
personalchef, inköpschef och en produktionschef.  
 
Med bakgrund av detta har vi intresserat oss för hur kommunikationen fungerar 
på denna arbetsplats. Den kommunikation som vi främst har riktat in 
undersökningen mot är den mellan produktionsledning och produktionspersonal. 
 

Frågeställning  
Hur fungerar kommunikationen på ett medelstort produktionsföretag? Vilka 
vägar används för kommunikationen? Vilka hinder finns det i kommunikationen? 
 
Syftet med studien är att beskriva hur kommunikation sker inom företagets 
produktionsavdelning. Detta innebär den kommunikation som hela tiden pågår, 
dels från produktionsledningen via mellanchefer till produktionspersonal och 
vice versa. Vi vill undersöka hur flödet av information fungerar och vad som kan 
vara problematiskt. 
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Problemdiskussion  
Kommunikation kan i teorin verka vara något ganska enkelt. Det kan beskrivas 
som att en sändare skickar ett budskap till en eller flera mottagare (Larsson, 
1997). I praktiken är det dock svårare än så. Det kan dock uppstå flera olika 
problem och förekomma hinder i vägen för kommunikation och försvåra att det 
korrekta budskapet når fram. Vad är det då för faktorer som kan göra 
kommunikationen inte fungerar som önskat? Vilka kommunikationskanaler 
används inom organisationen? Det är av stor vikt att undersöka hur personer 
inom organisationen upplever kommunikationen. Får de för lite information, 
eller upplever de att de får för mycket information vilket kan leda till att de inte 
orkar ta del av allt? Det senare kan vara ett stort problem då det kan vara lätt att 
missa viktigt information. Hur försäkrar produktionschefen och arbetsledarna att 
de budskap de sänt ut nått fram och förståtts på rätt sätt? Hur implementerar 
dessa personer sina idéer och budskap hos personalen? Hur sker kommunikation 
uppåt i organisationen? Får personalen något gehör för sina åsikter? Om någon 
ur personalen vill framföra ett budskap uppåt hur går de då till väga? Sker 
kommunikationen genom arbetsledare till chef? Eller finns det en direkt 
kommunikation mellan chef och produktionspersonal?  

Vad är kommunikation?  
När två människor möts startar omedelbart en kommunikation mellan en sändare 
och en mottagare. Det är sändaren som på ett eller annat sett vill föra över ett 
budskap till en mottagare. Detta kan ske med hjälp av olika kanaler, det kan ske 
muntligt, skriftligt men även genom kroppsspråket. Det hela går ut på att 
förmedla ett budskap till mottagaren. Hela denna process kan man kalla för en 
kommunikationsprocess (Dahlkwist, 2004). Återkoppling eller feedback är den 
reaktion som mottagaren visar på det sända budskapet. Denna återkoppling kan 
ge uttryck i frågor från mottagaren men även en omedveten återkoppling sker 
genom kroppsspråket till exempel genom en nickning eller något liknande (Ibid.).  
 
Envägskommunikation är den information som man tillexempel får från tv-
nyheterna, denna typ av kommunikation kan man ju inte ge någon återkoppling 
på. Det som är fördelen med just sådan kommunikation är att den är snabb och 
okomplicerad. Envägskommunikation kan även ske mellan människor. Ett 
exempel är lärarens budskap inför en klass där det inte är någon som vågar 
ifrågasätta budskapet. En hundraprocentig envägskommunikation mellan olika 
människor är väldigt ovanligt eftersom på ett eller annat sätt reagerar mottagaren 
på något sett på det mottagna budskapet. Även en tystnad kan vara talande 
(Dahlkwist, 2004). 
 
Vid en tvåvägskommunikation kan mottagaren ställa frågor om det är något i det 
sända budskapet som är oklart. En typisk tvåvägskommunikation är en 
diskussion mellan två vänner eller arbetskamrater. Den stora fördelen med 
tvåvägskommunikation är främst att risken för missförstånd minskar. Det finns 
även enligt Dahlkwist en såkallad falsk tvåvägskommunikation. Denna typ av 
kommunikation kan till exempel ske på en föreläsning där föreläsaren uppmanar 
deltagarna att ställa frågor men genom sitt tydliga kroppsspråk visar han att han 
inte vill ha några frågor. Filosofen Paul Grice menar att det måste finnas ett 
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samspel och återkoppling om en kommunikation ska vara meningsfull. Det 
räcker inte med att säga något utan vi bör också veta att motparten förstår vad 
det är vi säger (Dahlkwist, 2004).  
 
Begreppet intern kommunikation står för den kommunikation som sker inom 
organisationer. Kommunikationen knyter samman organisationens olika delar 
och de människor som arbetar inom dem (Granér, 1991). Genom att olika 
individer kommunicerar med varandra startar olika grupprocesser. Personer 
utbyter kunskap och erfarenheter med varandra. Dessutom kan en väl fungerande 
intern kommunikation reda ut tveksamheter och missförstånd personer emellan 
(Ibid.) Inom en organisation ska olika funktioner inom organisationen känna ett 
ansvar för att kommunikationen fungerar (Erikson, 2002). Detta för att dialogen 
mellan olika medarbetare inom organisationen såsom chefer och personal ska 
fungera.  

Disposition  
Uppsatsen är uppbyggd kring frågeställningen. Studien börjar med ett avsnitt om 
vilken metod vi använt oss av vid utförandet av undersökningen. I metod delen 
presenteras den valda metoden samt urval och begränsningar av undersökningen. 
Vi beskriver även hur intervjuerna gått till. Sedan följer ett avsnitt där vi 
presenterar vår teoretiska referensram samt hur vi gått tillväga när vi har samlat 
in material från litteraturen. Avsnittet är uppdelat i olika delar där olika teorier 
presenteras. I det följande avsnittet presenterar vi det empiriska materialet som 
har samlats in genom intervjuer, även här har vi valt att dela in avsnittet i olika 
delar för att läsaren ska kunna följa med i vårt resonemang. I analys delen så har 
vi kopplat ihop det empiriska materialet med de teorier som vi har valt att 
använda för att på så sätt kunna bearbeta det insamlade materialet. Till sist 
kommer ett avsnitt där vi presenterar förslag till vidare forskning i ämnet men vi 
diskuterar även fritt om hur kommunikationen ser ut på företaget och kommer 
med förslag till de skulle kunna arbeta med kommunikationen i framtiden. 
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Metod 
Det kvalitativa perspektivet 

ofin” som Backman väljer att kalla det riktas 

alet av metod i undersökningen föll på en kvalitativ undersökning. Detta val 

Urval och begränsningar i undersökningen 
om produktionsindustrin 

en första personen som kontaktades i företaget var personalchefen. Han 

ett andra möte med personalchefen presenterade vi vårt förslag vilket han ansåg 

I det kvalitativa synsättet eller ”filos
intresset mot individen (Backman, 1998). I stället för att ställa frågan hur en 
objektiv verklighet ser ut så ställs frågan hur individen tolkar och formar sin 
verklighet. De mer framträdande begreppen är innebörd och kontext. Med 
begreppet innebörd avses att den som genomför en undersökning intresserar sig 
för hur individer upplever, tolkar och strukturerar sin omgivande verklighet i 
relation till sin erfarenhet och tidigare kunskaper.  Kontexten avser att individen 
studeras i så kallade real-life situationer.  
 
V
bedömde vi som det mest naturliga för att se hur kommunikationen fungerar i en 
organisation. Falkheimer & Heide skriver i sin bok Reflexiv kommunikation att 
just kvalitativ undersöknings form lämpar sig bäst för denna typ av undersökning 
(Falkheimer & Heide, 2003). Det är med denna form av undersökning lättare att 
få en förståelse för hur individen ser på den kommunikation som används i 
organisationen. Inom tidigare forskning så är det den kvalitativa 
forskningsmetod som används mest. Under 1960-talet började begreppet 
organisationskommunikation att användas. Forskare började då dock att 
undersöka fältet med olika kvantitativa metoder. Från 1980-talet och framåt har 
de kvantitativa undersökningarna mer och mer ersatts med kvalitativa 
undersökningar. Detta för att de enskilda individernas upplevelser skulle 
hörsammas. På så sätt kunde en bättre förståelse skapas för hur människor i 
organisationen verkligen såg på den kommunikation som användes (Ibid.).   
 

I valet av organisation ansåg vi att en organisation in
skulle vara mest intressant att undersöka. Detta på grund av att vi båda har en 
bakgrund som kollektivanställda och vet hur viktig kommunikationen är för ett 
effektivt arbete. Tidigare erfarenheter är att kommunikationen mellan ledning 
och produktionspersonal ofta är bristfällig eller svår att förstå. Det finns även 
problem med vilken typ av information som ledningen tycker är relevant. Oftast 
är den informationen inte alltid den som produktionspersonal ser som viktigast. 
Vi sökte därför efter ett relativt stort produktionsföretag. Valet föll på wellpapp 
företaget Smurfit Kappa i Brännögård.  
 
D
välkomnade vår förfrågan och bjöd in oss för en presentation och genomgång av 
organisationen. Som sagts tidigare menar vi att kommunikationen mellan 
ledning och personal är väldigt viktigt därför föll det naturligt att vi ville 
undersöka detta närmare och se hur kommunikationen fungerade på Smurfit 
Kappa.  
 
I 
vara intressant. Personalchefen var först tänkt att ingå i intervjuundersökningen 
men han ströks efter hand. Anledningen till detta var att undersökningen 
avgränsades till produktionsavdelningen. Personalchefen har istället ingått i 
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undersökningen genom att förse oss med all relevant bakgrundsinformation om 
företaget. Därför har samtalen med personalchefen varit till stor hjälp i just 
förförståelsen för organisationen i stort. Han har under hela arbetets gång även 
varit tillgänglig för att ge svar på frågor som behövts förtydligas om 
organisationen.  
 
Vi valde att begränsa undersökningen till att bara omfatta kommunikationen 

i valde tillsammans med personalchefen ut ett antal personer. Det ska 

r produktionsledningen valdes en av de personer som vi av personalchefen 

åledes har följande respondenter valts ut: en representant från 

är de tilltänkta respondenterna kontaktades blev de informerade om 

Intervjuguide  
Vid utformandet av de olika intervjuguiderna ställde vi oss frågan vad det var vi 
ville få fram av intervjuerna? Dels var det intressant att se vilka 

mellan produktionsledningen och produktionspersonalen via arbetsledare. 
Produktionsledningen är ansvarig för hur produktionen bedrivs i organisationen. 
Arbetsledare är de personer som är ansvariga för att produktionen fungerar som 
det är tänkt och ansvarar för att produktionspersonalen utför arbetet på ett 
korrekt sätt. Organisationen består i dagsläget av tre olika arbetsledare som 
ansvarar för ett skift var. De har inte samma skiftgång som 
produktionspersonalen utan deras arbetstider gör att de täcker samtliga skift. 
Personalen ute i produktionen är uppdelade i tre skift. Ett arbetspass arbetar på 
dagen och ett på kvällen. Dessa två skiftar med varandra och arbetar en vecka i 
taget på respektive arbetspass, dessutom finns ett nattskift. Personalen på detta 
skift arbetar ständig natt. 
 
V
poängteras att personalchefen inte på något sätt bestämde vilka vi skulle 
intervjua utan var med vid diskussionen och gav tips och råd till vilka grupper 
som skulle kunna vara relevanta för undersökningen. Med hjälp av personallistor 
där ingen namngavs utan endast anställningsnummer fanns angivet valdes 
respondenterna ut slumpmässigt. Detta genom att vi pekade på olika 
anställningsnummer. Eftersom det kändes viktigt med en stor spridning som 
möjligt valdes personer från olika skift. 
 
U
förstått skulle ha en bra överblick över företagets kommunikationsprocesser. Av 
de tre arbetsledarna valdes två personer ut på det sätt som tidigare beskrivits. När 
det var dags för val av produktionspersonal skedde även detta slumpmässigt. Det 
enda som styrdes var vikten av att personerna tillhörde olika skift eller arbetslag. 
Eftersom fackliga organisationer kan spela en viktig roll i kommunikationen i 
organisationen valdes även en talesman för den största fackklubben ut det vill 
säga grafikerförbundet. Ledarna är exempel på andra fackliga organisationer som 
finns representerade i organisationen. 
 
S
produktionsledningen, två arbetsledare, fyra personer ur produktionspersonalen 
samt en representant från den största fackklubben, grafikerna. Utöver detta har 
ett flertal samtal förts med företagets personalchef. 
 
N
undersökningen och hur vi tänkte gå till väga. De blev också informerade om att 
intervjuerna skulle ske på arbetstid och att de skulle var anonyma. 
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kommunikationskanaler som användes och då även om dessa kanaler fungerade 

arje intervju genomfördes på företaget. En mindre konferenslokal stod till vårt 
förfogande. Vid varje intervjutillfälle informerades respondenten att intervjun 

t av vad de sa inte skulle gå att utläsa i det 

 av företaget. Vi ansåg att detta var viktigt att informera om för att få 

samt om alla uppfattade kommunikationskanalerna på liknande sätt. En annan 
infallsvinkel var att se hur mycket det kommunicerades i organisationen. Var all 
information viktig? Vad saknades för information? För att se vilka problem som 
kunde uppstå i kommunikationen var det även intressant att se om informationen 
hade en tendens att fastna i ledet till rätt mottagare och då även att ta reda på 
vilken information det kunde röra sig om. Efter bakgrundsfaktan vi skaffat oss 
om företaget kändes det naturligt att se på hur facket deltog i kommunikationen 
med både ledning och produktionspersonal. Till varje grupp av respondenter 
utformades således en strukturerad intervjuguide som skulle hjälpa oss att få svar 
på dessa frågor.  
 

Intervjuernas genomförande 
V

var helt konfidentiell och att resultate
färdiga materialet. Konfidentialitet i forskning betyder att privata data och 
åsikter inte kommer att redovisas (Kvale, 1997). Om det i en undersökning blir 
aktuellt att publicera information som kan kännas igen av andra så måste 
vederbörande godkänna det om informationen kan användas (Ibid.). 
Personalchefen som fungerade som en kontaktperson under undersökningen var 
den enda som inte var anonym. Detta var något som han tillfrågades om och 
godkände. 
 
Vidare informerade vi respondenterna om undersökningens syfte och att det var 
en undersökning som baserades på vårt examensarbete av ämnet och att vi inte 

ar anlitadev
så ärliga svar som möjligt. Varje respondent fick chansen att ställa frågor om 
intervjun innan den startade. Under intervjun användes en diktafon för att spela 
in samtalet, respondenten blev informerad om detta och fick godkänna 
användandet. Det fördes även anteckningar under intervjuerna. Varje intervju tog 
i snitt en halvtimme att genomföra, men vid alla tillfällen fortsatte samtalet efter 
det att diktafonen var avstängd. Kvale menar att en respondent ofta drar en suck 
av lättnad när diktafonen är avstängd och vågar säga sådant som han inte ser 
dokumenteras (Ibid.). Vi kunde själva se detta, när diktafonen stängts av och 
pennan lagts ner så blev det ett mer öppnare samtal. Detta var ett bra tillfälle att 
få en bra bild om hur stämningen var i organisationen. Samtidigt hjälpte denna 
information oss att tolka intervjuerna. 
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Analys och tolkning av undersökningen 
Vid tolkningen om analysen av den insamlade litteraturen och det empiriska 
materialet har en hermeneutisk ansats tagits. Den hermeneutiska tolkningens 
syfte är att vinna en giltig och gemensam förståelse av en texts mening och 
innehåll (Kvale, 1997). Kvale menar att en forskningsintervju är ett samtal om 
den mänskliga livsvärden där den muntliga konversationen förvandlas till texter 
som sedan ska tolkas. Han konstaterar att hermeneutiken är dubbelt relevant för 
intervjuforskning för det första genom att kasta ljus över den dialog som skapar 
de intervjutexter som ska tolkas. För det andra att klarlägga den process där 
intervjuerna tolkas, detta kan uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten 
(Ibid.). Vid genomförandet av en undersökning finns det olika sätt att dra 
slutsatser av det som samlats in, bland annat genom induktion eller deduktion. 
Skillnaden mellan induktion och deduktion är att induktionens slutsats baseras 
på fakta som härleds ur observationer medan deduktionen härleder slutsatserna 
ur teorin och med logisk aspekt. Induktion är alltså en process för att ta fram en 
teori ur fakta. I denna undersökning har båda dessa metoder använt för att tolka 
materialet (Backman, 1998). 
  
Vid analys av intervjuerna sammanfattades varje kategori av respondenter för sig. 
Med varje grupp menar vi produktionsledning, arbetsledare, produktionspersonal 
och facket. Bakgrundsinformationen som hade inhämtats från kontaktpersonen 
användes även den i analysen av materialet. Allt det empiriska materialet skrevs 
sedan ihop och liknar en berättelse om respondenternas syn på hur 
kommunikationen ser ut vid företaget.   
 
Sett till vilken specifik analysmetod som använts är det ad-hoc- metoden som vi 
har utgått från vid analysen av materialet. Med ad-hoc- metoden menas att man 
använder sig av flera olika tekniker:  
 

”Forskaren kan således först läsa 
igenom intervjuerna och skaffa sig ett 
allmänt intryck, sedan gå tillbaka till 
särskilda avsnitt. Kanske göra vissa 
kvantifieringar som att räkna 
yttranden som anger olika attityder till 
ett fenomen, göra djupare tolkningar 
av speciella yttranden, omvandla 
delar av intervjun till berättelser, 
utarbeta metaforer för att fånga 
materialet” (Kvale, s. 184).  

 
Genom ett sådant arbetssätt går det att finna förbindelser och strukturer i 
intervjuer som vid den första genomläsningen inte har en samlad innebörd (Ibid.). 
Med denna teknik ansåg vi att det empiriska materialet kunde användas på det 
mest effektiva sättet och på så sett ge oss mesta möjliga information om hur 
kommunikationen fungerar i organisationen.  
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Reflektioner kring metoden 
Som kritik av metoden och urvalet finns ett par saker att diskutera. Sett till valet 
av en kvalitativ metod finns inte mycket att tillägga, men sett till tidigare 
forskning så är just det kvalitativa metodvalet det som dominerar. Troligtvis 
beror detta på fördelarna med att man ser till individens personliga uppfattningar 
om ämnet och kan på så sätt dra goda slutsatser om organisationen. Kritik till 
urvalet är att valet av antalet respondenter är i det minsta laget. Det hade varit 
bra att ha med en till respondent från produktionsledningen, detta för att 
minimera risken för användande av mycket personliga värderingar vilket kan 
göra att undersökningen riskerar bli för enkelriktad av personliga åsikter. Det 
hade även varit bättre för bredden i undersökningen om fler i 
produktionspersonalen hade deltagit. Att vi inte hade mer respondenter beror på 
att vi var tvungna att begränsa undersökningen och då var det antalet intervjuer 
som fick minskas. Intervjuerna fungerade bra och vi fick i stort sett svar på de 
frågor som vi ställde. Ett fel som gjordes vid intervjuerna var att inte på ett mer 
tydligt sätt förklara att vi inte var anlitade av företaget. Det var flera av 
respondenterna som efter intervjun frågade hur ledningen hade valt ut 
respondenterna. Detta kan ha resulterat i att personalen kan ha hållit tillbaka i 
kritiken om ledningen. Framförallt tror vi att den knapphändiga informationen 
som vi fick på frågorna om facket är direkt kopplade till att vissa respondenter 
inte fick tillräcklig information om att undersökningen inte var beställd av 
företaget.  
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Teoretisk referensram 
Organisation och kommunikation 
För att förstå kommunikationen inom en organisation är det viktigt att inte bara 
studera området kommunikation utan även området organisation. Detta för att 
förstå kommunikationens sociala sammanhang.  En organisation har från början 
kommit till för att det finns något den vill åstadkomma. Den har ett mål med sin 
verksamhet. Många organisationer finns till för att de vill tjäna pengar. De har 
specialiserat sig inom en viss bransch och producerar varor eller tjänster som 
marknaden efterfrågar ( Jacobsen & Thorsvik, 2002).  Vad det än är för bransch 
organisationer är verksamma inom så präglas deras arbete av att lösa uppgifter. 
För att dessa uppgifter ska kunna lösas på ett bra sätt krävs det att verksamheten 
är organiserad på något vis. Ett produktionsföretag kan vara uppdelat i vad som 
kallas funktionsbaserad indelning. Detta innebär att organisationen är uppdelad i 
olika funktioner som var och en specialiserar sig inom sitt område av 
verksamheten. På detta sätt garanteras att varje funktion sköter sin egen 
specialiserade del av verksamheten så att det inte kan bli tal om något 
dubbelarbete inom organisationen. Kopplingarna mellan organisation och 
kommunikation är att olika typer av information utbyts mellan individer på olika 
positioner inom organisationen. Detta för att verksamheten ska kunna fungera. 
 

Normer och kulturer 
Personers olika uppfattningar och normer spelar även in på sättet hur 
kommunikation fungerar i en organisation. Det är ganska självklart att det råder 
olika normer och värderingar beroende på vilken arbetsplats som studeras. 
Dahlkwist menar att det på en arbetsplats kan vara en oskriven regel att inte 
prata om sin politiska åsikt, men på en annan arbetsplats är normen att man 
öppet ska deklarera sin politiska åsikt. Dahlkwist säger: 

 
”Att normer är oskrivna regler som de 
flesta accepterar och följer vilket gör 
att en arbetsplats kan fungera.” 
(Dahlkwist, s. 99)  

 
Olika arbetsplatser har olika kultur på en del håll präglas kulturen av att det är 
högt i tak, här diskuteras det vitt och brett om det mesta och även de som har en 
avvikande åsikt får komma tilltals. Vissa kulturer är mer stängda här finns det 
oskrivna regler om vad som ska diskuteras öppet oftast resulterar sådana kulturer 
i att det skapas olika läger i organisationen. Detta resulterar i splittring och 
grupperingar på arbetsplatsen (Ibid.). 
 

Vertikal och horisontell kommunikation 
Ju fler led det finns i organisationen desto större är chansen att den information 
som leds genom olika hierarkiska nivåer förvrängs eller blir missförstådd. 
Präglas organisationen av färre hierarkiska nivåer och således färre 
kommunikationskanaler har informationen lättare att nå fram på ett korrekt sett. I 
en platt horisontell organisationsstruktur har alla personer i organisationen en 
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lika stor möjlighet att sprida information till exempelvis en chef (Flaa, Hofoss, 
Holmer-Holmen, Medhus & Rønning, 1998). 
 
Ett exempel är när information ska sändas från ledningen ner genom hela 
organisationen. Eller information som går andra hållet, alltså nerifrån och upp. 
Detta kallas för vertikal kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 2002). När 
information ska neråt i organisationen passerar den olika personer. Det gör att 
informationen kan bli förvrängd innan den når fram till dem längst ner i 
hierarkin. Det kan ha att göra hur sändare och mottagare kodar budskapet det vill 
säga hur de uppfattar budskapet, uppfattar mottagaren, till exempel en 
mellanchef, budskapet felaktigt får dennes personal inte till fullo rätt information. 
En mellanchef befinner sig mellan sin egen chef och sin personal i hierarkin. 
Alla direktiv som kommer från högre ort inom hierarkin är inte uppskattade av 
personalen längst ner. Detta kan leda till att mellanchefen håller inne med viss 
information för att inte riskera att missnöje uppstår bland personalen. Något som 
skulle kunna minska arbetsviljan hos personalen och på så sätt påverka 
mellanchefens mål negativt.(Ibid.).  
 
När det gäller kommunikationen nerifrån och upp kan information snedvridas av 
enskilda individers syn på sig själv och sina arbetskamrater. Det är fullt tänkbart 
att någon i personalen kan framhäva sin egen betydelse för personalens 
framgångar och samtidigt förringa andras betydelse för den samma (Flaa et al., 
1998). 
 
Kommunikation kan också ske horisontellt. Här sker kommunikationen, till 
skillnad från den vertikala varianten, i sidled. Detta genom att olika enheter på 
samma nivå inom organisationen utväxlar information av olika slag mellan 
varandra. Om ett problem uppstår inom en enhet kan hjälp att lösa detta finnas 
vid en annan avdelning. Olika enheter kan också vara beroende av varandras 
arbete, vilket ger kommunikationen stor betydelse för att bereda väg för att olika 
avdelningars arbete ska ligga i takt med varandra (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
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Kommunikationskanaler 
Kommunikationskanaler avser olika vägar och tillvägagångssätt som används för 
att sprida olika budskap. Företag vill se till att information av olika slag når fram 
till rätt mottagare. När det gäller den interna kommunikationen inom 
organisationen finns det olika sätt att gå till väga. Det kan röra sig om muntliga 
kanaler men även om skriftliga och elektroniska (Erikson, 2002). För att förstå 
hur budskap når ut inom en organisation är det intressant att studera vilka 
informationskanaler som används och se till så att dessa fungerar på ett bra sätt. 
Med detta menas att informationen når fram till dem som den avser. Men inte 
bara att den når fram utan även att informationen uppfattas korrekt. Det ligger i 
människors intresse att förstå de arbetsuppgifter de utför och dessutom förstå 
betydelsen av dem. I det följande avsnittet så presenteras olika 
kommunikationskanaler samt tidigare forskning inom ämnet (Ibid.). 
 
Det är viktigt att den som ska informera om något behärskar tekniken för detta 
på ett bra sätt för att underlätta för mottagaren. De muntliga kanalerna kan ske 
via både formella planerade möten men även med informella möten. 
Konferenser och utbildningar är också ett bra sett att förmedla ett muntligt 
budskap. Fördelarna med muntlig kommunikation är att möjligheterna till 
förtydliganden om informationen avsevärt förbättras. Alla som till exempel är 
med på ett informations möte har en direkt chans att ställa frågor om det som är 
oklart och kan således få ett direkt svar på sina frågor, med andra ord en rak och 
gripbar feedback på det sända budskapet. Peter Eriksson menar att mötet med 
andra människor tillgodoser ett av människans viktigaste psykologiska behov. 
Det är därför viktigt att en organisation ger tillfälle för sina medarbetare att 
diskutera och prata ut och inte bara stirra sig blind på att förmedla så mycket 
information som möjligt (Eriksson, 2002).  
 
Muntlig kommunikation sker när individer samtalar med varandra. Det kan ske 
genom en dialog, men även på möten i större grupper. Möten av olika slag ger 
personer möjlighet att både ta emot information men även att själv ge andra 
information. De som ger informationen har också möjlighet att få direkt 
feedback (Lundqvist & Rusz, 1997). 
 
En av de mest använda kanalerna när det gäller att sprida information i en 
organisation är den skriftliga (Erikson, 2002). Skriftliga kanaler kan innefatta allt 
från företagspresentationer, trycksaker, personaltidningar men även nyhetsbrev 
och rapporter som de anställda kan ta del av. En fördel med denna typ av kanal 
är att läsaren kan gå tillbaka till texten och läsa den på nytt. Risken för att ett 
budskap misstolkas är liten såvida den är skriven på ett korrekt sätt. En annan 
fördel är att informationen kan konsumeras när mottagaren vill och känner att 
vederbörande har tid. Anslagstavlor är en plats där det skriftliga materialet kan 
sättas upp och på så sett komma mottagaren till del. Den stora nackdelen med 
den skriftliga kanalen är att den lämnar väldigt lite utrymme för en dubbelriktad 
kommunikation. Skriftliga kanaler är därför mest lämpade för att informera om 
verkliga fakta, men då desto sämre på att använda som ett instrument för 
dubbelriktad intern kommunikation (Ibid.). 
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I dagens moderna samhälle har alla administrativa organisationer tillgång till 
datorer. Den snabba tekniska utvecklingen i samhället gör att även de flesta på 
produktionsnivå får tillgång till datorer. Detta gör att informationen som 
ledningen vill förmedla till alla sina anställda har hittat en ny väg, intranät 
(Larsson, 1997). Denna teknik gör det möjligt att inte bara sprida ett specifikt 
budskap utan oftast finns det även en övergripande information om 
organisationen med tillexempel beslutshandlingar, policydokument och 
produktspecifikationer. Tidigare forskning inom ämnet visar att intranät som en 
kanal att sprida information har blivit allt viktigare för organisationer. En 
forskare vid namn Violetta Bottazzo skriver i sin rapport Intranet: A medium of 
internal communication and training att intranät tillåter organisationen att 
fokusera på hela organisationens mål och på så sett låter den enskilda individen 
inom organisationen vara en del av just denna. Den anställde kan genom intranät 
få tillgång till all den interna information som behövs för att kunna utföra sitt 
arbete på ett korrekt sett. Hon beskriver även intranät som ett ypperligt sett att 
spara tid just för att all relevant information för personalens arbete finns 
tillgänglig på ett ställe. Den anställde behöver inte längre ägna sig åt tidsödande 
informationssökning via andra kanaler utan allt finns tillgängligt på intranät 
(Bottazzo, 2005). 
 
Larsson (1997) påpekar dock att den nya informationsteknologin inte får ersätta 
de traditionella kommunikationskanalerna utan ska vara ett komplement. Det är 
lätt att organisationer blir fascinerade av den nya tekniken, men den muntliga 
och skriftliga kommunikationen får inte bli lidande. En av anledningarna är att 
speciellt äldre medarbetare inte har lika lätt för den nya tekniken vilket kan leda 
till utanförskap. Det är därför viktigt att en organisation hela tiden utvecklar och 
utbildar personalen om hur man hämtar information via intranät. Violetta 
Bottazzo menar att intranät har en väldigt stor betydelse i dagens organisationer, 
men för att den nya tekniken ska bli tillgänglig för alla så är det viktigt att 
organisationen hela tiden utvecklar sitt intranät. Det är även viktigt tillägger hon 
att personalen hela tiden utbildas i hur man hämtar information från intranät. 
Detta just för att det lätt blir en kanal där mycket och viktig information sprids 
men det är inte alla som kan ta del av denna information (Bottazzo, 2005). 
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Formell och Informell kommunikation 
Den formella kommunikationen sker mellan olika medarbetare inom 
organisationen. Detta rör sig om information som flödar genom organisationen 
och som följer organisationsstrukturen (Falkheimer & Heide, 2007). Det kan 
röra sig om möten där ledningen samlat personalen för att meddela dem om olika 
företeelser som berör dem och deras arbete, men också organisationen i stort. 
Det är inte bara den information som går uppifrån och ner som kan vara formell. 
Även budskap som går nerifrån och upp kan vara formell. Detta när personal 
följer organisationsstrukturen och förmedlar budskap till sin närmsta chef, eller 
via denne som i sin tur för informationen vidare uppåt om så behövs (Ibid.). 
  
Den formella kommunikationen är således information som gäller arbetet och 
som följer de vägar som ledningen bestämt den ska göra inom organisationen 
(Larsson, 1997). Den formella kommunikationen kan ses som ett styrmedel av 
ledningen i ett företag. Detta är en mekanisk syn på hur kommunikation ser ut 
och härstammar från tidiga och omoderna synsätt. Den information som 
strömmar genom en organisations formella kommunikationssystem består av 
uppgifter som kanske inte alla tar del av (Falkheimer & Heide, 2003). Den tolkas 
dessutom inte på samma sätt av olika individer. Det är därför inte säkert att 
information skapar en övertygelse. Ledningen kan skicka ut skriftlig information 
genom olika kanaler. De kan även förmedla den muntligt antigen via direkt 
kommunikation ”öga mot öga”, eller på möten. Om sedan budskapet gillas av 
personalen eller tolkas rätt är en annan sak. Det är här något som kallas informell 
kommunikation tar vid (Ibid.).  
 
Den informella kommunikationen är en stor del av den interna kommunikationen 
(Falkheimer & Heide, 2007). Denna kommunikationsform kan ses som ett 
komplement till den formella kommunikationen som beskrivs i föregående 
stycke. Detta för att den kan fylla eventuella luckor i informationen. Denna form 
av kommunikation är något som hela tiden pågår mellan personer inom 
organisationen. Den sker inte bara under arbetets gång utan även under raster 
och så vidare. Personer samtalar med varandra om olika saker och denna form av 
kommunikation behöver inte bara röra sig inom den egna avdelningen utan kan 
mycket väl röra sig över olika avdelningar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). En 
fungerande kommunikation människor emellan är avgörande för hur väl 
grupprocesser fungerar (Granér, 1991). 
 
Den informella kommunikationen har positiva sidor. Personer kan tillägna sig 
kunskap från andra som kan vara nyttig dels för dem själva men också för 
arbetskamrater. Det är inte bara rent praktiska detaljer som diskuteras mellan 
kollegor. Det finns ofta mycket annan information som personer vill dela med 
sig av eller som de är idel öra att få ta del av. Det har visat sig att rykten oftare är 
sanna än falska och att information sprids i snabbare takt med informell 
kommunikation än med formell (Granér, 1991). Det har även visat sig att 
personer i lägre ställning känner mer tillit till den information som kommer 
genom informell kommunikation än den formella kommunikation som skickas ut 
från ledningen. Allt som sprids på detta sätt är inte positivt för arbetsplatsen. Det 
kan exempelvis röra sig om att rykten som sprids bland personalen är av negativ 
karaktär. Detta kan hämma personalen och leda till vantrivsel och att 
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arbetsmoralen sänks (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Ett annat fenomen som den 
informella kommunikationen för med sig är att personal som arbetar längre ner 
inom organisationen kan hoppa över led när de ska framföra information uppåt i 
hierarkin. Detta innebär att en person förbigår sin närmsta chef och istället pratar 
direkt med en högre chef (Ibid.) När den formella kommunikationen inte räcker 
till för att tillgodose medarbetarnas informationsbehov tar den informella 
kommunikationen vid (Larsson, 1997). 
 
Denna kommunikationsform kan ses som ett komplement till den formella 
kommunikationen. Detta för att den kan fylla eventuella luckor i informationen. 
Denna typ av kommunikation är något som hela tiden pågår mellan personer 
inom organisationen. Den sker inte bara under arbetets gång utan även under 
raster och så vidare. Personer samtalar med varandra om olika saker och denna 
form av kommunikation behöver inte bara röra sig inom den egna avdelningen 
utan kan mycket väl röra sig över olika avdelningar (Jacobsen & Thorsvik, 2002). 
Genom att delta i informella nätverk lär sig människor av varandra.  Lärdomar 
som organisationen kan dra nytta av (Falkheimer & Heide, 2003). 
 

Målgruppsanpassad kommunikation  
För att alla ska förstå den information som går ut från sändare gäller det att den 
är målgruppsanpassad (Falkheimer & Heide, 2003). Detta betyder att 
informationen ska vara anpassad för de personer i organisationen som den avser. 
För att exemplifiera detta ska en mellanchef få informationen på ett sådant sätt 
att den kodas in och tolkas rätt. Det är viktigt att den som är mottagare känner att 
informationen som han ska ta del av är relevant. Granér menar att det ar viktigt 
att mottagaren och sändaren talar samma språk det vill säga att sändaren 
kommunicerar på samma nivå som mottagaren (Granér, 1991).  
 
Det är lätt att den som sänder ut ett budskap mer ser till mängden information 
och inte anpassar informationen till den specifika mottagaren. Det som kan 
hända då är att mottagaren inte kan urskilja den viktiga informationen och 
riskerar att missa viktig information (Falkheimer & Heide, 2003). 
 

Informationsmängdens betydelse och risker  
Falkheimer & Heide beskriver i sin bok ”Strategisk kommunikation” olika 
kommunikations strategier. En av dessa är en strategi som de har valt att 
beskriva ”spreja och bönfalla” (Falkheimer & Heide, strategisk kommunikation, 
2007. s 94). Denna strategi går ut på att ledningen för en organisation översköljer 
sina medarbetare med all sorts information. Det som ledningen förutsätter, 
bönfaller om, är att deras medarbetare är kompetenta nog att själva sortera ut den 
viktigaste informationen och ta till sig den information som är viktigast för de 
anställdas behov. Falkheimer & Heide menar att ledningen resonerar så att ju 
mer information desto bättre och med tanke på all information kan den anställde 
fatta bättre beslut. Detta bygger på en tankegång om att människor har en 
obegränsad förmåga att ta emot information och att de sedan kan analysera all 
information för att fatta ett optimalt beslut (Ibid.). 
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Det ovan nämnda kan diskuteras fram och tillbaka om det verkligen rör sig om 
kommunikation. Falkheimer & Heide diskuterar vidare i boken ”Reflexiv 
kommunikation” att denna form av kommunikation bara omfattar en dimension, 
nämligen informationsspridning. Oftast så är dagens organisationer bra på denna 
sorts av kommunikation och delar med sig av mycket information oftast så kan 
det vara så att informationsflödet svämmar över. Mängden information ökar i en 
rasande takt men människans förmåga att ta till sig all information och analysera 
denna ökar inte i samma takt. Detta resulterar enligt Falkheimer & Heide att 
organisationen med ledningen i spetsen får allt svårare att nå fram med viktiga 
budskap. Detta beror på att de berörda mottagarna helt enkelt inte orkar med det 
ständiga informationsbruset och väljer att stänga ute informationsflödet och på 
så vi missar den viktiga informationen. Falkheimer & Heide säger att sprida 
information är en sak men att kommunicera och nå fram med sitt budskap är en 
helt annan (Falkheimer & Heide, 2003). 
 
I boken Hur moderna organisationer fungerar refererar Jacobsen & Thorsvik till 
Miller som har identifierat olika reaktionssätt hos anställda som tar emot mer 
information än de kan ta till sig. För det första så menar Miller att de anställda 
kan låta bli att ta till sig en del av information med risken att de missar viktig 
information. För det andra så finns det en risk att mottagaren av informationen 
behandlar den ytligt om de översköljs av information. Detta kan då resultera i att 
mottagaren tolkar informationen fel. Miller menar dock att mottagaren kan ta till 
sig all information men att det tar tid att tolka allt och resulterar i att viktiga 
saker får vänta. Informationsmottagaren kan även medvetet välja att prioritera 
viss form av information vilket kan få följden att mottagaren utelämnar den 
information som sändaren anser är viktig. Det finns även en risk att mottagaren 
utvecklar olika sorters rutiner för att kategorisera informationen för att de ska 
kunna behandla informationen snabbare vilket kan ge ett resultat där de 
kategoriserar fel och missar viktig information. (Miller i Jacobsen & Thorsvik, 
2002). 
 
Jacobsen & Thorsvik understryker dessa punkter och menar att organisationer på 
ett kritiskt sätt bör värdera hur relevant all den information som de förmedlar till 
medarbetarna verkligen är. Organisationerna måste sålla i informationen så att 
mottagaren får en lagom dos av information så att han kan behandla och 
analysera den utan risk att viktig information sållas bort.  Detta blir viktigare och 
viktigare på grund av alla de nya informationskanaler som växer fram i den 
moderna organisationen som gör det möjligt att förmedla mer och mer 
information. Jacobsen & Thorsvik menar att problemet i dagens organisationer 
inte är bristen på information utan organisationernas sett att strukturera den 
information som förmedlas genom rätt kommunikationskanaler (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). 

Problem med kommunikation 
Kommunikation är inte enkelt. För att kommunikationen ska fungera inom en 
organisation gäller det att ha förståelse för att problem kan uppstå, samt vilka 
dessa problem kan tänkas vara. Detta för att förbättra de kommunikativa 
färdigheterna inom organisationen. En viktig förutsättning för en god 
kommunikation är att personerna är medvetna om hur de ska kunna 
kommunicera med varandra så att de förstår varandras budskap. Det kan dock 
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uppstå problem med detta trots att vilja finns från båda håll. Den person som har 
ett budskap den vill förmedla kallas för sändare. Denna person ska för att uppnå 
ett lyckat resultat först koda in sitt budskap på ett sådant sätt att det förmedlas 
rätt så att mottagaren kan tolka det rätt. Det är lätt att förstå sina egna tankar, 
men att omsätta dessa till ord och förklara något på ett bra sätt kan vara svårare. 
Vilka ord och uttryck som används är viktigt att tänka på. Till detta läggs de icke 
verbala signaler som sänds ut samt vilket tonfall som används (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Detta kan vara en riskfaktor när det inom organisationer 
kommuniceras mellan olika avdelningar. Högre upp i organisationen är 
personerna som arbetar där i regel utbildade, och detta inom olika områden. 
Vilka uttryck använder sig tillexempel en ekonom sig av vid samtal med en 
person som arbetar på en personalavdelning? Längre ner i organisationen kan det 
röra sig om personer som arbetat länge inom företaget gentemot personer som är 
nyanställda. Finns det olika fackuttryck eller en jargong som kan vara svår att 
förstå för nya? (Ibid). 
 
För att alla ska förstå den information som sprids gäller det att den är 
målgruppsanpassad (Falkheimer & Heide, 2003). Detta betyder att 
informationen ska vara anpassad för de personer i organisationen som den avser. 
För att exemplifiera detta så ska en mellanchef få informationen på ett sådant sätt 
att den kodas in och tolkas rätt.  
 
När det gäller kommunikationen nerifrån och upp kan information snedvridas av 
enskilda individers syn på sig själv och sina arbetskamrater. Det är fullt tänkbart 
att någon i personalen kan framhäva sin egen betydelse för personalens 
framgångar och samtidigt förringa andras betydelse för den samma.     
Kommunikationen mellan endast två individer kan vara svår. I en organisation är 
flera olika individer involverade i kommunikationsmönstret vilket gör det ännu 
svårare att få budskapet att nå fram. Det finns även andra faktorer som påverkar 
kommunikationen inom en organisation. Det kan röra sig om organisationens 
struktur, men också om de normer och värderingar som råder inom den specifika 
organisationen.(Falkheimer & Heide, 2003) 
 

Sammanfattning  
I detta avsnitt har vi tagit upp och beskrivit viktiga begrepp som är relevanta för 
undersökningen. Normer och olika kulturer spelar in i hur kommunikationen 
fungerar i en organisation. Hur kommunikationen bedrivs i en organisation kan 
se olika ut detta kallas kommunikationskanaler. De kanaler som beskrivs är 
muntliga, skriftliga och elektroniska. Kommunikationen kan sändas både 
vertikalt och horisontellt i en organisation, samtidigt som det bedrivs både 
informell och informell kommunikation. Det är viktigt för en organisation att 
den information som förmedlas är målgruppsanpassad så att rätt information når 
rätt mottagare. Detsamma gäller mängden information sänds för mycket 
information är det lätt att viktig information missas av mottagaren. Detta är en 
del av de problem som kan uppstå i kommunikationen i en organisation.  
 
I det följande avsnittet presenteras resultatet av det insamlade empiriska 
materialet.  
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Resultat 
Respondenterna beskriver de kommunikationskanaler som 
används inom organisationen 
Det finns flera olika kommunikationskanaler inom organisationen. En av dem 
som nämns av personalen är den stora anslagstavlan vid entrén och anslagstavlan 
vid varje maskin. Här står att läsa om information som rör produktionen i stort. 
Detta är ett exempel på en typisk skriftlig kommunikationskanal. 
Kommunikationen sker också via mail och intranät. Detta är tillgängligt för 
personalen då det finns en dator utplacerad vid varje maskin. Via intranätet kan 
de anställda ta del av den information som skickas ut till dem i form av ett 
veckobrev och ett månadsbrev. Muntlig information beskrivs också som en 
viktig kommunikationskanal. Exempel som nämns är bland annat olika möten 
som tillexempel måndagsmöte. Produktionsledningen nämner också det 
såkallade måndags mötet som en viktig kommunikationskanal. Detta möte sker 
en gång veckan, här informerar ledningen bland annat om hur arbetet i fabriken 
går, men även annan relevant information rapporteras. Med på mötena är 
produktionsledningen, övriga representanter för ledningen som tillexempel 
inköpsavdelning och personalavdelningen. Arbetsledare är även med och 
representerar personalen samt en facklig representant. Det är informationen från 
dessa möten som veckobrevet utformas efter och publiceras på intranät men även 
en papperskopia delas ut till de olika avdelningarna i produktionen.  
 

Hur ser personalen på den vertikala respektive horisontella 
kommunikationen inom organisationen? 
När ett budskap ska kommuniceras från personalen och uppåt är det vanliga att 
detta går via arbetsledaren genom muntlig kommunikation. Detta beskrivs av en 
i personalen som  

”den rätta vägen att föra fram ett 
budskap uppåt”. 

 
Här sker alltså kommunikationen muntligt från personal till arbetsledare och från 
arbetsledare vidare uppåt i organisationen. Förbättringsmöten och 
måndagsmöten är också en möjlighet för personalen att kommunicera uppåt i 
organisationen genom muntlig väg. Produktionsledningen däremot menar att den 
skriftliga kommunikationen är den bästa för att nå fram med sitt budskap. Risken 
enligt produktionsledningen är dock att informationen lätt kan misstolkas 
beroende på vilken typ av information det rör sig om. Detta kan bero på flera 
olika faktorer enligt produktionsledningen. En av faktorerna som nämns är 
mottagarens förmåga att tolka informationen på rätt sätt. En annan sak som 
nämns som en orsak till att ett budskap kan misstolkas är vilket humör 
mottagaren är vid det tillfälle han tar emot informationen. Produktionsledningen 
har svårt att veta om budskapet har nått fram då han saknar feedback på den 
skriftliga informationen. 
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Hur ser personalen på mängden av information som sänds ut? 
Något som alla från produktionspersonalen är överens om är att det sprids 
väldigt mycket information som gör det svårt för dem att sortera ut det viktiga. 
Det framkommer att personalen tycker att delar av den information som sprids 
inte är relevant för deras arbetsuppgifter. Eller som en ur personalen som 
intervjuats säger:  

 
”Jag bryr mig väl inte om hur 
mycket stärkelse som pappret 
innehåller”.  

 
Personalen säger sig vara mest intresserad av information som specifikt rör deras 
arbetsuppgifter eller arbetsprestationer. De anser att är viktigt att de får reda på 
eventuella förändringar av arbetsuppgifter. Det framhålls även att de tycker 
uppföljning av arbetsprestationer är en viktig och intressant typ av information. 
De menar att den enligt dem irrelevanta informationen bidrar till att information 
som upplevs som viktig för dem kan missas i det stora informationsflödet. De 
tycker sig dock även sakna en för dem viktig bit. Det handlar då om information 
som rör företagets framtid. Detta på grund av det de senaste åren har förekommit 
stora neddragningar av personal. Det märks en stor oro bland 
produktionspersonalen för att det ska ske fler neddragningar i framtiden. 
Arbetsledarna håller till viss del med i det resonemanget om att det förmedlas för 
mycket information, men de betonar att det beror på vilken typ av information 
det rör sig om. De menar att lägesinformation är väldigt viktigt och måste nå 
fram. Det vill säga informationen om hur varje maskin ligger till jämfört med de 
uppsatta målen. Personen som representerar produktionsledningen ser också en 
viss risk i att det förmedlas för mycket information. Vilket personen menar kan 
bidra till att viktig information riskerar att missas av den som det är avsett för.  
 

Vad anser respondenterna om feedback? 
Under intervjuerna diskuterades hur sändarna vet att deras budskap nått fram och 
förståtts på ett korrekt sätt. Personalen tycker det är svårt att veta om den 
informationen som förs uppåt når fram till rätt mottagare. Detta på grund av att 
de upplever att det inte ges tillräcklig feedback. Eftersom feedback enligt dem 
saknas vet de heller inte var informationen i så fall skulle fastna. För att få 
feedback menar personalen att de ofta får söka denna på egen hand. 
 

”Man får helt enkelt ringa och 
skrika lite” 

 
Produktionsledningen menar att all kommunikation som kommer nerifrån inte 
alltid är relevant. Den information som anses vara relevant försöker han ta tag i 
direkt. Detta förmedlas till den berörda sändaren som informeras om att 
informationen är mottagen. Även arbetsledaren anser att all information som når 
honom nerifrån inte är relevant och sållar således i informationen som han väljer 
att sända vidare.  För att minimera risken att den information som sänds vertikalt 
i båda riktningarna inte ska misstolkas råder enighet. Såväl 
produktionsledningen som arbetsledare och personal anser att muntlig 
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kommunikation ”öga mot öga” är den bästa. De menar att detta är det bästa sättet 
för att inte riskera att information misstolkas. Tendensen är att 
produktionspersonal är mer beroende av denna typ av kommunikation för att de 
ska känna sig säkra på att informationen når fram. En del tar ibland saken i egna 
händer och ringer själv till den berörda mottagaren och framför sin information 
istället för att ta den ”rätta vägen genom arbetsledaren”. 
 
 Produktionsledningen däremot anser att all information inte går att ta muntligt 
och kommunicerar ut sin information via andra kanaler. Det kan gälla 
information som är personlig och avsedd för någon enskild individ. Det är bara 
när det är väldigt viktig information som absolut inte får misstolkas och gäller 
alla som han informerar muntligt. 
 
Det finns ingen form av utvärdering på kommunikationsarbete i organisationen. 
Detta är en uppfattning som delas av samtliga i undersökningen. 
Produktionspersonalen har en uppfattning om att ledningen inte bryr sig om hur 
kommunikationen fungerar. På frågan om de ansåg att det behövdes någon form 
av utvärdering av kommunikationen så hade inte produktionspersonalen något 
svar. Produktionsledningen säger att det skulle vara bra med någon form av 
utvärdering men han vet inte hur en sådan skulle se ut. 
 

Hur ser intervjupersonerna på den formella och informella 
kommunikationen? 
Produktionspersonalen menar att kommunikationen såväl den formella som 
informella är viktig för organisationen. De anser att kommunikationen bidrar till 
att de känner sig som en del av organisationen. Det påpekas att den informella 
kommunikationen på ”golvet” är väldigt viktig för sammanhållningen bland 
personalen. Detta gäller kommunikation som rör hjälp med att klara av 
arbetsuppgifter och sådan av mer vänskaplig karaktär. Produktionsledningen 
stämmer in i detta resonemang och tycker att kommunikation är väldigt viktigt 
för sammanhållningen. Respondenten från produktionsledningen anser även att: 
 

”Kommunikationen bidrar till att 
medarbetarna känner sig 
delaktiga”. 

 
Detta för att de ska känna sig som en del av organisationen. Bitar som kan 
förbättras i kommunikationen är feedback. Främst är det produktionspersonal 
som önskar sig mer feedback från ledningen. Detta gäller fall då de framfört 
något till personer på högre positioner inom organisationen och som de förväntas 
få svar på. Även ledningen skulle vilja att feedbacken förbättras så att de vet att 
informationen har nått fram. Produktionspersonalen vill gärna se ledningen som 
mer delaktiga i produktionen och visa sig vid den samma. De menar att 
ledningen inte är sen med kritik men de saknar uppskattning för sitt arbete. 
Produktionspersonalen skulle även vilja ha mer information om fabrikens 
framtid. Oron märks tydligt hos personalen, detta på grund av de senaste årens 
neddragningar inom koncernen. Produktionspersonalen anser att det är svårt att 
få reda på om informationen de vill nå fram med verkligen hamnar hos rätt 
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person. De saknar en bättre feedback från ledningens håll. Mer feedback skulle 
bidra till att de kände sig mer motiverade till sitt arbete. 
 

Fackets roll i kommunikationen 
Produktionsledningen tycker att fackets roll är för stor i organisationen och anser 
att facket vill ha mycket makt, vilket försvårar kommunikationen med 
personalen. Ett exempel som nämns är att fackklubben hela tiden vill lägga sig i 
om olika beslut som tillexempel om ledningen vill att personalen ska jobba 
övertid. Facket i sin tur menar att deras kommunikation med ledningen fungerar 
bra, men ledningen kommunikation med facket är mycket bristfällig. De anser 
även att ledningens kommunikation med produktionspersonal är bristfällig. Ett 
exempel är när det ska förmedlas negativ information då vänder sig ledningen 
till facket och vill att de ska förmedla denna information. Facket anser att det är 
ledningens sak att informera sina medarbetare om negativa saker. Facket 
stämmer in i produktionspersonalens kritik mot att ledningen visar sig alldeles 
för sällan i produktionen. En sak som facket menar är att i stort sett all 
kommunikation från produktionspersonal till ledning går via dem. Fackets kritik 
mot ledningen är överlag väldigt hård.  
 

Sammanfattning 
I detta avsnitt har vi redovisat resultatet av det empiriska materialet. Personalen 
inom organisationen pekar på att det finns flera olika kommunikationskanaler 
och nämner att mycket av kommunikationen sker muntligt. De elektroniska 
kanalerna som tillexempel intranät är kanaler som används flitigt av 
produktionsledningen. Produktionspersonalen menar att den muntliga kanalen är 
den bästa kanalen, produktionsledningen menar att den skriftliga är den som är 
bäst. Både produktionspersonal och produktionsledning är överens om att det 
förmedlas för mycket information vilket gör att viktig information kan missas. I 
det stora flödet av information finns det bitar som produktionspersonalen saknar 
och då främst information om fabrikens framtid. Produktionsledningen tror att 
det skulle vara bra med någon form av utvärdering av kommunikationsarbetet 
men vet inte hur en sådan skulle se ut. Produktionspersonalen tycker ibland att 
ledningen inte bryr sig om hur kommunikationen fungerar.  
 
I det näst följande avsnittet analyseras resultatet med hjälp av begrepp och 
teorier från den teoretiska referensramen. 
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Analys 
Företagets ledning sprider information genom de olika kommunikationskanaler 
som brukas inom organisationen. Under intervjuerna har respondenterna dels 
berättat om de flertal olika vägar som information kan spridas på, men också hur 
denna information kan inhämtas. Som nämns i teori avsnittet används både 
muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler i organisationen. Resultaten av 
intervjuerna visar att alla dessa kanaler används flitigt. Detta då alla intervjuade 
är överens om att det ständigt flödar en strid ström av information genom 
organisationen.  
 
Den informella kommunikationen har en stor plats på företaget och fyller de 
informationsluckor som den formella kommunikationen inte fyller. 
Intervjumaterialet styrker detta resonemang. Ett tydligt exempel som ges på detta 
är att när produktionsledningen informerar personalen om en ny händelse kan 
rykten ta fart om personalen inte förstått informationen på rätt sätt. Rykten sprids 
med hög hastighet, därför försöker man från produktionsledningens sida vara 
lyhörda vad det gäller rykten. Anledningen till detta är att personalen ska ha rätt 
information att arbeta efter och att inte felaktigt tolkad information ska få en 
negativ effekt för företaget. Den oro för företagets framtid som finns inom 
personalstyrkan sedan flera år tillbaka leder till en del spekulationer om vad som 
kan komma att hända. Ett sådant här beteende gör att misstänksamhet bland 
personalen mot olika beslut som kommer från ledningshåll gärna uppstår. 
 
Det empiriska materialet pekar på att det finns en hög grad av hjälpsamhet 
arbetskamrater emellan. Detta kan kopplas till Granér som diskuterar en 
fungerande kommunikation mellan människor är avgörande för att grupper ska 
fungera ihop (Granér, 1991). En annan positiv företeelse som denna 
kommunikationsform för med sig är att en bra sammanhållning blir möjlig. De 
intervjuer som gjorts styrker intrycket av att sammanhållningen är god bland 
personalen. Företagets personal är väldigt trogna sin arbetsplats. Det är mycket 
vanligt att de arbetat där i decennier, detta är ett tecken på att de trivs med 
varandra och med sitt jobb. Sammanhållningen dem emellan tycks vara god, de 
intervjuade anser att kommunikationen med arbetskamraterna är viktig och att 
den fungerar utmärkt (Ibid.)  
 
Mycket information sprids genom organisationen. Budskap som kan röra 
arbetsuppgifter eller mer personliga angelägenheter går både vertikalt och 
horisontellt inom produktionsavdelningen. Det vanligaste är att kommunikation 
sker vertikalt inom organisationen. Detta för att arbetarna är beroende av de 
olika direktiv som ges uppifrån. I grunden är det företagets kunders önskemål 
och krav som styr. Andra krav som ställs på produktionen är att produkterna dels 
ska vara klara i rätt tid samt hålla hög kvalitet. Materialet som används ska också 
nyttjas på ett så effektivt och ekonomiskt riktigt sätt som möjligt för att utnyttja 
materialet maximalt för att på så sätt minska mängden spill. Detta är information 
som har framkommit under samtalen med personalchefen.   
 
För att detta ska kunna vara möjligt att genomföra krävs kommunikation genom 
alla berörda enheter inom organisationsstrukturen. Detta visar att den vertikala 
kommunikationen är en stor och viktig företeelse. Som intervjuerna visar är det 
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också en strid ström av information som går neråt för att hålla alla berörda 
upplysta om vad som ses som viktigt att veta. Nackdelen som visas i intervjuerna 
är att all information inte anses som viktig. Detta påstående kommer främst från 
produktionspersonalen. Den vertikala kommunikationen sker även uppåt, 
respondenterna berättar att det ibland uppstår frågor gällande olika företeelser på 
arbetsplatsen. Då vandrar budskap från sändaren uppåt till mottagaren som kan 
vara en arbetsledare eller produktionsledningen. 
 
Det är framförallt vertikal kommunikationen som används. Det förekommer 
dock även en viss del av horisontell kommunikation inom 
produktionsavdelningen. Olika enheter inom produktionen kommunicerar med 
varandra för att lösa problem. Det kan röra sig om fel på maskiner som måste 
åtgärdas av för detta ändamål så kontaktas kunnig personal. Detta innebär att 
personer på samma nivå inom hierarkin kommunicerar med varandra. Att olika 
enheter inom produktionen kommunicerar med varandra är av stor vikt för att 
deras arbete ska ligga i fas med varandra. Detta gynnar företagets strävan att 
utnyttja maskinparken så effektivt som möjligt. Något som underlättas betydligt 
om de olika enheterna känner till hur de andra ligger till tidsmässigt. 
 
Det finns information som är anpassad för just den målgrupp den avser. Det kan 
exempelvis handla om information som inte ska vara tillgänglig för alla utan 
bara för enskilda. Det handlar också att informationen ska vara utformad på ett 
sådant sätt att den är lätt att ta till sig och förstå. Sett till det som framkommit 
under intervjutillfällena tycker inte produktionspersonalen att verkligheten ser ut 
på det viset. Viss information som sänds ut till dem anses svårbegriplig och 
onödig, detta gäller exempelvis upplysningarna om papprets olika beståndsdelar. 
Det gäller även då företagsledningen vid stormöten redogör för olika siffror 
gällande ekonomiska och produktionsmässiga resultat.  
 
Då någon ur produktionspersonalen vill framföra ett meddelande till en 
överordnad är målgruppen i det här fallet företagsledningen eller 
produktionsledningen. Den intervjuade från produktionsledningen ser inte all 
information som kommer underifrån som relevant. Vad som är relevant eller inte 
kan vara problematiskt att reda ut det kan handla om att de inte har ett 
gemensamt språk. Något som kan förklaras med att de inte vet hur de på ett 
effektivt sätt ska nå fram med budskap till varandra på ett sätt som uppfattas av 
alla.  
 
Som tidigare redogjorts för anser alla tillfrågade att det är mycket information 
som sprids. Bland produktionspersonalen är den allmänna uppfattningen att det 
blir för mycket information.  Respondenterna ur denna kategori visade sig  ha en 
gemensam syn om att det är för mycket information ibland. När det gäller 
personalen syn på den information som når dem, såväl innehållsmässigt som 
storleksmässigt, visade det sig viktig att reda ut vilken sorts information som 
avsågs. Det visade sig dock att när de preciserade denna uppfattning att det var 
viss information som de säger sig att de skulle klara sig utan. Detta gäller sådant 
som exempelvis rör materialfrågor men även vad de kallar ”siffror”. De menar 
att det inte är av någon större nytta för dem att veta hur mycket av varje 
beståndsdel som materialet innehåller. Då personalen anser att mängden 
information är väldigt stor uppstår därför risken att en del information missas. 
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Det tyder på att företagsledningen precis som Falkheimer & Heide beskriver det 
valt att spreja sina anställda med information samtidigt som de bönfaller de att 
personalen ska förstå all information. (Falkheimer & Heide, strategisk 
kommunikation, 2007. s 94). 
 
Det verkar vara så att företagsledningen tycker att mycket information är bra och 
att personalen är kompetenta nog att sålla ut sådant som möjligen är av 
underordnad betydelse för dem och deras befattning. Den stora mängden av 
information enligt denna idé kan ses som ett stöd för personalen. Detta för att ju 
mer information som görs tillgänglig för dem desto mer värdefull kunskap får de 
tillgång till. Detta ska i sin tur leda till större förståelse för vad de utför för 
arbetsuppgifter och vilken betydelse detta har för företagets framgång.  Detta 
resonemang förutsätter att personalen känner att all information är nödvändig 
och relevant för dem. För det är trots allt så att om personalen har attityden att 
mycket av det som det informeras om är onödigt som gör att verkligt 
betydelsefull information riskerar att förbises. Den stora mängd information som 
sprids från ledningen är avsedd att hålla personalen uppdaterad om vad som 
gäller med olika saker rörande produktionen. Detta görs i all välmening med 
förhoppning om att ge personalen bästa möjliga förutsättningar för att kunna 
utföra ett bra arbete. 
 
Det visar sig i intervjuerna med de kollektivanställda respondenterna att trots att 
de anser att det blir för mycket information så finns det ändå sånt de saknar. 
Exempel är information om hur det ser ut för företagets framtid och hur detta 
eventuellt kommer att påverka dem personligen. 
 
Under intervjuerna har det visat sig att kommunikationen innebär vissa problem. 
Problem som är viktiga att känna till för att det ska uppstå full förståelse mellan 
sändare och mottagare. Respondenterna från alla de olika kategorierna som 
intervjuats tycker sig få för lite feedback. Produktionspersonalen tycker detta är 
vanligt vid de situationer då de framfört ett ärende genom 
organisationsstrukturen upp till ledningen. De anser att den feedback som ges 
oftast är otillräcklig. Utan feedback blir det svårt för dem att veta om budskapet 
nått fram och varför det eventuellt inte nått fram. Detta är nödvändigt för att de 
själva också ska kunna ge återkoppling till ledningens reaktioner på budskapet. 
Vart någonstans det fastnar blir därför också oklart.  
 
Kan de normer, såväl skrivna som oskrivna, som finns på företaget påverka 
anställdas sätt att kommunicera? Det finns normer som talar om för individerna 
hur ett budskap ska kommuniceras. När det gäller ett ärende som kommer från 
en av de kollektivanställda som är avsett att nå fram till ledningen anges det 
tillvägagångssätt för detta. När det under intervjuernas gång frågats om hur 
kommunikationsvägarna för att framföra ett budskap uppåt i organisationen ser 
ut har ett svar på ett väldigt tydligt sätt beskrivit detta. Vi ville veta hur 
tillvägagångssättet för att framföra ett budskap från en kollektivanställd  till 
ledningen såg ut. En person beskrev att gå via sin närmsta chef som ”den rätta 
vägen”. Det verkar därför var en inarbetad norm att så här ska det gå till när 
något ska framföras till någon i högre befattning. Att följa 
organisationsstrukturen. 
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Företaget i helhet är inte ensamt om att skapa normer bland personalen innanför 
fabriksväggarna. Genom intervjuer med samtliga står det klart att facket även har 
ett starkt inflytande på personalen. Facket inflytande på såväl personalen som 
företaget menar vi påverkar kommunikationsprocessen mellan organisationens 
olika delar och framförallt då mellan ledning och personal. Ett konkret exempel 
på detta är när företaget ibland är tvingas ta till övertid för hinna att klart med det 
som ska produceras i rätt tid. Att direkt beordra arbetarna övertidsarbete är inte 
möjligt.  Denna kommunikation måste gå genom de kollektivanställdas 
fackförening. 
 

Slutsatser 
De slutsatser vi kan göra efter analysen av materialet är att för mycket 
information flödar i organisationen. Detta leder lätt till misstolkningar och 
missuppfattningar. Avsaknaden av feedback inom organisationen är en annan 
slutsats som kan dras. Både produktionspersonal och produktionsledning 
efterlyser mer feedback på den kommunikation som sker. Då personalen vill att 
produktionsledningen visar sig mer i fabriken och gör sig tillgängliga för muntlig 
kommunikation är en slutsats som kan dras. Att de fackliga organisationerna och 
ledningen behöver närma sig varandra är en annan sak som undersökningen 
pekar på.  
 

Diskussion  
Att arbeta med denna uppsats har gett oss en insikt om hur viktig den interna 
kommunikationen är för ett företag. För att kunna leverera en produkt så att 
kunderna blir nöjda förutsätter att den interna kommunikationen håller samman 
de olika enheterna inom organisationen. Vi gick in i undersökningen med en viss 
förutfattad mening om att kommunikation är viktigt för en organisation. 
Resultatet visar att detta stämmer. Många olika beslut fattas dagligen. Alla dessa 
beslut ska sedan förmedlas till berörda personer. Fungerar inte detta blir till slut 
hela organisationen lidande. Undersökningen pekar på är att det inte råder brist 
på information, men frågan är om all information är viktig för alla i 
organisationen. En person berättar i undersökningen att han inte bryr sig om hur 
mycket stärkelse det ska vara i produkten, eftersom det inte berör hans 
arbetsuppgifter. Det är just sådan information som ledningen skulle kunna ta till 
sig. Det är en sak att sprida information men det är viktigt att tänka på vem som 
är mottagaren. Om inte viktig information ska missas av mottagaren så måste 
kommunikationen bli mer målgruppsinriktad. För att detta ska kunna ske bör 
även produktionspersonalen bli bättre på att kommunicera med ledningen och ge 
feedback på den information som förmedlas till dem. Detta ser vi som något 
givet. Fungerar inte feedbacken så är det inte lätt att förändra sättet som 
ledningen kommunicerar.  
 
En annan sak som vi vill reflektera över är den tendens att viss information tycks 
stanna upp någonstans i ledet från sändare till mottagare. Undersökningen gav 
inget svar på var flaskhalsarna i informationsflödet finns. Om det beror på att 
vissa personer håller inne med information vet vi inte. Det stora 
informationsflödet som finns på företaget kan vara en faktor som gör att 
information oavsiktligt fastnar eller försvinner på vägen. För att minska denna 
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risk behövs det mer feedback i organisationen, detta sätt skulle göra att det går 
att finna eventuella flaskhalsar. Vår åsikt är att det skulle vara till företagets 
fördel om det skulle finnas någon form av utvärdering av det kommunikations 
arbete som utförs. Feedback är en av ingredienserna som borde ingå i en sådan 
utvärdering. Det ska tilläggas att i stort sätt alla medverkande i undersökningen 
saknar en fungerande feedback, produktionsledningen menar även att det skulle 
vara bra med någon form av utvärdering av kommunikationen, något konkret 
förslag hur en sådan utvärdering ska se ut saknas dock.    
 
Något som visat sig i undersökningen är att produktionspersonalen eftersöker en 
bättre kontakt med ledningen och då främst produktionsledningen. Det som 
saknas är att ledningen visar sig på fabriksgolvet. Ser vi till egna erfarenheter så 
är vi överens om att om ledningen visar sig mer på golvet så känns ens eget 
arbete mer betydelsefullt. Det ges även en bra chans att ventilera eventuella 
problem eller annat. Samtidigt ger det tillfälle för ledningen att se om den 
information som sänds ut verkligen når fram till rätt mottagare. Dessa ska sedan 
tolka budskapet rätt för att kunna omsätta det i praktisk handling.  
 
Det har varit intressant att se vilka kommunikationskanaler företaget använder 
sig av. Det gamla beprövade sättet med anslagstavla har kompletterats med 
intranät. Två olika kanaler som förutsätter den enskilde individens intresse av att 
ta del av information. Säkerligen är just detta intresse en fråga om personers 
nyfikenhet av att ta del av olika typer av fakta och nyheter. Information görs 
även tillgänglig genom mail som skickas ut till de datorer som finns att tillgå. 
Som tidigare skrivits vill personalen gärna att personer ur ledningen ska synas 
mer ute i produktionen. Detta för att de ska kunna kommunicera med dem den 
muntliga vägen. Resultatet av intervjuerna visar att muntlig kommunikation är 
uppskattad och borde förekomma oftare. Vid möten finns ytterligare en 
möjlighet att praktisera ett muntligt kommunicerande. Att vi väljer att använda 
termen möjlighet är att det krävs att båda bjuder till för att det ska bli en dialog. 
Det vilar alltså även ett ansvar på de enskilda personerna ur 
produktionspersonalen att ta bladet från munnen om de har något att säga.  
 
När det gäller kommunikationsvägar väljer de kollektivanställda oftast att följa 
den formella strukturen. De anställda går till sin närmsta chef men kan ibland 
hoppa över detta steg. Det kan finnas negativa aspekter med detta framförallt då 
mellanchefen kan känna sig förbisedd. För den enskilde arbetaren blir detta sätt 
möjligen bättre då de snabbare kan få feedback på det de framfört.  
 
Olika normer och värderingar är något som spelar en stor roll i 
kommunikationen i en organisation. En tydlig norm som vi har observerat på 
Smurfit Kappa är att produktionspersonalen inte gärna pratar om fackets roll på 
företaget. Våra egna antaganden gör det gällande att det finns en kultur där man 
inte gärna pratar om facket. Här är det viktigt att påpeka att detta antagande från 
vår sida kan bero på misstaget vi gjorde under intervjuerna och inte berättade på 
ett tydligt sätt att vi inte var utsända av företagsledningen. Det kan vara en av 
anledningarna till att framförallt produktionspersonalen inte ville berätta mer om 
fackets roll. Samtidigt går det inte att sticka under stol med att facket verkar ha 
en stark ställning på företaget, vilket i vissa fall försvårar kommunikationen 
mellan enskilda individer och ledning. Vi är av den åsikten att facket ska ha 
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inflytande men inte i den utsträckningen att kommunikationen blir lidande. Det 
är viktigt är att ledning och fack har en bra dialog och att kommunikationen 
mellan dem fungerar. För att en sådan dialog ska fungera tror vi det är det viktigt 
att båda parter kan lita på varandra.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
Ett förslag till fortsatt forskning kan vara att komma fram till en bra form av 
utvärdering av kommunikationen. Frågor som bör finnas med är hur en sådan ut 
värdering ska se ut och hur den ska utformas. För att en utvärdering ska fungera 
så är det viktigt att den bygger på en tvåvägskommunikation mellan ledning och 
personal. En annan sak som är intressant att forska vidare i är fackets roll i en 
organisation. Hur ska en tillfredställande kommunikation kunna ske mellan fack 
och ledning är en av frågorna som vore intressant att se närmare på. 
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Bilagor 
Bilaga 1, Intervjuguide produktionsledning  
 
Vad innebär begreppet intern kommunikation för dig? 
 
Vilka olika kommunikations kanaler används i organisationen? 
 Beskriv dessa kanaler 
  
Vilken kanal är den bästa för att förmedla information? 
   
Väljer du olika kanaler för olika information?, svår etc 
 Finns det någon skillnad på hur du förmedlar olika budskap? Jobbiga 
etc.  
  
Vad gör du för att minimera risken för att den information du förmedlar 
misstolkas? 
 
Hur vet du att din information går fram till rätt mottagare? 
 Ngn form av feedback? 
 Fastnar informationen någon stans på vägen?  
  Var? Varför? 
 
Finns det svårigheter i kommunikationen neråt i organisationen? 
 
Hur fungerar kommunikationen med facket? 
 Vilka? Förklara. 
 
Har facket någon påverkan på kommunikationen? 
 
 
Hur behandlar du informationen du får nerifrån? 
 Är all info som når dig relevant? 
 
Känner du att kommunikationen är ett led i att motivera personalen till ett bättre 
arbete? 
 Förklara. 
 
Påverkar kommunikationen sammanhållningen i organisationen? 
 
Kan det finnas en risk i att det förmedlas för mycket info vilket då kan bidra med 
att den anställde inte kan ta till sig all information? 
 
Utförs det några utvärderingar om ert kommunikations arbete? 
 Om ja, hur ser den utvärderingen ut? 
 Om nej, skulle det behövas? 
 
Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 
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Bilaga 2, intervjuguide produktionspersonal 
 
Vad innebär begreppet  kommunikation för dig? 
 
Vilka olika kommunikations kanaler används i organisationen? 
 Beskriv dessa kanaler 
 
Vilka kanaler används för att förmedla information som ska vidare upp i 
organisationen? 
 Olika för vilken info det rör sig om? 
 
Hur relevant är den information som förmedlas? 
 Är all info viktig? 
 Är det något som saknas? Vilken? 
 
Kan det finnas en risk i att det förmedlas för mycket info vilket då kan bidra med 
att du inte kan ta till sig all information? 
 
Tycker du att den information som du vill föra vidare uppåt i organisationen når 
fram till rätt mottagare? 
 
Hur vet du att din information går fram till rätt mottagare? 
 Ngn form av feedback? 
 Fastnar informationen någon stans på vägen?  
  Var? Varför? 
 
Påverkas kommunikationen av facket? 
 
Spelar facket en viktig roll i kommunikationen med ledningen? 
 Om ja, på vilket sett? 
  
Utförs det några utvärderingar om ert kommunikations arbete? 
 Om ja, hur ser den utvärderingen ut? 
 Om nej, skulle det behövas? 
Bidrar kommunikationen till att du känner dig som en del av organisationen? 
 Om nej, varför? Vad beror det på? 
 
Förbättrar kommunikationen sammanhållningen i organisationen? 
 
Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 
 

Bilaga 3, intervjuguide arbetsledare  
 
Vilka olika kommunikations kanaler används i organisationen? 
 Beskriv dessa kanaler 
 
Försvåras din kommunikation på grund av din plats i organisationen? 
 Vad kan det bero på? 
Finns det en risk att anställda hoppar över di i kommunikationen med ledningen? 
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Skulle kommunikationen med ledningen kunna förbättras? 
 Skulle kommunikationen neråt kunna förbättras? 
 
Anser du att du får tillräckligt med information från ledningen? 
 Är det för mycket? 
 För lite? Beskriv. 
 
Hur vet du att din information går fram till rätt mottagare? 
 Ngn form av feedback? 
 Fastnar informationen någon stans på vägen?  
  Var? Varför? 
 
Tycker du att den information som du vill föra vidare uppåt i organisationen når 
fram till rätt mottagare? 
 
Vad gör du för att minimera risken för att den information du förmedlar 
misstolkas? 
 
Hur behandlar du informationen du får nerifrån? 
 Är all info som når dig relevant? 
 
Kan det finnas en risk i att det förmedlas för mycket info vilket då kan bidra med 
att den anställde inte kan ta till sig all information? 
 
Känner du att kommunikationen sker på ett motiverande sett? 
 Förklara. 
 
Hur fungerar kommunikationen med facket? 
 Förklara. 
 
Hur skulle kommunikationen kunna förbättras? 
 
Utförs det några utvärderingar om ert kommunikations arbete? 
 Om ja, hur ser den utvärderingen ut?   Om nej, skulle det behövas? 
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Bilaga 4, Presentationsbrev 
 
   
   Halmstad 2007-11-14 
Hej! 
 
 Vi är två studenter vid Högskolan i Halmstad som läser sista terminen på det 
arbetsvetenskapliga programmet. Vi ska under november och december skriva 
vår C-uppsats. Vi har valt att undersöka hur kommunikationen ser ut vid ert 
företag och då främst den interna kommunikationen. Undersökningen kommer 
att ske genom intervjuer där det insamlade materialet kommer att sammanställas 
och analyseras med hjälp av teorier och annan relevant litteratur. Vi kommer 
med hjälp av personer från ledningen göra ett urval på de personer som är 
relevanta för vår undersökning och därefter kontakta berörda personer. 
Intervjuerna kommer max ta en timme i anspråk och kommer ske så snart som 
möjligt.  
 
Vi är redan nu tacksamma för all hjälp vi kan få. Det ska även poängteras 
att alla intervjuer sker helt frivilligt och sker helt anonymt, det kommer inte 
att gå att urskilja vem som sade vad i det färdiga materialet. Intervjuerna 
är bara till för våra ögon och till hjälp för undersökningen.  
 
Vid eventuella frågor så är ni välkomna att höra av er till oss antingen på 
mejl eller telefon. 
 
Tusen tack på förhand 
Med vänlig hälsning  
 
Stefan Lundqvist  
Morgan Lundgren    
 
xxxxxxx@mailadress.com 
 
tel: xxx-xxxxxx 
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