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Abstract 
Title: Internal Communication- Identifying the cause of noise source 

Authors: Emma Fossum & Anna-Bettina Holm 

Supervisor: Olle Duhlin 

Examiner: Hans Wessblad 

Course: 2FE78E Organization, Bachler’s degree  

Research question: How can noise source be identified in organizations? 

Purpose: The purpose of the study is to identify and get an understanding of why sough/hum 

can be detected in the formal internal communication. Furthermore, the purpose is to identify 

which factors that can disturb the flow of information between organizational members and 

how these factors can affect the receiver’s interpretation of the sender’s message.   

Methodology: The study is a field study conducted with a qualitative method and a deductive 

approach.  

Conclusions: To be able to identify the noise source, the identifier needs to have awareness 

about the what causes of noise source and that the message interpreted differently. The organi-

zation we studied works as for today strategically with the internal communication and has 

recently implemented internal communication strategies, which have given us some difficulties 

identifying the noise source within the organization. The noise we could identify was that the 

employees got stressed and missed important information when too much information was sent 

out. Furthermore, a misunderstanding between sender and receiver could be identified as well 

as spreading rumors and too short morning meetings for deeper discussions. The misunder-

standing could be a consequence of that the receiver is not understanding the communication 

as clear as intended.   

Key words: Noise source, Internal communication, Information, Messages and Interpretation 

of messages 
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Sammanfattning 
Titel: Internkommunikation- Identifiera brus i kommunikationsflödet 

Författare: Emma Fossum & Anna-Bettina Holm 

Handledare: Olle Duhlin 

Examinator: Hans Wessblad 

Kurs: 2FE78E Organisation- examensarbete 

Forskningsfråga: Hur kan informationsbrus identifieras i organisationer? 

Syfte: Avsikten med uppsatsen är att identifiera och få kunskap om varför brus uppstår i den 

interna formella informationskommunikationen. Syftet är även att identifiera vilka faktorer 

som kan störa informationsflödet och påverkar mottagarnas/medarbetarnas tolkning av in-

formation ifrån sändaren/ledningen. 

Metod: En kvalitativ fallstudie med en deduktiv forskningsansats. 

Slutsatser: För att identifiera brus krävs medvetenhet om vad som orsakar brus och att budskap 

kan tolkas olika. Undersökt organisation arbetar idag strategiskt med internkommunikation och 

nyligen implementerat internkommunikationsstrategier, vilket har gjort att vi har haft svårig-

heter med att identifiera brus i organisationen. Brus på Stena Recycling identifierades kunna 

uppstå i situationer där det blir överflöd av information, där medarbetare blir stressade och ris-

kerar att missa relevant information. Vidare kan brus förekomma i organisationen genom miss-

förstånd, viss ryktesspridning och att morgonmötenas korta tidsram vilket inte ger utrymme för 

djupa diskussioner. Missförstånd kan dessutom förekomma som brus i form av att inte uppfatta 

informationen som tydlig. 

Nyckelord: Brus, Internkommunikation, Information, Budskap och Tolkning av budskap 
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1 Inledning 

 

 
”Organizations are communicatively constituted” 

(Putnam, Nicotera & McPhee 2009, se Heide, Johansson & Simonsson 2012:37) 

En organisation är en sammanslutning av människor som kommunicerar för att genom arbete 

uppfylla ett gemensamt uttalat mål. De personliga agendorna kan skilja sig åt men genom in-

teraktion och kommunikation med varandra bildas en organisationskultur och regelverk att 

verka inom. En del i processen att kommunicera är information, vilket syftar på det innehåll i 

kommunikationen som överförs mellan människor (Heide et al. 2012). Kommunikationsmo-

dellen (Bild 1) visar hur Shannon (1948) beskriver ett informationsflöde. 

 

 

 

 
Bild 1 – ”Schematiskt diagram över ett allmänt kommunikationssystem”.   
(Shannon 1948:2, Tolkad och översatt av studiens författare) 
 
Shannon (1948) beskriver med hjälp av matematiska beräkningar hur ett budskap från inform-

ationskällan till destinationen påverkas av olika variabler/faktorer. Förenklat menar författaren 

att information påverkas av hur informationen överförs, exempelvis om informationen är skrift-

lig eller muntlig. Fortsatt menar Shannon (1948) att om budskapet utsätts för brus kan det yt-

terligare påverka mottagarens tolkning. Även i boken Brus över landet (Ingelstam & Sturesson 

1993) beskriver författarna brus som den störning som kan uppstå när information skickas från 

sändaren via kanal/media till mottagaren.  

 

Brus, i denna studiens mening, uppstår då informationens ursprungliga innebörd inte kommer 

från sändaren till mottagaren med samma betydelse som var avsett. Med resultatet att konflikter 
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kan behöva lösas och/eller att mer tid behöver läggas på att få innebörden att tolkas enligt sän-

darens avsikt. Exempel från tidigare yrkeserfarenheter (av uppsatsens författare) är dels, iakt-

tagelser från olika informationsmöten. Ledare har gett information till medarbetare och därefter 

skulle arbetet ha fortgått. Dock har medarbetare istället för att återgå till sina arbetsplatser till-

bringat tid med att diskutera med varandra om vad informationen egentligen innebar och vad 

de tyckte om budskapet. Dels har iakttagelser gjorts där medarbetare lagt tid på att diskuterat 

frågor där de egentligen har haft samma ståndpunkt men olika språkbruk, och därför inte förstått 

varandra.  

 

Alla organisationer har i någon grad en form av kommunikation, vilket inkluderar internkom-

munikation. Enligt Heide et al. (2012) existerar inte en organisation om det inte finns kommu-

nikation. Vad som anses vara kommunikation är enligt Heide et al. (2012) svårt att särskilja och 

isolera från andra aktiviteter i organisationen. Dock definierar Strid (1999) och Heide et al. 

(2012) i deras respektive böcker att kommunikation är ett informationsflöde och en process 

vilken sker mellan minst två personer. Internkommunikation är, enligt författarna ovan, att vi-

dareförmedla informell och formell information mellan organisationsmedlemmar. Teorin om 

kommunikation har enligt Heide et al. (2012) utvecklats till att se medarbetaren som tolkare av 

information till skillnad från tidigare där de ansågs vara mottagare av information. Fortsatt me-

nar författarna att kommunikation ofta ses som ett problem i organisationer. Problemen förfat-

tarna tar upp är exempelvis att medarbetare antingen tycker att de får för lite information alter-

nativt att de får för mycket information. Medan för mycket information gör att de känner sig 

överösta och får svårt att ta till sig budskapet, gör för lite information att medarbetarna inte 

känner sig tillräckligt insatta. Från ledarna är kritiken att information feltolkas och/eller inte 

efterlevs, vilket medför en ineffektivitet i organisationen (Heide et al. 2012). Whitworth (2011) 

menar att medarbetare förväntar sig att deras ledare ska delge dem information om organisat-

ionen och tydliggöra innebörden. Författaren betonar betydelsen av att den interna kommuni-

kationen fungerar mellan medarbetare och ledare, för att skapa gynnsamma förutsättningar för 

en organisations framgång. Genom att förse medarbetare med nödvändig information kan ef-

fektivare arbete utföras, engagemanget ökas och därigenom även organisationens lönsamhet 

(Whitworth 2011).  
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Vad är orsaken till att det finns information som inte uppfattas i enlighet med sändarens/infor-

matörens avsikt? Enligt Rapp (1993) kommunicerar alla mer eller mindre medvetet. När perso-

ner kommunicerar skickar de och tar emot signaler från sin omgivning. Till sin hjälp använder 

människan sina fem sinnen syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Sinnena utgör människans för-

måga att tolka information men sinnena kan även uppfatta signaler olika hos olika människor. 

Att tolkningarna blir olika kan bero på att människor ständigt tar emot signaler från omgiv-

ningen. Hur dessa signaler uppfattas baseras på exempelvis signalens styrka, vilken sorts signal 

det är, egna erfarenheter och den aktuella situationen (Rapp 1993). För att förstå Rapps (1993) 

resonemang ovan kan frågan ställas, skulle du tolka allvaret, i exemplen under, likadant?  

Exempel 1. En person säger i vanlig samtalston säger att personen behöver hjälp för att denne 

har skurit sig och blodet rinner. 

Exempel 2. En person skriker att personen behöver hjälp för att denne har skurit sig men det 

syns inget blod. 

 

Den process mottagaren genomgår vid tolkning av signaler kallas enligt Rapp (1993) för per-

ceptionsprocess. Processen består av fem delmoment. Först uppfattar mottagaren att någonting 

sägs eller händer. Därefter sker ett urval hos mottagaren som avgör vad som får mottagarens 

uppmärksamhet för att i tredje steget värderas utifrån mottagarens erfarenheter. Fjärde steget 

består av att mottagaren sorterar upp intrycken för att få en personlig struktur på vad som hän-

der. Slutligen tolkas händelsen eller budskapet och mottagaren agerar/reagerar utifrån sin tolk-

ning (Rapp 1993). Processen varje mottagare genomgår innebär att tolkningen är individuell 

och att varje person får en unik tolkning av samma händelse. Den egna tolkningen styrs av den 

egna referensramen vilken inkluderar exempelvis övertygelser, attityder och förståelseförmåga 

(Rapp 1993). Rapp (1993) menar vidare att kommunikationens syfte påverkas av mottagarens 

egna tolkning och omgivande faktorer. Exempel på omgivande faktorer kan vara olika språk-

bruk, andra människors tolkningar och hur akut en situation är.  

 

Kommunikation är en vanlig företeelse inom organisationer och är, enligt Heide et al. (2012), 

en grundläggande del i en organisations framgång. Författarna menar även att det kan före-

komma en stor distans mellan ledning och anställda samt att ledningens kommunikation är en-

kelriktad nedåt i organisationen. Samtidigt har de anställda inte haft mycket utrymme att ge 
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synpunkter till ledningen (Heide et al. 2012). Vilka faktorer som påverkar den formella inform-

ationen och det brus som författarna hävdade finns, är en intressant aspekt att undersöka i denna 

studien. Strid (1999) menar att det exempelvis finns problem med att utforma budskap på ett 

korrekt sätt så att det uppmärksammas och kommer till användning för mottagaren. 

 
Enligt Strid (1999) har allt mer sofistikerade kommunikationsmodeller skapats med tiden. Ex-

empelvis skriver Heide et al. (2012) att Charles W. Redding länkade ihop kommunikations-

teoriernas insikter med fallstudier baserade på verkliga organisationer, vilket lade grunden till 

ämnet organisationskommunikation. Detta var starten på ett nytt teoretiskt synsätt, vilket inne-

bär att organisationers medarbetare inte bara ses som mottagare av information, utan även att 

medarbetare genomgår en tolkningsprocess och att medarbetarens agerande grundadats i hur 

informationen har tolkats (Heide et al. 2012).  

 

Historiskt sett började kommunikation som fenomen att studeras och observeras under 1940-

talet (Strid 1999). Human Relationsskolan var en del i det nya synsättet på kommunikation och 

medarbetare. Starten på Human relationsskolan var Hawthornstudierna. Studierna påverkade 

forskare och ledning till insikt om att uppmärksamhet, informella relationer och en öppen le-

darstil påverkade medarbetares prestationer på ett positivt sätt (Heide et al. 2012). Kommuni-

kation som delning ses som ett nytt verktyg att skapa relationer, gemensamma mål och en ge-

mensamt konstruerad social verklighet, där mottagaren av informationen är delaktig i dialogen 

och tolkar informationen. Dock menar Heide et al. (2012) att synsättet att dela information i 

verkligheten existerar parallellt med att överföra information. Författarna menar att det är ound-

vikligt eftersom det exempelvis i en krissituation inte finns möjlighet att lägga tid eller resurser 

på dialog (Heide et al. 2012). Synsättet att överföra information var inriktad på vad och hur 

sändaren skulle förmedla till mottagaren (Strid 1999, Heide et al. 2012). Vid överföring förvän-

tas mottagaren att ändra sin ståndpunkt och sitt beteende eftersom mottagaren har fått ny kun-

skap (Heide et al. 2012). Synsättet att kommunikation är en överföringsprocess, en monolog, 

från sändare till mottagare tar inte hänsyn till människor eller om mottagaren har förstått bud-

skapet (Strid 1999, Heide et al. 2012). 
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Information är en del av kommunikation och syftar på ett budskap eller innehåll som förmedlas 

mellan olika människor. Information i en kommunikation kan vara formell eller informell. For-

mell information är den information vilken sker mellan människorna i en organisation och in-

kluderar exempelvis, men inte uteslutande, riktlinjer som alla måste förhålla sig till. Den infor-

mella informationen sker mellan organisationsmedlemmarna och kan bland annat innehålla 

ryktesspridning (Heide et al. 2012). Enligt Heide et al. (2012) kan den informella informationen 

inte styras av ledningen. Innebörden i det budskapet som informationen förmedlar kan tolkas 

olika och är tolkningen är individuell (Heide et al. 2012), som nämndes ovan i introduktions-

avsnittet. Enligt författarna finns det en övertro på att information per automatik gör att männi-

skor förstår och att om det finns tillgång till information, blir alla insatta och förstår budskapet. 

Fortsatt menar Heide et al. (2012) att det har blivit lättare att sprida information genom att olika 

kommunikationstekniker har utvecklats, exempelvis e-post, hemsidor och bloggar. Kommuni-

kationstekniken gör att medarbetare får tillgång till fler informationskanaler och med det, även 

fler tolkningar av informationen att värdera in i den egna tolkningen (Heide et al. 2012).  

 
Artikelförfattarna Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017) visar på hur en framgångsrik intern 

kommunikation har ett starkt samband med engagerade medarbetare. Författarna konstaterar 

vidare att engagerade medarbetare är en bidragande faktor till att få den interna kommunikat-

ionen att bli framgångsrik och omvänt, att en bra intern kommunikation ger engagerade med-

arbetare.  

 

En annan faktor vilken påverkar kommunikationen är hur vi väljer att förhålla oss till motta-

garen. Simonsson (2006, se Heide et al. 2012) menar att ledare i sin roll behöver kunna skapa 

dialoger med medarbetarna för att göra informationen förståelig. Ledarens roll inkluderar även 

att välja ut relevant information och hjälpa medarbetarna att tolka/förädla informationen till att 

praktiskt fungera i verksamheten. För att uppnå att mottagarens tolkning av informationen blir 

som ledaren vill att informationen ska tolkas, behöver ledaren anpassa informationen till mot-

tagaren. Genom exempelvis användning av symboler och ett anpassat språkbruk kan ledaren 

minimera risken för att missförstånd ska uppstå hos mottagaren (Simonsson 2006, se Heide et 

al. 2012). 
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Det finns faktorer som påverkar den interna kommunikationen vilka är både interna och ex-

terna. Exempelvis reglerar Lagen om medbestämmande i arbetslivet (SFS 1976:580) arbetsgi-

vares informationsplikt gentemot sina medarbetare. Det vill säga, vilken information arbetsgi-

vare är skyldiga att delge och hur ofta informationen ska ges. Dock kommer denna studien 

inte att vidare ta upp MBL-lagen, eftersom studien fokuserar på enbart den interna informat-

ionen. 

 
I Coreen, Kuhn, Cornelissen och Clarks (2011) artikel skriver författarna att kommunikation, 

och framförallt intern kommunikation, inkluderas i många olika akademiska skolor såsom psy-

kologi, sociologi och ekonomi. De tre exemplen fokuserar ofta på kognitiva strukturer, institut-

ionella arrangemang samt rationella kalkyler på kostnader och fördelar (Cummis 1983, Grano-

vetter 1992, Harré & Secord 1972, Wilson 1970, se Cooren et al. 2011). Trots att kommunikat-

ionen enligt författarna ovan är vanlig inom akademiska skolor, menar Heide et al. (2012) att 

det finns klara brister inom organisationer. Exempel författarna ger är att direktiv inte följs av 

medarbetare, att medarbetare inte tycker att ledare lyssnar på dem samt att det finns en övertro 

på att information löser organisationens problem. Fortsatt menar Heide et al. (2012) att organi-

sationers ledningar tenderar till att lämna ut information men inte ta i beaktande om medarbe-

tarna har förstått eller inte. ”Quirke (2008) hävdar till och med att aldrig har så mycket kom-

municerats till så många, och betytt så lite” (se Heide et al. 2012:17). Heide et al. (2012) visar 

på att det är ett problem i att ledare inte säkerställer att informationen har tolkats enligt tänkt 

avsikt. Författarna menar att det brus som uppstår när informationen misstolkas, inte kan lösas 

genom mer information utan genom att skapa förutsättningar för organisationens medarbetare 

att diskutera informationen. En antydan till problem skymtas i Heide et al’s (2012) skrift. För-

fattarna menar att faktorer som exempelvis tid, resurser och hur akut en situation är kan spela 

en roll i om informationen överförs eller delas mellan ledare och medarbetare. Ett exempel 

författarna tar upp är att vid krissituationer finns det inte alltid resurser och tid att dela inform-

ation och ha en dialog med mottagaren för att säkerställa att de har förstått budskapet. Vilket i 

förlängningen kan påverka om ett brus uppstår eller inte och om tänkt resultat uppnås.  

 

Artikelförfattarna Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017) anser att det finns en brist på empiri 

inom området intern kommunikation, framförallt i relationen mellan intern kommunikation och 

medarbetares engagemang. Samtidigt menar författarna att det finns ett dokumenterat samband 
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som visar på att bra intern kommunikation ger engagerade medarbetare. Viktiga faktorer i den 

interna kommunikationen för att få engagerade medarbetare är feedback och en effektiv och 

öppen informationsdialog mellan ledarna och medarbetarna. Vilket i sin tur leder till högre pre-

station hos medarbetarna och till att organisationerna uppvisar ett bättre ekonomiskt resultat 

(Tkalac Verčič & Pološki Vokić 2017).    

 

Informationsbrus i organisationer har observerats av författare som exempelvis Strid (1999) 

och Heide et al. (2012) samt Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017). Författarna är till synes 

överens om ett flertal punkter. Först, att bristfällig kommunikation ger organisationer problem 

vilka borde ha kunnat, om inte eliminerats, åtminstone varit mindre omfattande. För det andra, 

att kommunikation är en viktig del av en organisations existens och att de organisationer för-

fattarna har undersökt, har påvisat att informationsflödet inte alltid fungerar tillfredställande. 

För det tredje, att brus uppstår av att människor inte tolkar information på samma sätt utan 

utifrån sin egna referensram vilken exempelvis inkluderar faktorer som språk, värderingar, kun-

skap och erfarenheter. Andra faktorer som påverkar mottagarens tolkning är mängden inform-

ation, hur budskapet presenteras, tid, resurser och hur akut en situation är. Även medarbetares 

engagemang och sändarens förhållningssätt gentemot mottagaren av information, är av bety-

delse för om informationen ska uppfattas i enlighet med sändarens avsikt. Trots, enligt förfat-

tarna ovan, att det finns teori som visar på orsaker till att brus uppstår, finns det en övertro på 

att mer information löser problemet, istället för att säkerställa att medarbetare har förstått.  

 

Det är med andra ord inte okänt att det finns brister i kommunikationen, det verkar dock vara 

något förbisett att undersöka varför, vad och hur bruset ska undvikas. Vilket oundvikligen 

väcker funderingar kring, varför? Varför finns inte ett större intresse för att identifiera och 

minska bruset om det ger en effektivare organisation och större engagemang? 

 

Enigheten hos de författare studien inkluderade och egna observationer från yrkeslivet, ledde 

till att studien kom att undersöka om det går att identifiera brus i det interna formella informat-

ionsflödet hos en organisations i praktiken. 

 
• Hur kan informationsbrus identifieras i organisationer?  
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Avsikten med uppsatsen är att identifiera och få kunskap om varför brus uppstår i den interna 

formella informationskommunikationen i organisationer. Syftet är även att identifiera vilka fak-

torer, som exempelvis engagerade medarbetare, som kan störa informationsflödet och påverkar 

mottagarnas/medarbetarnas tolkning av information ifrån sändaren/ledningen. 

 
Till denna studie gjordes valet att fokusera på den interna formella informationen och exkludera 

extern information. Studien är även begränsad till att undersöka en organisation.  
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2 Metod 

 
Uppsatsen kom att utgå ifrån ett hermeneutiskt synsätt. Den grundläggande tanken i det herme-

neutiska synsättet är att tolka en text och få fram textens mening ur det perspektivet som för-

fattaren avsåg (Bryman & Bell 2013). I uppsatsen baserades texttolkningen på teorin med av-

sikten att se om våra egna yrkeserfarenheter av brus hade teoretisk bäring. Därefter prövades 

empirin mot teorin. Genom att intervjuerna gjordes på ett enskilt företag, påverkades resultatet 

av företagets historia och sociala struktur. Vilket Bryman och Bell (2013) menar är inbegripet 

i det hermeneutiska synsättet. Eftersom hermeneutik inte efterfrågar ett absolut svar utan base-

ras på tolkningar, ansågs det hermeneutiska synsättet vara lämpligt för uppsatsen mot bakgrund 

av att vi avsåg att ha en intervjuguide vilket öppnade för egna tolkningar.  

 
Inom forskning skiljer vetenskapen mellan en induktiv och en deduktiv forskningsansats. An-

satserna är två skilda logiska principer som kan användas inom forskning. Ur ett vetenskaps-

teoretiskt perspektiv utgår deduktiva ansatser från teorier och modeller som testas i praktiken, 

medan den induktiva ansatsen utgår från empiriskt insamlad data (Björkqvist 2012). För studien 

valde vi den deduktiva ansatsen där vi utifrån olika övergripande teman prövade vetenskapliga 

teorier i en organisation. Utgångspunkten var teman och en intervjuguide för att inte tappa trå-

den, men inga specifika operationaliserade frågor användes. 

 
För att besvara studiens forskningsfråga, valdes en kvalitativ metod med fokus på intervjuer. 

Fem intervjuer genomfördes på Stena Recyclings filial i Kalmar, varav tre var medarbetare i 

chefsposition och två medarbetare var utan chefsbefattning. 

 

Den kvalitativa metoden är ett tillvägagångssätt som syftar till att skapa förståelse för och ut-

forskning av människors sätt att beskriva ett socialt eller mänskligt problem. Vidare uppmärk-

sammar kvalitativa metoder öppna och nyanserade empirier, det vill säga studieobjektets per-
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spektiv och varierande svar eller beteende (Creswell 2014; Bryman 1989, se Alvesson & Sköld-

berg 2017). Vi valde att använda den kvalitativa metoden för att studien syftade till att studera 

det brus som kan uppstå i mänsklig kommunikation. Respondenternas resonemang och förkla-

ringar om hur kommunikationen fungerar i organisationen var kärnan för det empiriska materi-

alet, och likaså respondenternas förklaringar om vilka kommunikationsproblem/brus som exi-

sterade i organisationen. Valet av att genomföra intervjuer med medarbetare i olika positioner, 

berodde på att studien skulle få flera perspektiv och flera individers upplevelser av organisat-

ionens internkommunikation.  

 
Undersökningsdesign är en ram för att samla in och analysera data. Det speglar den ställning 

forskaren har tagit. Bryman och Bell (2017) skiljer mellan fem typer av designs, nämligen ex-

perimentell design, tvärsnittsdesign, longitudinell design, fallstudiedesign och komparativ eller 

jämförande design (Bryman & Bell 2017). Undersökningsdesignen för studien blev en fallstu-

die på Stena Recyclings filial i Kalmar. Där vi jämförde en enskild organisations sätt att kom-

municera internt mot vår teoretiska referensram. I enlighet med Bryman och Bells (2017) be-

skrivning av en fallstudie fick vi därmed ett mer ingående och detaljerat resultat till empirin än 

om vi hade valt att undersöka ett flertal organisationer. Stake (1995, se Bryman & Bell 2017) 

menar att det redovisade resultatet genom detta förfarandet blir unikt för det enskilda fallet. 

 

 
Intervjuer kan göras på flera sätt, bland annat genom fysiska eller digitala samtal. Datain-

samlingens syfte är att nå respondentens åsikter, känslor, erfarenheter och tankar (Alvehus 

2013). Intervjuer kan även avgränsas till struktur. Struktur kan i sin tur delas in i strukturerade, 

halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer (Alvesson 2011). För uppsatsens genomförda 

studie valdes halvstrukturerade intervjuer, vilket Alvesson (2011) beskriver är mer ostrukture-

rade samtal och innehåller breda teman. Vidare förklaras av författaren att intervjuerna kan ta 

vissa vändningar och att respondenterna har viss frihet, men inga större avvikelser görs från 

studiens tema.  
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Valet av halvstrukturerade intervjuer för uppsatsens genomförande var för att stanna inom äm-

nets ramar utan att ha bestämda frågor. Istället valde vi att använda oss av en intervjuguide med 

övergripande frågor baserade på teman kring kommunikation, information, strategi, påverkans-

faktorer och relevansen i budskapet (Se bilaga 1). Frågorna i intervjuguiden har inte följts till 

punkt och pricka, utan funnits till hands för att inte gå utanför ämnets ramar. Respondenternas 

tankar samt erfarenheter var det viktiga och för att komma åt dessa ställdes frågor av öppen 

karaktär. Det ansågs generera det mest lämpliga empiriska materialet, eftersom studien hade 

för avsikt identifiera brus vilket är ett fenomen och inte konkret som exempelvis nedskriven 

information. Vidare gav intervjuerna möjligheten att ställa följdfrågor och få ta del av medar-

betarnas upplevelser. Fördelen med att använda intervjuer som datainsamlingsmetod var att 

respondenterna kunde utveckla sina svar och delge praktiska erfarenheter av internkommuni-

kationen på Stena Recycling. Vidare kunde respondenterna studeras, det vill säga se hur de 

reagerade på frågorna och hur de berättade om internkommunikationen. Intervjuerna genom-

fördes på Stena Recyclings filial i Kalmar, det vill säga på respondenternas arbetsplats, vilket 

gav oss möjligheten att se hur filialen praktiskt arbetar med internkommunikation. Likaså gavs 

möjligheten att få se hur arbetsplatsen såg ut. Valet av plats för intervjuerna bestämdes även för 

att respondenterna skulle vara bekväma med miljön och kunna känna sig avslappnade. Respon-

denterna upplevdes som ärliga och vågade berätta om hur internkommunikationen fungerade 

på arbetsplatsen. Intervjuerna genomfördes i enskilda arbetsrum för att inte störas av bak-

grundsljud. 

 

Kunskap om huruvida Stena Recycling specifikt hade problem med brus fanns inte innan stu-

diens genomförande, utan organisationen valdes utifrån organisationens yrkeskategorier.   

 
I kvalitativa metoder görs så kallade icke-statistiska urval. Kvalitativa studier används i exemp-

lifierande syfte och därmed ska urvalet göras selektivt. Svenning (2003) presenterar olika typer 

av urval, nämligen selektiva urval av fallstudier, kvoturval, teoretiska urval, snöbollsurvall och 

motpols-/extremvärdesurval. För uppsatsen användes motpols-/extremvärdesurval. Urvalsmet-

oden är enligt Svennings (2003) beskrivning ett urval där motsatserna ställs mot varandra. I 

genomförd studie var avsikten att få olika medarbetares upplevelser av internkommunikationen. 

Därav har respondenterna olika yrkesroller inom organisationen, vilka vi närmare kommer att 

presentera under empirin. Avsikten med de olika perspektiven var att förstå hur ett eventuellt 
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brus uppstod, vilket ansågs viktigt för studien. Valet av medarbetare som deltog på intervjuer 

kunde inte påverkas förutom att vi fick enligt vårt önskemål olika yrkeskategorier. Urvalet in-

nebar en risk att medarbetare valdes utifrån att ge en mer positiv bild av organisationen än om 

valet varit slumpmässigt. Dock var upplevelsen att Stena Recycling gav oss medarbetare som 

kunde svara ärligt och samtidigt kunde ge en nyanserad bild organisationens internkommuni-

kation. 

 

Teorigenomgången visade på ett antal faktorer som påverkar kommunikationens effektivitet. 

Faktorer som togs upp under uppsatsens inledande kapitel är exempelvis engagemang, förhåll-

ningssätt gentemot mottagaren och lag. I studien valdes att fokusera på de faktorer teorin upp-

fattat som viktigt. Därutöver valdes att inkludera faktorer som respondenterna tog upp och som 

ansågs vara relevanta. Exempelvis, språkbruket, förståelse för andra organisationsmedlemmars 

arbete och feedback. 

 
I studien analyserades insamlade data ifrån Stena Recycling för att kunna identifiera och tolka 

huruvida faktorer som, exempelvis medarbetares engagemang, påverkar och kan minska eller 

öka informationsbruset i organisationen. 

 

Bogdan och Biklen (2007, se Fejes & Thornberg 2015) definierar kvalitativ analysmetod som 

en process där forskaren systematiskt undersöker och arrangerar empiriskt material. Processen 

ska generera ett resultat och forskaren arbetar aktivt med att bearbeta materialet. Det görs ge-

nom att bland annat organisera, bryta ner och söka efter mönster i det empiriska materialet 

(Bogdan & Biklen 2007, se Fejes & Thornberg 2015). Utmaningen med kvalitativ analys är den 

mängd empiri som samlas in. Det krävs att forskaren skiljer mellan mer och mindre betydelse-

fulla mönster (Patton 2002, se Fejes & Thornberg 2015).  

 

Kvale (1997, se Fejes & Thornberg 2015) nämner fem sätt att genomföra kvalitativa analyser 

på, nämligen koncentrering, kategorisering, berättelse, tolkning och ad hoc. För vår undersök-

ning valdes tolkning som analysmetod. Med tolkning avses att det empiriska materialet används 

på ett djupare sätt för att tolka det empiriska materialet på ett mer eller mindre spekulativt sätt. 

Ett specifikt textstycke tolkas dessutom i en viss kontext vilken ska utgöra en referensram 



C-uppsats – Organisation, examensarbete   
HRM, 2FE78E, VT 18 
Fossum Emma 940803  
Holm Anna-Bettina 720509 
 

13 

 

(Kvale 1997, se Fejes & Thornberg 2015). Vi använde tolkning som analysmetod genom att 

försöka identifiera varför brus uppstår i Stena Recycling samt få förståelse för fenomenet. För 

det krävdes att det empiriska materialet tolkades och analyserades på ett djupare plan än att 

enbart använda det som sades utan vidare reflektion, det vill säga att det empiriska materialet 

inte bara har jämförts med teori och satts in i teoretiska kontexter utan även lästs mellan raderna. 

Detta för att bidra till djupare förståelse för varför brus uppstår i undersökt organisation.     

 
Mot bakgrund av att intervjuerna har gjorts vid endast ett tillfälle per respondent kan studien 

inte garantera att respondenterna hade svarat likadant om intervjun hade upprepats. Enligt 

Svensson och Starrin (1996) kan svar på samma fråga från samma respondent variera mellan 

olika intervjutillfällen, beroende på vilket sinnestillståndet respondenten har vid de olika till-

fällena. Dock sågs inga indikationer på att svaren inte skulle ha varit uppriktiga vid intervjutill-

fället på Stena Recycling. 

 

Studiens empiriska underlag är begränsat till en organisation inom industrin, vilket gör att den 

eventuellt inte är helt applicerbar på andra branscher eller organisationer. Faktorerna vilka em-

pirin och analysen har kategoriserats till, skulle kunna ses som personliga för Stena Recycling. 

Likaså skulle en annan organisation få sina egna personliga faktorer vid en upprepning av stu-

dien.  

 
Kritik som kan riktas mot uppsatsens genomförande är att fallstudien är utförd på en organisat-

ion filial i Kalmar med ett begränsat antal respondenter. Eftersom vi inte hade någon vetskap 

om Stena Recyclings uppbyggnad innan studiens genomförande, blev inte identifieringen av 

brus lika tydlig som vi hade hoppats på. Det hade kunnat vara fördelaktigt att genomföra inter-

vjuer på fler filialer alternativt fler organisationer med en mer hierarkisk struktur. Ytterligare 

kritik som kan riktas mot metodvalet var att respondenterna inte upplevdes ha reflekterat över 

området internkommunikation. Att ämnet inte reflekterats runt så mycket kan ses som en nack-

del för studiens genomförande och svaren hade kunnat bli mer utvecklade om det hade getts 

mer eftertanke. 
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Vi är medvetna om att studien i vissa delar upprepar text, vilket beror på att flera ämnen som 

exempelvis språkbruket, inte gick att exkludera från varken rubriken information, brus eller 

strategi. 

 
Enligt Larsson (1994, se Fejes & Thornberg 2015) ska forskare efterleva en god forskningsetik. 

Med god forskningsetik avses bland annat att forskaren har fått samtycke, att information han-

teras med konfidentialitet och att resultatet inte används på annat sätt än avsett (Larsson 1994, 

se Fejes & Thornberg 2015). För uppsatsen har samtliga respondenter gett samtycke att deras 

namn används. Likaså samtyckte från filialchefen Marcus Johansson till att Stena Recyclings 

namn användes i uppsatsen. Samtliga respondenter har även informerats om vad intervjusvaren 

har använts till och att det är offentliga handlingar. Vårt empiriska material kommer inte an-

vändas i annat syfte än till denna uppsats.  
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3 Teori  

 
“Communicating with people means figuring out the best way to re-

spond to certain situations” (Kahn 1990:716). 

 

Ett sätt att koppla samman organisationer med kommunikation är att se organisering som en 

form av kommunikationsaktivitet (Shoeborn 2011) vilken enligt Weick (1995, se Shoeborn 

2011) utgör organisationen. Vidare kan organisationer ses som en social konstruktion genom 

kommunikation (Castor 2005, se Schoeborn 2011). Taylor (1993, se Schoeborn 2011) skriver 

att konversationer lägger grunden för organisationer som därmed inte är en fysisk struktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bild 2 – Nedbrytning av kommunikation. Bilden visar delarna inom kommunikationen och exempelvis hur in-

formation är en fristående del och samtidigt är en del av kommunikationen (egenkonstruerad bild). 

 

Som nämndes i inledningen, menar Heide et al. (2012) att organisationer inte kan existera om 

det inte finns kommunikation. Författarna menar att för att kunna leda, utvecklas och känna 

arbetsglädje krävs att organisationen kommunicerar både internt och externt. Fungerar inte 

kommunikationen blir hela organisationen lidande, eftersom ingen kan förstå eller bli delaktiga 

i organisationens mål (Heide et al. 2012). Ansvaret för att kommunikationen inom en organi-

sation fungerar ligger hos cheferna menar Heide et al. (2012). Författarna menar även att för att 

organisationen och medarbetarna ska kunna utvecklas, för lärandet och för att generera inno-

vationer är det viktigt att alla i organisationen bidrar till att kommunikationen fungerar. Fortsatt, 

Formell 

Informell 
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med hänvisning till Fairhurst (2011, se Heide et al. 2012), skriver Heide et al. (2012) att kom-

munikationens kärna är något som inte får mycket reflektion eftersom det sker naturligt.  

 

Att definiera kommunikation är enligt Heide et al. (2012) inte helt enkelt. Dock menar förfat-

tarna att det finns tre grundantaganden som de flesta perspektiv angående kommunikation har 

gemensamt. De tre antagandena kan summeras i att kommunikation är en process som förflyttar 

och/eller förenar någon form av innehåll/objekt mellan minst två människor (Heide et al. 2012).  

 

En del av kommunikation är internkommunikation eller organisationskommunikation, vilken 

Heide et al. (2012) och Strid (1999) menar är den informella och formella information som sker 

mellan människorna inom en sluten enhet eller organisation. 

 
Den interna kommunikationen har blivit en kritisk funktion i organisationer med anledning av 

bland annat globalisering, avreglering och ekonomiska kriser. Dessa har i sin tur bland annat 

bidragit till att organisationer har gjort nedskärningar och omstrukturerat sina verksamheter. I 

förlängningen har omorganiseringarna inneburit att anställda har mindre förtroende för organi-

sationens ledning, vilket gör att internkommunikation har blivit allt mer betydelsefull för att 

bibehålla personalen. Internkommunikation likställs ofta med medarbetarkommunikation och 

används även synonymt med intraorganisatorisk kommunikation (Tkalac Verčič, Verčič & Sri-

ramesh, 2012). Heide et al. (2012) använder en liknande definition av internkommunikation när 

författarna skriver om organisationskommunikation. Gränsen mellan extern och intern kommu-

nikation är otydlig eftersom gränsen mellan organisationer och organisationernas omgivning är 

diffusa menar Heide et al. (2012). Ett exempel författarna ger är när organisationer använder 

sig av bemanningsföretag. De konsulter som då arbetar inom företaget blir både en del av med-

arbetarna men tillhör en annan organisation. Vilket gör att kommunikationen till dessa medar-

betare blir både extern och intern. Strid (1999) skriver att det kan vara svårt att veta vilka parter 

som räknas som är interna och externa i en organisation. Författaren menar på att gränserna för 

det interna och externa bör sättas av informationens syfte och därmed låta syftet definiera vilka 

som i en situation räknas som interna och vilka som är externa (Strid 1999).  
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Definitionsproblematiken till trots, görs försök att särskilja huruvida kommunikationen är in-

tern eller extern. Stanley Deetz (2001, se Heide et al. 2012) ger tre beskrivningar av hur orga-

nisationskommunikation kan ses. Första beskrivningen är att organisationskommunikation är 

ett ämne/specialområde, ett eget yrkesområde med specialiserade medarbetare. Det andra sättet 

att se på organisationskommunikation är som ett fenomen, något vilket är befintligt i organisat-

ioner, antas gå att utkristallisera och särskilja från övrig verksamhet (Deetz 2001, se Heide et 

al. 2012). Heide et al. (2012) menar dock att det inte är möjligt att se organisationskommuni-

kationen som något fristående från resterande organisation. Deetz (2001, se Heide et al. 2012) 

tredje beskrivning är att organisationskommunikation förklarar och identifierar vad en organi-

sation är. Tredje beskrivningen stämmer även överens med hur Heide et al. (2012) definierar 

internkommunikation när författarna menar att en organisation inte existerar om det inte finns 

kommunikation. 

 

Tkalac Verčič, Verčič och Sriramesh (2012) skriver i deras artikel om en studie om internkom-

munikation. Studien har genomförts med hjälp av representanter från Federation of European 

Business Communicators Associations, förkortat FEIEA. Respondenterna i studien definierar 

internkommunikation som kommunikation vilken sker inom organisationens ramar och inklu-

derar informationsutbyte mellan organisationsmedlemmar. Internkommunikationens syfte är 

att skapa förståelse. Studien visar även att envägskommunikation verkar vara dominerande 

inom internkommunikationen, men författarna menar även att det finns överensstämmelse 

bland respondenterna att följande faktorer även beskriver internkommunikation: 

• Kommunikation i organisation 

• Organisationskultur 

• Förbättringar av organisatorisk kommunikation 

• Anställdas motivation och engagemang 

• Medling mellan ledning/management och anställda 

(Tkalac Verčič, Verčič & Sriramesh, 2012). 

 

Även Whitworth (2011) menar att det vanligaste sättet att internt kommunicera på i organisat-

ioner är envägskommunikation, från ledning till medarbetare (top-down). Författaren menar att 

sättet att internt kommunicera grundar sig i traditionen med hierarkiska organisationer. Det för-

väntas även av organisationsledningen att kommunikationen ska ligga på chefsnivå, det vill 
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säga uppifrån och nedåt. Men även medarbetarna i organisationen förväntar sig att det är den 

närmsta chefen som ska kommunicera relevant information och tydliggöra informationens in-

nebörd (Whitworth 2011). Dock menar Whitworth (2011) att organisationer generellt sett har 

varit dåliga på att informera ledare om deras kommunikationsansvar, likaså utbilda ledarna till 

att kunna kommunicera effektivt och belöna bra kommunikationsprestationer. Detta trots att 

olika ledare har olika förmåga att kommunicera och att ledarnas behov av utbildning inom kom-

munikation varierar (Whitworth 2011).  

 

Däremot har enligt Whitworth (2011) organisationers behov att förändras över tid, med att om-

världen förändras, gett oanade positiva effekter på internkommunikationen. Förändringsbeho-

vet har inneburit att organisationer, i syftet att minska sina kostnader, har tagit bort exempelvis 

mellanchefer och plattat ut organisationen. Med konsekvensen att kommunikationen blivit mer 

direkt och därigenom effektivare. Heide et al. (2012) definierar kommunikation som en process 

mellan minst två personer där avsikten är att uppnå ett gemensamt mål.  

 
Information förklaras av Heide et al. (2012) som det innehåll eller budskap som förmedlas mel-

lan de personer som kommunicerar. Fortsatt menar författarna att budskapet inte nödvändigtvis 

innebär information för alla, utan att det är den individuell tolkningen som avgör huruvida bud-

skapet uppfattas som information. Heide et al. (2012) tar upp exemplet att texten på dagspres-

sens ekonomisidor, endast ger information och betydelse för de personer som kan tolka inne-

hållet. För andra personer ger inte innehållet någon information.  

 

Information berättar något, antingen vad eller hur något ska göras och går från en sändare till 

en mottagare av informationen (Strid 1999). Strid (1999) skiljer mellan den formella och den 

informella informationen. Heide et al. (2012) menar att den formella informationen är det bud-

skapet som kommuniceras från ledningen ned till medarbetarna och innehåller exempelvis rikt-

linjer eller instruktioner. Fortsatt menar författarna att den informella informationen är kommu-

nikation mellan medarbetarna i organisationen (inklusive ledningen). Förutom formell inform-

ation kan den informella informationen även kan innehålla personliga tolkningar och ryktes-

spridning (Heide et al. 2012). Strid (1999) menar därför att det är viktigt att sändaren innan 
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informationen delges, noggrant har tänkt igenom vem som budskapet är avsett för. För att där-

igenom kunna anpassa budskapet så att mottagaren tolkar innebörden som sändaren avsåg. Fort-

satt menar författaren att om budskapet är otydligt öppnar det upp för att tolka på andra sätt än 

avsett och tolkningar influerade av svar från andra medarbetare (Strid 1999), det vill säga in-

formell information. Den informella informationen kan enligt Heide et al. (2012) med hänvis-

ning till Bernard (2009, se Heide et al. 2012) vara en fördel. Dock under förutsättningen att 

informationen hanteras med en viss försiktighet och att sändaren av den informella informat-

ionen har tolkat den ursprungliga formella informationen, i enlighet med vad budskapet avsåg. 

Eftersom informell information inte, enligt Heide et al. (2012) kan styras menar författarna att 

informell information likaväl kan vara till nackdel som till fördel för ursprungsbudskapet.  

 

Shannon (1948) beskriver i sin kommunikationsmodell (se bild 1, s. 1 i studien) hur informat-

ionsflödet ser ut i fem steg. Steg ett och två är att ett budskap behöver delges och en sändare/in-

formatör skickar ut budskapet. Budskapet vidarebefordras genom någon form av kommunikat-

ionskanal (3), vilket exempelvis kan vara intranät, anslagstavlor eller möten. För att i steg fyra 

och fem nå mottagare och verkställas. Shannons (1948) modell (se bild 1, s. 1 i studien) visar 

även att under själva sändningen av budskapet kan informationen utsättas för brus/störning. 

Författaren menar att olika variabler/faktorer, exempelvis om informationen är skriftlig, munt-

lig eller vilken kommunikationskanal som används, kommer att påverka mottagarens tolkning 

av budskapet. Modellen (se bild 1, s. 1 i studien) har, trots sin genomslagskraft, enligt Heide et 

al. (2012) fått kritik för att den är enkelriktad, inte tar hänsyn till mottagarens tolkning och har 

brist på feedback.  

 

Enligt Heide et al. (2012) finns det två sätt att förmedla information, genom överföring eller 

genom delning, men att en blandning av överföring och delning är vanligast. Att båda proces-

serna används parallellt beror enligt författarna på exempelvis hur akut en situation är, inform-

ationens innehåll är eller vilken tid som finns tillgänglig för att informera. Historiskt menar 

författarna att överföring av information har varit vanligast. Överföring av information innebär 

att ett budskap skickas från sändaren till mottagaren och denne förväntas förstå, likt Shannons 

Modell (1948, se bild 1, s. 1). Överföringsprocessen är till fördel vid enklare information menar 

Heide et al. (2012) och ger exemplet då plats och tid ska meddelas inför ett möte. Dock menar 
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författarna att när budskapet är av en mer komplicerad karaktär och att det är viktigt att medar-

betaren/mottagaren förstår, är inte överföringsprocessen optimal. Överföringsprocessen i egen-

skap av en envägskommunikation kan medföra tolkningsproblem för mottagaren, problem som 

måste lösas oavsett. För att mer komplicerade budskap ska förstås i enlighet med sändarens 

avsikt menar Heide et al. (2012) att delning av information har blivit vanligare. Delningspro-

cessen bygger på att det förs en dialog mellan ledare och medarbetare. Kommunikation genom 

delning av information ses som ett verktyg för skapa en socialt konstruerad verklighet, där re-

lationer, förståelse och delaktighet ska leda fram till att uppnå organisationens mål. Heide et al. 

(2012) menar fortsatt att organisationens sociala verkligheten bland annat formas av medarbe-

tarnas tidigare erfarenheter och kunskaper, men även att det sker en viss förändring av männi-

skornas kunskaper och förståelse genom kommunikationsprocessen i organisationen. 

 

Medarbetare tar emot och tolkar information genom att använda sina sinnen, syn, hörsel, lukt, 

smak och känsel skriver Rapp (1993). Därefter genomgår medarbetarna en perceptionsprocess, 

vilket innebär att budskapet eller signalen fångas upp, väljs ut, jämförs med tidigare erfaren-

heter och sorteras för att slutligen tolkas. Processen innebär att varje tolkning blir högst indivi-

duell eftersom ingen människa har exakt samma referensram att göra sin tolkning utifrån. Dess-

utom ändras referensramen, det vill säga människans attityder, värderingar och begreppsförstå-

else, allt eftersom att människor tillfogar sig nya erfarenheter. Även omständigheterna kring ett 

budskaps spelar en roll i hur budskapet uppfattas, exempelvis om miljön är lugn eller stressig, 

om situationen är akut eller inte och hur tydligt budskapet är (Rapp 1993). Heide et al. (2012) 

menar att det har blivit lättare att förmedla budskap idag genom att kommunikationstekniken, 

exempelvis e-post, bloggar och hemsidor, har utvecklats. Medarbetare får på det sättet tillgång 

till fler informationskanaler än tidigare, som i sin tur bidrar till ett ökat utbud av andras tolk-

ningar att värdera in i sin egen tolkning. Författarna menar även att det finns en övertro på att 

mer information gör att medarbetare förstår bara för att tillgången finns. Men att det glöms bort 

att säkerställa att informationen har förståtts enligt sändarens avsikt (Heide et al. 2012).  

 

Ett sätt att förbättra förutsättningarna för att mottagaren ska förstå budskapet är enligt Heide et 

al. (2012) att anpassa informationen efter den aktuella situationen. Heide et al. (2012) menar att 

Daft och Lengel utgått ifrån Weicks (1979, se Heide et al. 2012) när de diskuterar informat-

ionssituationerna osäkerhet och tvetydighet. Författarna menar att när en organisation, jämfört 
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med normalläge, hamnar i något av situationerna osäkerhet eller tvetydighet ökar informations-

flödet. Det som skiljer situationerna åt är utformningen av informationen. Vid osäkerhet behövs 

mer förklarande information som exempelvis ytterligare arbetsbeskrivning, det vill säga in-

formationskvantitet. En tvetydig situation kräver istället informationskvalitet, mer förklaring 

och diskussion för att hjälpa medarbetarna att tolka budskapet. 

 
I Shannon (1948) modell (se bild 1, s. 1 i studien) är informationskanalen mellan sändaren och 

mottagaren sättet informationen förmedlas på, signalen som skickas. Exempelvis skriver Shan-

non att det kan vara genom kablar eller radiofrekvenser. Ingelstam (1993) menar att det ur-

sprungligen var Shannon och Weaver (1949; se Ingelstam & Sturesson 1993) som genom sitt 

arbete gav brus en speciell plats inom informations- och kommunikationsteorin. Där brus står 

för den ”…slumpmässiga, ”meningslösa” delen…” (Shannon & Weaver 1949, se Ingelstam & 

Sturesson 1993:8) av den information som kommer fram genom kommunikationskanalen. För-

fattarna menar att bruset från början handlade om teknisk störning på signalen som sändes via 

kommunikationskanalerna. Men på senare tid har bruset kommit att innefatta, exempelvis den 

mänskliga aspekten i informationsflödet (Ingelstam 1993).  

 

Rapp (1993) menar att informationssamhället skapar förväntningar på att vi både ska få och 

delge information. Krav ställs på att finnas till hands och kontinuerligt informera. Samtidigt 

klagas det på att det kommer för mycket information. Andra anser att de inte har blivit tillräck-

ligt informerade, att mottagaren inte lyssnar eller att mottagaren inte har förstått informationen 

(Rapp 1993). För att förklara varför uppfattningarna om tillgänglig information skiljer sig så 

avsevärt, tar Rapp (1993) upp perceptionsprocessen (se 3.3, information, sista stycket). Förfat-

taren menar att människans tolkning är individuell vilket gör att ett budskap kan betyda olika 

för olika människor. Rapp (1993) skriver även att människan har en överdriven tro på sin egen 

kapacitet och ger exemplet att ”80% av bilförarna anser t. ex. att de hör till de 50% bästa 

bilförarna” (Rapp 1993, se Ingelstam & Sturesson 1993). Vilket författaren menar är bevis för 

att människans sinnen inte kan med säkerhet uppfatta det som händer korrekt. Fortsatt hävdar 

Rapp (1993) att för att människor ska kunna ta till sig informationen och agera enligt budskapet, 

är det viktigt att både budskapet och sammanhanget (förståelsen och nyttan) överensstämmer. 
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Om informationsflödet blir för stort kan inte människan ta till sig budskapet och får svårt att 

avgöra vad som är relevant, budskapet blir utsatt för brus (Rapp 1993).   

 

Information kan utsättas för brus under sändningsprocessen, det vill säga när meddelandet går 

från sändaren via kanalen/media till mottagaren (Rapp 1993). Hur informationen distribueras 

kan enligt Heide et al. (2012) störa budskapet. Om informationen förmedlas via intranätet me-

nar författarna att det finns flera hinder för att medarbetarna ska kunna tillgodose sig informat-

ionen/kunskapen. Exempelvis skriver författarna, att det kan vara svårt att orientera sig bland 

webbsidorna på intranätet och den stora informationsmängden gör det svårt för medarbetarna 

att sortera ut vad som är viktigt. Andra problem kan vara att medarbetarna inte har tid eller 

tillgång till datorer. Eller att språket i kombination med att det inte går att föra en dialog kan 

göra att medarbetare får svårt att tolka informationen. Information som delas via intranätet krä-

ver ett gemensamt språk för organisationens medlemmar (Heide et al. 2012).  

 
Faktorerna som redovisas nedan har tagits fram utifrån den teori som har gåtts igenom. Vi såg 

att faktorerna nedan var återkommande, men verkade även vara de som enligt vår tolkning på-

verkade internkommunikationen starkast.  

 
Artikelförfattarna Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017) menar att det idag är vanligare med 

oengagerade medarbetare än engagerade. Det trots att författarna kan visa på att engagerade 

medarbetare bidrar till en framgångsrik internkommunikation och tvärt om. Fortsatt menar för-

fattarna att litteraturen saknar en universal definition av vad engagerade medarbetare är. En 

definition ger Frank, Finnegan och Taylor (2004, se Tkalac Verčič & Pološki Vokić 2017) som 

uttrycker att det är hur mycket en medarbetare anstränger sig för att göra ett bra arbete. Inte 

heller organisationerna verkar uppmärksamma medarbetares engagemang i någon större ut-

sträckning menar Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017). Det trots att flera studier enligt Tka-

lac Verčič och Pološki Vokić (2017) kan visa på att exempelvis initiativ till innovationer, feed-

back, delande av information och högt till tak i organisationer ger engagemang. Vilket förfat-

tarna menar bidrar till en högre produktivitet för organisationer. Artikelförfattarnas studie me-

nar i sina slutsatser att engagerade medarbetare har ett starkt samband med medarbetarnas nöjd-

het med kommunikationen. Effektiv kommunikation bidrar till en hög grad av engagemang. De 
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tre viktigaste faktorerna för att medarbetarna skulle vara nöjda med internkommunikationen 

var feedback, informell information och kommunikationen på möten (Tkalac Verčič & Pološki 

Vokić 2017). Strid (1999) kopplar ihop engagemang med kunskap och makt. Författaren menar 

att om medarbetaren inte har kunskap kring arbetet kommer heller inte medarbetaren känna ett 

engagemang. Vilket kräver att medarbetaren får nödvändig kunskapsinformation för att kunna 

bli och vara engagerad. Angående engagemang och makt menar Strid (1999) att makt går att 

dela upp i tvångsmakt, nyttomakt och normativ makt. Tvångsmakt tvingar medarbetaren att gör 

uppgifter mot sin vilja och bygger därför inte upp något frivilligt engagemang, utan medarbe-

taren gör bara exakt det som är tvunget. Problemet med nyttomakten, enligt Strid (1999), är att 

medarbetarens engagemang styrs av belöningen som baseras på prestationen. Om en annan ar-

betsgivare ger en större belöning för samma prestation kommer medarbetaren byta arbetsgivare. 

Nyttomakten saknar enligt Strid (1999) det moraliska engagemanget. Det moraliska engage-

manget behövs för att skapa en vikänsla och ett hållbart engagemang, vilket är inkluderat i 

normativ makt. Genom att kommunicera information, där budskapet syftar på att gemensamt 

nå ett mål och en känsla av tillhörighet, skapas engagemang (Strid 1999). Heide et al. (2012) 

menar att starka framgångsrika organisationer har och kan förmedla sin vision, vars ramar in-

nefattar exempelvis en organisationens affärsidé och mål. Syftet med visionen är även att ge 

medarbetarna förståelse för organisationen och genom det skapa engagemang (Heide et al. 

2012). 

 
Hur människor tolkar ett budskap som kommunicerats är individuellt och baserat på den egna 

referensramen. Referensramen är enligt Rapp (1993) en metafor som exempelvis innefattar en 

människors tidigare kunskaper, händelser, värderingar, inställning gentemot andra och omvärl-

den. Allt efter att människor erhåller nya erfarenheter utökas den gamla referensramen. Det 

innebär att en tolkning av en situation tidigare antagligen inte ser likadan ut om situationen 

upprepas senare i livet. Om en tidigare upplevelse uppfattats som negativ, säger sannolikt refe-

rensramen att en liknande händelse bör vara negativ och mottagaren av budskapet får en viss 

motsträvighet mot att hamna i situationen igen. Dock menar Rapp (1993) att människors tolk-

ning av budskap och situationer inte är konsekvent. Stress är en faktor som gör att förmågan att 

ta upp information minskar, för lite information gör i sin tur att tolkningarna blir inkonsekventa. 

För mycket information får samma konsekvens som för lite, tolkningarna blir inkonsekventa, 

vilket beror på en oförmåga att sortera ut väsentlig information om mängden blir för stor. Vid 
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försök att ändå samla in en större mängd information för att kunna argumentera för en sak, 

riskeras att viktiga nyanseringar faller bort och informationens innebörd ändras (Rapp 1993). 

Ytterligare en faktor som påverkar tolkningen är första intrycket, vilket sker vid exempelvis 

anställningsintervjuer och ofta är ett omedvetet agerande. Rapp (1993) menar att många tror på 

intuitionen men att flera studier har visat på att resultatet av tolkningen blir bättre om tolkningen 

istället sker systematiskt.  

 
Weick (1979, se Heide et al. 2012) tar fram en organisationsteori vilken handlar om två situat-

ioner som organisationer kan hamna i vad det gäller information. Situationerna är osäkerhet och 

tvetydighet. Enligt teoretikern kräver osäkra eller tvetydiga situationer mer kommunikation än 

vad som anses normalt och ställer olika krav på informationskvantitet samt informationskvali-

tet. Weick (1979, se Heide et al. 2012) menar att osäkra situationer ställer högre krav på in-

formationsutbud om var det går att hitta specifika saker, exempelvis material eller produkter. 

Tvetydiga situationer fokuserar istället på diskussioner och tolkningar av en situations innebörd 

och mening om hur organisationer påverkas av en viss omvärldshändelse (Weick 1979, se 

Heide et al. 2012). Från Weicks (1979, se Heide et al. 2012) organisationsteori tar Daft och 

Lengel (1984, se Heide et al. 2012) fram medierikhetsteorin. Teorin bygger på att medier av 

olika slag har olika förutsättningar att lösa tvetydigheter. Med medier avses i situationen hur 

informationen förmedlas, det vill säga om det sker genom e-post, telefon eller ett fysiskt möte. 

I medierikhetsteorin definieras medierikhet som ett mediums förmåga att ändra mentala före-

ställningar under en bestämd tid och medier kan anses vara mer eller mindre ”rika” (Daft & 

Lengel 1984, se Heide et al. 2012). Daft och Lengel (1984, se Heide et al. 2012) menar att ett 

mediums rikhet bestäms av fyra kriterier vilka är: 

1.   ”Möjligheten att ge direkt återkoppling, vilket för det möjligt för kommunikatörerna 

att komma fram till en gemensam förståelse. 

2. Kapaciteten hos mediet att kunna överföra multipla ledtrådar som kroppsspråk, röstläge 

och tonfall. 

3. Användning av naturligt språk snarare än siffror. 

4. I vilken utsträckning mediet tillåter personlighet, exempelvis ett personligt brev jämfört 

med en standardiserad PM.” 

(Daft & Lengel 1984, Heide et al. 2012:227). Fysiska möten, det vill säga öga-mot-öga, är det 

rikaste mötet att kommunicera på (Daft & Lengel 1984, se Heide et al. 2012).  
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I en given situation kan organisationers kommunikation påverkas av hur kommunikationen pla-

neras med hjälp av olika modeller (Heide et al. 2012). Heide et al. (2012) skriver bland annat 

att en organisation som befinner sig i en akut krissituation inte nödvändigtvis har tid eller re-

surser att kommunicera med organisationens intressenter, det vill säga med olika publiker. I 

kriser handlar det enligt Heide et al. (2012) om att snarare maximera antalet informerade per-

soner genom flera medier. Författarna skriver vidare att det finns möjligheter att innan och efter 

en kris att kommunicera för att skapa mening, men även för att bibehålla och bygga nya relat-

ioner samt skapa förtroende. Med andra handlar det i krissituationer om att informera så många 

som möjligt under en så kort tid som möjligt, medan det innan och efter handlar om att se till 

att skapa förtroende, mening och relationer (Heide et al. 2012). 

 
De strategiska beslut som fattas om hur arbetstillfällen utformas och var de placeras i en orga-

nisation påverkar medarbetarnas dagliga arbete. Oftast läggs den interna kommunikationen 

gentemot medarbetarna, även kallat medarbetarkommunikation, på personalavdelningen om 

det inte finns en anställd kommunikatör alternativt en kommunikationsavdelning i organisat-

ionen. När en kommunikatör finns anställd, är det avgörande för internkommunikationens pri-

oritet vem kommunikatören rapporterar till. Arbetet kommunikatören utför beror på hur mycket 

av den externa kommunikationen, i denna mening PR och marknadsföring, som outsourcas till 

andra organisationer. Om marknadsavdelningen outsourcas, kommer kommunikatören att fo-

kusera på organisationens internkommunikation. Vem som är kommunikatörens chef kommer 

att påverka dels prioriteringen av kommunikationen, men även kommunikatörens tillgång till 

organisationens strategi och mål (Gayeski 2011). Att hantera kommunikation strategiskt är en-

ligt Potter (2011) att relatera och hantera kommunikation i samråd med organisationens miss-

ion. Det innebär att den strategiska aktiviteten i organisationen kan mätas framgångsrikt. Stra-

tegi som begrepp observerades av Steiner (1979, se Potter 2011) redan under 1970-talet och 

användes av ledningar för att spionera på konkurrenterna, det vill säga att ta reda på vad kon-

kurrenterna gjorde eller planerade att göra. Enligt Kaplan och Norton (2001, se Potter 2011) 

kan strategi användas och betraktas på olika sätt. Ibland används det som att beskriva den stra-

tegiska planeringens alla bitar med hjälp av bland annat Balanced Scorecard. Andra ser på 

strategi som att besvara frågan om vad organisationer ska göra. Strategier ska fungera som en 
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vägvisare och vilka prioriteringar organisationen ska ha, men därmed ska även strategier bidra 

till att rätt plattformar väljs, vilka ska vara annorlunda från konkurrenterna och bidra med en 

unik position (Potter 2011).  

 

Kommunikatörer jobbar bland annat med att hantera och koordinera budskapets innehåll och 

förmedling samt röstbetoning genom organisationen. Inom de separata avdelningarna hanteras 

och utformas internkommunikationen inom respektive avdelning. Kommunikatörens uppgift 

blir då att förmedla information mellan avdelningar för att inte tappa budskapet längs vägen. 

För att kunna vara en strategisk tillgång för organisationer, måste kommunikation struktureras 

och fungera som en enhet vilken påverkar organisationers prestationer. Det innebär att kommu-

nikatörerna måste fungera som en prestationskonsult. Kommunikationsavdelningens chef kan 

på så sätt komma att ha arbetsuppgifter som inkluderar att bibehålla nära relationer med led-

ningsgrupp och på så sätt få tillgång till strategiska mål och prestationsglapp. Vidare kan kom-

munikationschefer arbeta med att identifiera prestationsglappens konsekvenser och se över hur 

strategier ska implementeras på ett framgångsrikt sätt, likaså arbeta med att förstå mottagarnas 

motivationer för att kunna utforma meddelanden vilka är relevanta för mottagarnas behov. Av-

delningschefen kan även komma att arbeta med att välja kommunikationssätt som ger bäst på-

verkan på mål och problem (Gayeski 2011). 

 

Strategisk kommunikation tar sin utgångspunkt i en kommunikationsplan och planen integrerar 

kommunikationsaktiviteterna med bland annat organisationens mål, mission och strategi på ett 

mätbart sätt. Kommunikationsplaner är ett skrivet dokument för hur kommunikationen ska han-

teras i olika situationer och hur organisatoriska moment ska uppnås genom aktiviteterna. Att 

använda kommunikationsplaner har samma syfte som strategiska planer, nämligen att ha en 

guide som ska bidra till organisationens mål genom att använda kommunikationen som ett led-

ningsverktyg. Dokumentet påminner även om bland annat marknadsplaner och ska därför struk-

tureras på ett liknande sätt (Potter 2011).  
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4 Empiri 

 
Stena Recycling AB är verksamma inom återvinningsbranschen. De samlar in restmaterial som 

återvinns till ny energi eller till nya produkter (Stena Recycling ”Om oss” u.å.) Företaget ägs 

av Stena Metall AB och ingår i en koncern om 43 bolag (AllaBolag u.å.). Bolaget Stena Re-

cycling AB grundades 1939 av Sten Allan Olsson (Stena Recycling ”Historia” u.å.). Stena Re-

cycling har idag cirka 1500 anställda fördelat på ungefär 95 filialer och anläggningar i Sverige 

(Stena Recycling 2018). På Stena Recyclings filial i Kalmar är cirka 20 anställda, varav ungefär 

hälften är kollektivanställda och hälften tjänstemän. Filialen återvinner exempelvis plast, farligt 

avfall, järn och metall.  

 

När vi kom till Stena Recyclings Kalmarfilial med vår intervjuguide upplevdes respondenterna 

något överraskade och fundersamma över vissa frågor. Intrycket var att frågor om kommuni-

kationen, informationen och om ett eventuellt brus finns, inte var något de brukade reflektera 

över. Stena Recycling gav intrycket att ha en atmosfär med högt till tak och respondenterna 

kändes avslappnade, utan oro för att svara fel och svaren kändes ärliga.  

 
Gården är den benämning på produktionsanläggningen som respondenterna använde sig av. 

 
I uppsatsen benämns respondenterna som respondenter eller medarbetare om de inte nämns vid 

namn. 

Marcus, Filialchef. 

Daniel, Platsansvarig, arbetar kombinerat på kontoret och på gården. 

Johan, Kollektivarbetare på gården. 

Håkan, Säljare på kontoret.  

Marie, Administrativ Team leader för bland annat Kalmar, Vimmerby och Nybro  

 

Både Håkan och Marie har sina närmaste chefer placerade på andra orter. Dock när det gäller 

beslut som rör filialens verksamhet är Marcus deras chef. 
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Information och kommunikation av formell karaktär förmedlas i Stena Recycling genom mejl, 

morgonmöten eller telefonsamtal. Företaget har ett intranät tillgängligt för samtliga medarbe-

tare. Formell information vilken är generell för hela organisation och kommer från huvudkon-

toret publiceras på intranätet. Information för de enskilda filialerna kommuniceras via filialche-

ferna, vilka är ansvariga för informationen på respektive filial. På Kalmars filial är Marcus 

Johansson filialchef, tillika ansvarig för kommunikationen och informationen samt ansvarig för 

budgetering och uppföljning etcetera. Organisationen har på huvudkontoret en medarbetare 

som arbetar med den externa kommunikationen.  

 

Respondenterna berättade under respektive intervju att de anser att kommunikationen på filialen 

fungerar bra. Vidare framkom på en av intervjuerna att efter bytet av filialchef, gick arbetsplat-

sen från att kommunicera sparsamt med information till att öka informationsflödets omfattning 

till medarbetarna. Medarbetarna ges idag stor insyn i organisationen men med viss begränsning. 

Filialchefen Marcus anser att det är viktigt att förmedla organisationens mål, strategi och det 

ekonomiska läget till medarbetarna, en anledning är att ”om medarbetarna inte vet hur det går, 

kan deras beteende heller inte ändras” (Marcus, Filialchef). Begränsningarna av informations-

flödet kan exempelvis vara att information inte anses relevant för medarbetaren eller att färdiga 

beslut inte är tagna och informationen skulle kunna ha orsakat ryktesspridning snarare än fakta. 

 

Under intervjuerna med filialens medarbetare framkom att medarbetarna på kontoret och på 

gården inte kommunicerar med varandra i någon större utsträckning. Kontakten sker främst på 

personalmötena och om behovet finns genom telefonsamtal. Dock har Marie och Håkan van-

ligtvis mest kommunikation med sina respektive chefer via mail eller telefon, eftersom deras 

chefer arbetar på annan ort. Inom respektive yrkeskategori sker en bra kommunikation och ett 

bra samarbete. Håkan menar att orsaker till att det har blivit en uppdelning, i hur mycket med-

arbetarna kommunicerar med varandra, kan bero på att kontoret och gården inte ses ofta och att 

fackspråket överensstämmer bättre inom respektive yrkeskategori. Fortsatt säger Håkan med 

glimten i ögat (vårt eget intryck) att det förekommer skämtsamma diskussioner ”om andra yr-

keskategorier egentligen gör något” (Håkan, säljare). Även Johan kom in på att språkbruket inte 

är det samma på gården som på kontoret. Dock tillägger han att han inte riktigt vet ”hur språket 
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är mellan tjänstemännen” (Johan, Kollektivarbetare) eftersom han arbetar nära platschefen Da-

niel men sällan med övriga på kontoret.  

 

Som nämndes ovan är det, för Kalmars filialchef Marcus, viktigt att förmedla till medarbetarna 

var organisationen och filialen är på väg. Vem Marcus för vilken diskussion med, beror på 

informationen. Diskussioner blir mer detaljerade om exempelvis påslagskalkyler med administ-

ratörerna och mer detaljerade diskussioner om det praktiska arbetet på gården förs med medar-

betarna på gården. För att kommunicera finns det manuella och digitala forum. Exempel på 

manuella forum är anslagstavlor där rapportering av Kalmarfilialens medarbetares ansvarsom-

råden görs. De digitala forumen organisationen har är intranätet, mailen och telefonerna. Orga-

nisationen använder intranätet för generell information från huvudkontoret. Medarbetarna i or-

ganisationen kommunicerar vanligtvis med varandra genom mejl och telefon när det rör formell 

information.  

 
Ansvarig för informationen och kommunikationen på filialen i Kalmar uppgav samtliga respon-

denter är filialchefen Marcus. Respondenterna tyckte att informationen överlag är bra och till-

räcklig samt lätt att förstå, men det framkom att det ibland är för lite eller för mycket informat-

ion. Dock ska samtliga få samma grundinformation enligt Marcus, filialchefen. Det förekom-

mer att information skickas till medarbetare som inte berörs av informationen, vilket kan leda 

till stress enligt några av respondenterna. Vid för mycket information finns en risk att motta-

garen ”stänger ner” (Daniel, Platschef), det vill säga inte orkar ta till sig informationen. Alter-

nativt kan för mycket information innebära att medarbetare/mottagare tar till sig information 

som inte är relevant för dem och sedan missar viktig relevant information. Det framkom under 

intervjuerna att samtliga medarbetare inte berörs av all den information som flödar genom or-

ganisationen. Håkan exemplifierade med att han inte berörs av den information som rör gårds-

arbete medan medarbetarna på gården inte berörs av säljinformation. Det gör att viss informat-

ion blir irrelevant för vissa medarbetare. Marie gav ett annat exempel vilket liknar Håkans ex-

empel. Det har förekommit att Marie vid tillfällen har hjälpt andra filialer med deras administ-

ration och vid dessa tillfällen lagts till i filialernas kontaktlista. Marie förklarade att det har 
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bidragit till att hon får ta del av information som berör de filialer hon varit på vid enstaka till-

fällen, vilket skapar viss stress hos henne. Marie menade att hon inte förstår syftet med att få 

information som rör andra filialer än de hon är team leader för. 

 

Vad det gäller att olika medarbetare får information vid olika tillfällen, ansåg respondenterna 

inte att det är något konstigt. Mot bakgrund av, att olika medarbetare behöver ha olika inform-

ation baserat på vad de arbetar med och berörs av. Marcus berättade dessutom att en intresserad 

medarbetare kommer att få mer information än en medarbetare som inte är intresserad, eftersom 

medarbetaren ställer frågor. Dock funderade Marcus på hur han mot bakgrund av att medarbe-

tarna har olika intressenivå ska få ut samma information till alla. Det förekommer även att in-

formella och snabba beslut tas av medarbetarna på kontoret, och Marie uppgav att i dessa lägen 

kan det glömmas bort att informera övriga om vad som har diskuterats och beslutats om.  

 

Av intervjuerna framkom det att Kalmarfilialen inte har någon direkt definition av vad inform-

ation är för dem. Information är snarare något som bara finns och som de gör rent praktiskt. Det 

vill säga, när de har något de vill informera om, förbereds informationen och sänds genom 

lämplig informationskanal, exempelvis via möten, muntligt mellan berörda eller via mail. Dock 

går det att utläsa av intervjun med Marcus att han har lagt mer arbete bakom att fundera på 

informationens utformning, hur informationen förmedlas och vilka som bör ha informationen, 

än de övriga respondenterna. 

 
Enligt respondenterna förekommer det inte mycket brus på Stena Recyclings filial i Kalmar. 

De förklarade att kommunikationen fungerar bra på Kalmarfilialen. Bland annat frågar medar-

betarna på filialen om information inte förstås och Johan, som jobbar på gården, menade att 

man frågar en extra gång, eftersom ett misstag kan kosta mycket pengar för Stena Recycling. 

Filialchefen Marcus berättade att språkanpassningar görs varje dag och att informationen behö-

ver läggas på en rimlig nivå. Dock menade Marcus att det inte nödvändigtvis betyder att in-

formationen förstås. Samtidigt var det viktigt för Marcus att medarbetarna flaggar för att de inte 

har förstått informationen som ges. Marie, som är team leader för administratörerna på flera 

orter, berättade att frågetecken kan förekomma i informationsflödet. Exempelvis menade Marie 
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att informationen som kommer på intranätet nästan behöver vara övertydligt, eftersom den rik-

tas till alla organisationsmedlemmar och medlemmarna har olika språkbruk. Generellt gällande 

förståelsen för informationen som ges till medarbetarna, menade respondenterna att informat-

ionen uppfattas som lättförståelig. Samtidigt som de inte var säkra på att alla hade förstått.  

 

Den viktigaste informationen delges flera gånger för att säkerställa att förståelsen finns, men 

samtidigt menade Daniel att det finns ett eget ansvar hos medarbetarna att se till att förstår 

informationen. Daniel berättade att ett sätt att säkerställa mottagarnas förståelse är en skriftlig 

bekräftelse på att informationen har förståtts, dock menade Daniel att det inte är vanligt före-

kommande.  

 

Något som enligt respondenterna kan skapa brus på Stena Recycling, är vem som får tillgång 

till information i vilket skede. Även om några respondenter uppgav att det är naturligt att in-

formation ges till olika medarbetare vid olika tillfällen, uppgav Daniel att beroende på när till-

gång till information ges, kan brus skapas genom snack vid sidan av samt ryktesspridningar. 

Håkan hade en teori om att bruset framförallt förekommer på gården och beroende på person-

liga förutsättningar snarare än informationen i sig. Håkan trodde att informationen når fram till 

mottagaren men inte alltid efterföljs, vilket exemplifierades med att egna erfarenheter kan ha 

en avgörande roll för om informationen efterföljs eller inte.  

 

Det förekommer på Kalmarfilialen att instruktioner inte följs. En av anledningarna som det kan 

bero på är hur mycket erfarenhet medarbetaren har eller att det för mottagaren låter konstigt. 

Håkan exemplifierade det med att starta en bil.  

 

”Om man får information om att en starta bilen på tvåans växel, men 

bilen stannar tre gånger, fortsätter man inte starta bilen på tvåan utan 

går ner till ettan. Då har informationen nått fram men inte använts”  

(Håkan, säljare)  

 

Samma sak menade Håkan kan appliceras på arbetsinstruktioner, om de nya instruktionerna 

inte fungerar återgår arbetet till att skötas som det gjordes tidigare. Platschefen Daniel menade 

att även han har stött på att instruktioner inte följts och att han behövt korrigera. Dock har 
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Daniel inte stött på någon större motvilja mot att förändra ett beteende bland hans underord-

nade, utan trodde att det var missförstånd att instruktionerna inte följts.  

 

Olika språkbruk kan skapa brus. Samtliga respondenter uppgav, i olika utsträckning, att språk-

användning skiljer sig mellan medarbetare på gården och medarbetare på kontoret. Tydligast 

framkom det under intervjuerna med Marcus och Daniel, vilka båda anpassade sitt språk bero-

ende på vem de kommunicerade med. Det kan tillägas att Marcus och Daniel är de två av re-

spondenterna som arbetar mest mot både kontoret och gården, vilket ger ett större behov av att 

anpassa språket. Bland de övriga tre respondenterna var denna punkt inte lika framhävande och 

de verkade inte lika medvetna om dess existens. Att språket anpassades av två respondenter kan 

även tolkas som att de använder språket ur ett strategiskt syfte men även för att undvika brus i 

form av missförstånd. 

 
Samtliga av studiens respondenter uppgav under sina intervjuer att psykologiska aspekter på-

verkar hur information tas emot och tolkas samt hur kommunikationen uppfattas. De psykolo-

giska faktorerna som kom upp var personlighet, personliga förutsättningar och dagsform. Även 

feedback togs upp som en påverkningsfaktor.  

 

Platschefen Daniel berättade under sitt intervjutillfälle att hur han kommunicerar och framför 

information till medarbetarna påverkar hur informationen och budskapet uppfattas. Om Daniel 

inte tror på informationen han förmedlar och samtidigt har en negativ inställning mot det, kom-

mer inte heller mottagarna av informationen ta till sig den och plötsligt har informationen blivit 

oväsentlig. En annan faktor som togs upp som påverkansfaktor är informationens innebörd, hur 

relevant informationen känns för medarbetaren och om denne tycker att budskapet är värt att ta 

till sig eller inte. Som medarbetare gäller det därför att kunna gallra bort information som inte 

är relevant.  

 

Även om kommunikationen uppfattades som bra av respondenterna, framkom det att det inte 

alltid har fungerat lika bra. Kommunikationen har utvecklats över tid och i takt med att mor-

gonmötena samt SWOB (se nedan, rubrik 4.6.2 Stena Way of Bransches, SWOB) implemen-

terades i organisationen. Varje fredag har Kalmarfilalen personalmöte där veckan summeras 
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och diskuteras. En av respondenterna, Håkan, uppgav att sedan kommunikationsstrategierna 

implementerades måste han delta på minst ett möte i veckan, vilket gör att han känner sig mer 

delaktig i verksamheten än tidigare. Johan uppgav även att organisationen idag jobbar med att 

medarbetarna ska kunna läsa av företagets resultat- och balansräkning samt känna till hela verk-

samheten. Vidare har organisationen ett omfattande introduktionsprogram för att alla ska känna 

till verksamheten och känna samtliga medarbetare på filialen som medarbetaren tillhör enligt 

Marie. Det ”nya” sättet Stena Recycling arbetar på med internkommunikation idag har på så 

sätt bidragit till en ökad känsla av deltagande och engagemang bland respondenterna, likaså 

bidragit till ytterligare ökad trivsel. Respondenterna menade att medarbetare generellt sett har 

trivts i organisationen även tidigare. Flertalet av medarbetarna på Kalmarfilialen har arbetat i 

organisationen länge. Bortsett från att två nyrekryteringar har gjorts till filialen under det 

gångna året, har medarbetarna jobbat minst fem år på Kalmarfilialen. Den längsta, som ska 

pensionera sig i år, har jobbat där i över 30 år.  

 
På Stena Recycling finns, enligt våra respondenter, en medvetenhet om att det ibland missas i 

kommunikationen. Dock har inte filialen någon egen nedskriven kommunikationsstrategi för 

hur information ska hanteras. Vidare finns inte heller någon strategi för hur brus ska identifieras 

och undvikas i kommunikationen.  

 

De internkommunikationsstrategier som Stena Recyclings huvudkontor har initierats är mor-

gonmöten och Stena Way of Branches, förkortat SWOB inom företaget. De två internkommu-

nikationsstrategierna implementerades relativt nyligen i organisationen. Att tolka från studiens 

intervjuer har strategierna haft en positiv effekt på organisationens internkommunikation. Li-

kaså har strategierna bidragit till att medarbetarna involveras mer, men även att mer information 

kommuniceras medarbetarna sinsemellan. Nedan följer mer detaljerade beskrivningar av stra-

tegierna.  

 
Morgonmötena är avsedda för medarbetarna på filialens gård och mötena syftar till att ge med-

arbetarna samma grundinformation. Mötena är tidsbegränsade och större delen av filialinform-

ationen kommuniceras under morgnarna. Deltagande medarbetare får under mötena informera 

om vad som sker och hur de ligger till mot produktionsplanen inom sina ansvarsområden, vilket 
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filialchefen beskriver som ett sätt att flytta ansvaret längre ner i organisationen. Samtidigt syftar 

mötena till att diskutera dagen och mycket praktisk information tas upp, exempelvis lagerstatus 

och vilka leveranser som ska skickas.  

 

Mötena hålls på morgonen eftersom de handlar om dagen som kommer och förgående dag. Det 

gör att mötena behöver hållas på morgonen då bland annat information såsom dagens leveranser 

diskuteras. Ytterligare en orsak till att mötena ligger på morgonen är att eftersom verksamheten 

fortlöper under hela dagen, är det svårt för alla att delta om mötena skulle ligga vid en senare 

tidpunkt på dagen. Vissa medarbetare är dessutom iväg på andra orter under arbetstid och kan 

därmed inte delta på andra tider än på morgonen.   

 

Filialchefen Marcus medgav att morgonmötena genererar högre arbetsbelastning på filialen, 

framförallt för medarbetarna som arrangerar mötena. Det finns dock en tanke bakom att ansva-

ret för mötena flyttas ut till medarbetarna, vilket är att öka förståelsen för verksamheten. Det 

poängterades av Marcus att informationsflödet under dessa möten är det viktiga och mötena har 

fått bra respons av filialens medarbetare. Trots den högre arbetsbelastningen, är det ingen av 

respondenterna som vill återgå till hur det var innan morgonmötena infördes.  

 

Morgonmötena är i första hand avsedda för medarbetarna på gården. Dock deltar kontorsmed-

arbetarna på morgonmötena i mån av tid, men ett problem som föreligger är att morgonmötena 

är förlagda innan många av kontorets medarbetare har börjat sina arbetsdagar. Ska de delta 

behöver de därför komma in innan de börjar arbetsdagen.  

 
 

 

 

 

 

 

 
Bild 3 Stena Recyclings anslagstavla med SWOB information & Filialchefen Marcus Johansson   

(foto Anna-Bettina Holm) 
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SWOB är Stena Recyclings internkommunikationssystem där ansvarsområdena markeras med 

rött, gult eller grönt på en tavla, beroende på hur ansvarsområdet går. Håkan berättar att han 

tror att informationen innan slängdes ut i organisationen och att man då hoppades på att det 

skulle funka. Nu, enligt Håkan, ges information istället dagligen. SWOB är en stor del av det 

dagliga arbetet och kan ses som att man också säkerställer att information når fram till medar-

betarna. Bland annat informeras det genom SWOB om huruvida filialen uppnår sina mål eller 

inte och hur lagerstatusen ser ut. 

 

Innan SWOB implementerades i organisationen deltog inte Håkan på några möten, men idag 

måste han delta på minst ett av de interna mötena i veckan. Det gör att Håkan upplever sig mer 

delaktig i organisationen än tidigare och dessutom mer vardaglig kontakt med hans medarbe-

tare.
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5 Analys 

 
Som det finns beskrivet i teoriavsnittet, kan organisering ses som en kommunikationsaktivitet 

enligt Shoeborn (2011), men organisationer kan också betraktas som en social konstruktion 

vilket sker genom att medlemmar kommunicerar med varandra (Castor 2005, se Shoeborn 

2011). Heide et al. (2012) skriver att det måste finnas både intern och extern kommunikation i 

organisationer för att medarbetare ska kunna leda, utveckla och uppleva arbetsglädje på arbets-

platsen. Enligt författarna kommer organisationer bli lidande om inte kommunikationen funge-

rar eftersom målen inte blir förstådda och medarbetarna inte blir delaktiga i målen (Heide et al. 

2012). Samtidigt menar Tkalac Verčič, Verčič och Sriramesh (2012) att internkommunikation 

har blivit allt viktigare för att behålla medarbetarna. Enligt författarna beror internkommuni-

kationens betydelse på förändrade omständigheter i omvärlden. Det handlar om omständigheter 

såsom globalisering, ekonomiska kriser och avregleringar (Tkalac Verčič, Verčič & Sriramesh, 

2012). Empirin redovisar att Stena Recycling har på huvudkontoret en medarbetare om ansvarar 

för den externa kommunikationen och det går att tolka respondenternas svar som att det interna 

kommunikationsansvaret faller på respektive filialchef när det gäller filialinformation. Inform-

ation som är av generell karaktär framkom av intervjuerna förmedlas på organisationens intra-

nät eftersom det berör samtliga medarbetare. Respondenterna på Kalmarfilialen upplever att 

kommunikationen fungerar bra och att informationen är lätt att förstå med viss reservation för 

att det finns undantag, vilket framkommer i empirin. De implementerade internkommunikat-

ionsstrategierna ska, av empirin att tolka, genererat att internkommunikationen har förbättrats 

på Stena Recycling, vilket vidare ska ha bidragit till en ökad känsla av deltagande och engage-

mang. Den ökade känslan av trivsel beror med största sannolikhet på att internkommunikat-

ionen har förbättrats, vilket Heide et al. (2012) skriver att bra internkommunikation bidrar till. 

Vidare skriver Heide et al. (2012), som beskrivs ovan, att bra internkommunikation är grunden 

för att organisationsmedlemmar ska uppleva bland annat arbetsglädje. Upplevelsen är att Stena 

Recyclings förbättrade internkommunikation har bidragit till ökad trivsel likt det Heide et al. 

(2012) beskriver. Dessutom menade respondenterna att de inte hade stannat kvar om inte triv-

seln fanns. Dock kan empirin tolkas som att respondenterna trivdes innan internkommunikat-

ionen förbättrades och strategierna implementerades, eftersom att medarbetare arbetar länge i 
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organisationen. Samtidigt finns inga noteringar i vare sig empirin eller anteckningar om hur 

arbetsglädjen såg ut innan internkommunikationsstrategierna initierades, vilket gör att det inte 

går att se hur länge medarbetarna hade stannat eller vilka faktiska orsaker som finns till att de 

har stannat länge i sina arbetsroller.  

 

Som framkommer av teoriavsnittet, finns det många definitioner på kommunikation och intern-

kommunikation. Fairhurst (2011, se Heide et al. 2012) menar att kommunikationens kärna inte 

får mycket reflektion eftersom det sker naturligt. Under intervjuerna på Stena Recycling fram-

kom ingen tydlig definition på hur organisationen definierar internkommunikation och som går 

att läsa i empirin, var respondenterna en aningens fundersamma över intervjufrågorna. Det 

krävdes eftertanke innan svaren kom på vissa frågor. Vilket enligt vår tolkning kan bero på tre 

olika orsaker. För det första ville respondenterna ge oss ett korrekt och bra svar. För det andra, 

mot bakgrund av att de inte hade reflekterat över ämnet krävdes en stunds eftertanke innan vissa 

svar kom. Slutligen är internkommunikation inte helt lätt att definiera och kräver en eftertanke 

för att respondenterna ska kunna ge sin definition med avgränsningar på internkommunikat-

ionen. Heide et al. (2012) menar dock att det inte är helt enkelt att definiera kommunikation. 

Enligt författarna har fenomenet tre antaganden som kan summeras till att kommunikation är 

en process, vilken förflyttar sig och/eller förenar någon form av innehåll/objekt mellan minst 

två individer (Heide et al. 2012). Ur det perspektivet, går det att tolka att även om Stena Re-

cycling inte uttalade någon specifik definition på kommunikation, verkar det, utifrån det empi-

riska materialet och våra observationer under intervjuerna, som att Stena Recyclings uppfatt-

ningar av kommunikation och internkommunikation stämmer bra överens med det Heide et al. 

(2012) skriver om fenomenet. Vår uppfattning av respondenternas svar var att det enligt re-

spondenterna är en central och naturlig del av organisationens verksamhet och hur verksam-

heten ska kunna fortsätta. Samtidigt kan kommunikationen i Stena Recycling behöva mer re-

flektion från samtliga medarbetare för att det ska kunna fungera bättre och organisationens ska 

kunna utvecklas ytterligare. Att ha i åtanke är samtidigt att det under intervjuerna framkom att 

sedan internkommunikationsstrategierna initierades och Kalmar filial fick en ny filialchef, har 

internkommunikationen och informationsutbudet förbättrats väsentligt. Dock är vår tolkning att 

ytterligare reflektion kan bidra till ytterligare förbättringar i organisationen.  
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Heide et al. (2012) menar att kommunikationsansvaret ofta läggs över på cheferna, vilket även 

verkar vara fallet för internkommunikationen på Stena Recycling. Att ansvaret läggs över på 

filialcheferna att kommunicera den enskilda filialinformationen skulle kunna ses som naturligt, 

eftersom att samtliga medarbetare inte berörs av all information. På Stena Recycling kan det 

tolkas att respektive chef får avgöra vilka medarbetare som berörs av vilken information. Fili-

alchefen Marcus beskrev dessutom under sin intervju att han för olika diskussioner med olika 

medarbetare, beroende på vem som just berörs av informationen. Att olika diskussioner förs 

med olika medarbetare kan bero på att medarbetarna inte ska ta till sig information som inte är 

relevant för dem. Kommunikationsansvaret på Stena Recycling kan därför vara fördelaktigt 

fördelat på chefer för att de ska avgöra vilka medarbetare som berörs av vilken information. 

Det med hänsyn till att frågor om exempelvis påläggskalkyler inte i större utsträckning berör 

medarbetarna på gården. Samtidigt kanske inte heller frågor om placering av specifika material 

berör säljarna på en specifik filial. Följaktligen handlar det om att som chef att kunna sortera 

informationen till olika yrkesgrupper i en organisation. Det är inte alltid informationssorte-

ringen fungerar på Stena Recycling enligt intervjuerna. Dock verkar vara fördelaktigt och fun-

gera att filialchefen på Stena Recycling har ansvaret för informationsflödet.  

 

Samtidigt som internkommunikation anses bli allt viktigare enligt Tkalac Verčič, Verčič och 

Sriramesh (2012), suddas även gränserna ut för vad som är intern och extern information. Li-

kaså blir gränserna allt mer diffusa (Heide et al. 2012). Heide et al. (2012) exemplifierar gräns-

dragningens diffushet och allt mer genomskinliga gräns med bemanningsföretag. Bemannings-

företag har konsulter ute hos företagets kunder och konsulterna tillhör då såväl bemanningsfö-

retaget som men även kunden. Vilket enligt Heide et al. (2012) innebär att kommunikationen 

med konsulterna blir intern, eftersom de arbetar i kundorganisationen men externt på grund av 

att de är anställda av ett externt bemanningsföretag. Som framkommer av empirin, har Stena 

Recyclings Kalmarfilial såväl egna medarbetare som konsulter vilka arbetar på filialen. Att 

tolka av det som Heide et al. (2012) skriver, skulle kommunikationen för konsulterna på Stena 

Recycling innebära att de kommunicerar med såväl deras arbetsgivare som till Kalmarfilialen. 

Den dagliga kommunikationen kan då antas ske till medarbetarna på Stena Recycling och det 

dagliga arbetet där. Dock exakt vad och hur konsulterna kommunicerar med bemanningsföre-

taget, innefattas inte i denna studiens undersökning.   
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Kärnan i informationen är budskapet, det vill säga exempelvis nya instruktionen eller inform-

ation om tid och plats inför ett möte. Heide et al. (2012) menar att budskapet i information inte 

nödvändigtvis behöver vara information för alla. Vilket även respondenterna på Stena Re-

cycling ansåg. Exempel gavs att en säljare inte behövde ha informationen om vad som händer 

ute på gården. Marcus menade dock att det finns en viss grundinformation alla behöver, exem-

pelvis säkerhetsinstruktioner. Det finns en del information som Marcus ansåg vara bra för alla 

att ha tillgång till, som bland annat hur lagerstatusen såg ut. Stena Recycling använder sig i 

huvudsak av möten, anslagstavlan, intranätet och e-mailen som kommunikationskanaler för att 

förmedla informationen, där morgonmötena vid anslagstavlan var det respondenterna fram-

hävde som den främsta kanalen. Det finns en fördel med att förmedla information som Stena 

Recycling gör. Vid en jämförelse med Shannons (1948) kommunikationsmodell, går det att 

utläsa att när budskapet går från sändaren till mottagaren finns flera möjligheter för sändaren 

att kontrollera att budskapet tolkats rätt och minska risken för brus. Först genom att budskapet 

är både skriftligt och muntligt vilket gör att mer än ett sinne används för att tolka informationen. 

För det andra ger kommunikationskanalen medarbetaren möjlighet till dialog, att direkt fråga 

och få feedback på om medarbetaren har gjort en korrekt tolkning enligt avsändarens avsikt. En 

möjlig begränsning är dock att morgonmötena är tidsbegränsade och några djupare diskussioner 

finns det inte utrymme för utan diskussioner av djupare karaktär tas istället på fredagarnas per-

sonalmöten. 

 

Stena Recycling har bara under de senaste två åren ändrat sitt arbetssätt att informera medarbe-

tarna. Från vad respondenterna beskrev som en organisation med lite information och vetskap 

om hur organisationen gick, till att få mycket information och känna delaktighet i organisat-

ionen. Vår tolkning är att organisationen tidigare har använt sig av överföring av information. 

Medarbetarna, där överföring av information används, får ett budskap uppifrån ledningen och 

förväntas göra det informationen säger, utan att någon säkerställer att medarbetarna förstår eller 

frågar efter vad de anser (Heide et al. 2012). Idag arbetar Stena Recycling med delning av in-

formation. Enligt Heide et al. (2012) innebär delning av information att en dialog förs mellan 

sändaren och mottagaren. Vilket gör att mer komplicerade budskap kan hanteras eftersom dis-

kussion kan föras tills tolkningen är säkerställd. Delning av information är även kommunikat-
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ionsverktyg för att skapa samförstånd kring en organisations mål och konstruera en social ge-

mensam verklighet. Fortsatt menar Heide et al. (2012) att den sociala verkligheten är byggd på 

exempelvis relationer och delaktighet men formad av bland annat medarbetarnas tidigare kun-

skaper och erfarenheter. Genom relationerna kan medarbetarnas olika referensramar skapa en 

viss förändring genom att dela och lära av varandra. Respondenterna på Stena Recycling ut-

tryckte att de kände sig mer delaktiga idag och ville inte gå tillbaka till hur det var tidigare. Vi 

uppfattar det som att trivseln har ökat, likaså känslan av delaktighet och medarbetarnas enga-

gemang efter att organisationen ändrade sitt arbetssätt kring sändningen av information. En 

bidragande orsak till känslan av delaktighet är antagligen, vilket framgick av intervjuerna, att 

det är högt till tak och upp till var och en av medarbetarna att fråga efter mer information vid 

personligt behov. Samtidigt beror det ökade engagemanget och känslan av ökad delaktighet på 

att samtliga medarbetare måste delta på minst ett möte i veckan, vilket framkom under några 

av intervjuerna. På Kalmarfilialen är personalmötena på fredagar ett obligatoriskt möte för 

samtliga medarbetare på filialen. Morgonmötena som är en del av Stena Recyclings internkom-

munikationsstrategi, är enligt studiens respondenter enbart avsedda för medarbetarna på gården. 

Det gör att fredagsmötena kan vara en stor bidragande faktor till att medarbetarna i Kalmar 

upplever sig mer delaktiga.   

 

Den personliga aspekten på hur information tolkas menar Rapp (1993) startar vid första in-

trycket genom att människan tar emot och tolkar information genom sina fem sinnen. Därefter 

genomgår personen en perceptionsprocess där budskapet fångas upp, väljs ut, genomgår en 

jämförelse mot tidigare erfarenheter, sorteras och tolkas. Det slutliga tolkningsresultatet är helt 

individuellt eftersom människor har olika referensramar att utgå ifrån, men tolkningen bidrar 

till att utöka referensramen. Det innebär även att vid en liknande situation senare i livet kanske 

inte tolkningen blir den samma eftersom nya erfarenheter har tillkommit (Rapp 1993). Fortsatt 

menar Rapp (1993) att omgivningen och andra omständigheter påverkar hur informationen upp-

fattas. Respondenten Daniel gav exemplet att om han inte själv tror på budskapet, påverkar det 

även hur han vidareförmedlar informationen och hur de andra medarbetarna tolkar budskapet. 

Daniel fortsatte med att om han var negativt till budskapet skulle även mottagarna få en negativ 

inställning till budskapet. Vilket i sin förlängning vi tolkar som att även sändaren av ett budskap 

kan skicka med brus i informationen som mottagaren tar med i sin egen tolkning. Några re-

spondenter menade att mängden information, relevansen och språket, påverkade hur de tog 
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emot informationen. Framförallt var det om det blev för mycket information, som responden-

terna kunde uppleva att de inte kunde ta till sig allt och bli stressade. Men även att de riskerade 

att missa viktig information. Något tydligt samband mellan respondenternas tolkning av in-

formationen och exempelvis respondenterna tidigare erfarenheter, värderingar eller begrepps-

förmåga kunde vi inte se. Dock tror vi att det delvis beror på att våra respondenter inte hade 

reflekterat över hur de tolkar information tidigare. Resultatet hade eventuellt kunnat bli an-

norlunda om respondenterna arbetat med denna typen av reflektion dagligen eller fått intervju-

frågorna i förväg. 

 

 
Tkalac Verčič och Pološki Vokić (2017) menar att inte organisationer verkar uppmärksamma 

medarbetares engagemang i någon större utsträckning. Det trots att flera studier visat på att 

organisationer som har högt till tak, är bra på att delge information och ge feedback får enga-

gerade medarbetare. Engagerade medarbetare bidrar till att medarbetare blir mer innovations-

benägna och förbättrar produktiviteten i organisationen. Utifrån intervjuerna som gjordes på 

Stena Recycling var första intrycket att organisationen inte hade funderat på medarbetarna uti-

från termen engagemang. Dock när respondenterna hade funderat en stund på frågorna vi ställde 

visade det sig att de arbetar med att höja medarbetarnas engagemang även om de inte använder 

just den terminologin. Kommunikationen av information har under de senaste två åren utveck-

lats från att vara top-down till en mer inkluderande kommunikation genom morgonmö-

ten/SWOB (se rubrik 4.6.1 & 4.6.2) där medarbetarna kan fråga direkt om det är något de undrar 

över. Stena Recycling arbetar även med att utbilda sina medarbetare internt. Exempel som gavs 

var att organisationen har ett omfattande introduktionsprogram för att alla medarbetar ska känna 

till hela organisationen och att medarbetarna får lära sig att utläsa informationen som finns i 

resultat- och balansräkningen. Vilket överensstämmer med Strid (1999), som menar att kunskap 

är en förutsättning för att känna engagemang. Författaren menar även att makt, och då normativ 

makt, hör ihop med att kunna känna engagemang. Normativ makt inkluderar moraliskt engage-

mang som byggs upp av att organisationen skapar en vikänsla, baserat på kunskap om organi-

sationen, ett gemensamt mål och en vision. Vilket enligt Strid (1999) ger engagerade medarbe-
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tare. Oavsett om Stena Recycling tänker/agerar medvetet utifrån termen engagerade medarbe-

tare eller utifrån att effektivisera organisationen, är vår tolkning att de stärker organisationen 

och engagemanget genom sin kommunikation av information.  

 
Respondenterna på Stena Recycling menade att psykologiska aspekter ger förutsättningarna för 

hur informationen tas emot och tolkas. Exempelvis, vilka erfarenheter och vilken personlighet 

medarbetaren har men även att dagsformen har betydelse. Vilket Rapp (1993) använder meta-

foren referensram för att definiera. Författaren lägger in faktorer som begreppsapparat, inställ-

ning, värderingar och händelser i referensramen. Ytterligare faktorer som framkom vid inter-

vjuerna var att stress, relevansen i budskapet, mängden information och hur informationen 

framfördes kunde vara avgörande för hur medarbetarna uppfattade och tolkade budskapet i in-

formationen. Ett exempel en respondent gav (Se information 4.3) var att om det kom för mycket 

information och information som inte var relevant kunde det kännas stressande och risken fanns 

att information som var viktig missades. Ett annat exempel var att om medarbetaren/sändaren 

fått i uppgift att delge information som medarbetaren inte själv trodde på, var det svårt att få 

mottagarna att ta till sig budskapet på ett positivt sätt. 

 

Samtliga respondenter ansåg att informationen kommunicerades på ett bra sätt och att inform-

ationen var lätt att tolka. Dock framkom det att information hade missförstått vid något tillfälle, 

att instruktioner inte följts och behövts korrigeras, att det finns variationer i språkbruket och att 

det förekommit ryktesspridning. Under intervjuerna kröp det fram att det trots allt var möjligt 

att det fanns andra medarbetare som inte alltid förstod budskapen, men att det även var upp till 

enskilda medarbetare att fråga om de inte förstod. Det kan tyda på att det finns skäl till att öka 

medvetandet kring hur olika organisationsmedlemmar tolkar information och de budskap de får 

ta del av. Men även hur medarbetarna hanterar mottagandet av information, för att undvika 

exempelvis onödig stress eller brus. En intressant aspekt kan även vara den antydan som fram-

kom, att ”jag” (respondenterna) förstår men andra kanske inte förstår. Ur tolkningsperspektivet 

är bilden av andra och självbilden en del av hur vi uppfattar signaler, kanske stämmer respon-

denternas självbild, kanske inte. Dock menar Rapp (1993) att människor har en övertro på sin 

egen förmåga. Enligt vår tolkning borde innebörden bli att en person ibland kan vara omedveten 

om att personen har missförstått. Trots att delningen av information, enligt respondenterna, har 

förbättrats markant under de sista åren ser vi att det fortfarande finns en förbättrings potential. 
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Exempelvis genom att bli bättre på att identifiera vad det är som gör att missförstånd ibland 

uppstår för att i förlängningen kunna undvika brus som ryktesspridning eller bristande förstå-

else.   

 
Enligt Wicks (1979, se Heide et al. 2012) organisationsteori kräver olika situationer olika han-

tering av den information som delas ut. Inom organisationsteorin finns två typer av situationer 

vilka kräver olika mängd informationskvantitet och -kvalitet. Situationerna i Weicks (1979, se 

Heide et al. 2012) organisationsteori är osäkerhet och tvetydighet, varav osäkra situationer krä-

ver ställer högre krav på informationskvantitet om var saker hittas medan tvetydiga situationer 

kräver diskussioner och tolkningar om hur organisationer påverkas av en omvärldshändelse 

(Weick 1979, se Heide et al. 2012). Stena Recycling förmedlar idag mycket information till 

medarbetarna, vilket inte alltid har gjorts. Samtidigt uppfattas informationen som lätt att förstå, 

likaväl som att medarbetarna är bra på att fråga när instruktioner och information inte förstås. 

Respondenterna kom efter några minuters tankegångar fram till att det finns utrymme för med-

arbetarna att tolka annorlunda än sändarens avsikt, vilket diskuterades under rubriken tolkning 

och referensram ovan. Det går därmed att tolka att det inte förekommer några större problem 

med den informationskvantitet och informationskvalitet som Weick (1979, se Heide et al. 2012) 

tar fram. Dock framkommer det inte hur situationer likt Weicks (1979, se Heide et al. 2012) två 

situationsbeskrivningar påverkar kommunikationen i Stena Recycling, men inte heller hur de 

två typsituationerna påverkar organisationens hantering av kommunikationen när de befinner 

sig i en liknande situation. Respondenterna uppgav under intervjuerna att det förekommer situ-

ationer när de upplever att informationskvantiteten är för stor. Främst när det i kombination 

kommer ett överflöd av information och icke relevant information, exempelvis när informat-

ionen rör andra filialer än den egna. När informationskvantiteten är för stor, menade respon-

denterna att det kan leda till stress och att relevant information kunde missas. Vi tolkar det som 

att organisationen registrerar medarbetare på filialer och att de sedan ligger kvar i filialernas 

emaillista, vilket gör att medarbetare får tillgång till information som är irrelevant och skapar 

onödig stress. Vidare kan vi tolka att informationskvantitet inte bara är till för att lösa tvetydiga 

eller osäkra situationer, utan bidra till att information förmedlas till medarbetare som inte be-

höver informationen och därmed skapar stress som kan undvikas. Det kan därmed vara lämpligt 
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för Stena Recyclings filialer att se över filialernas emaillistor för vilka som får enskild filialin-

formation med hänsyn till att våra respondenter upplever en stress av att få information som 

inte är till för dem. 

 

Som nämnts under tolkning och referensram ovan, är tolkningarna individuella och även delvis 

en fråga om dagsform vilket kan påverka i vilken utsträckning en medarbetare behöver mer 

eller mindre information och instruktioner. Det påverkar även om personen behöver mer eller 

mindre kvalité i den information som förmedlas. Ur det perspektivet behöver inte en situation 

nödvändigtvis vara osäker eller tvetydig för att en medarbetare behöver mer eller mindre kva-

litet alternativt kvantitet i den information som förmedlas. Dock kan det vara så att medarbeta-

ren upplever att en situation är osäker eller tvetydig utifrån dennes dagsform.  

 

För att lösa tvetydiga situationer som kan förekomma i Weicks (1979, se Heide et al. 2012) 

organisationsteori, tar Daft och Lengel (1984, se Heide et al. 2012) fram medierikhetsteorin. 

Teoretikerna menar att olika medier har olika förutsättningar för att lösa tvetydiga situationer. 

Daft och Lengel (1984, se Heide et al. 2012) använder sig av fyra kriterier för att mäta hur rikt 

ett medium är. På Stena Recycling finns det flera medier som används för att förmedla inform-

ation på och medierna används, att tolka från empirin, i olika situationer. Det främsta mediet 

att förmedla information på är organisationens morgonmöten och anslagstavlor. Personliga mö-

ten tolkar vi vara att föredra i organisationen för att undvika att tvetydiga budskap förmedlas i 

den operativa verksamheten, det vill säga på gården. Samtidigt går det att från empirin att tolka 

att Stena Recycling kommunicerar tydligt genom samtliga kommunikationskanaler med hänsyn 

till att informationen och budskapen anses vara lätta att förstå, oavsett vilket medium som an-

vänds för att förmedla informationen. Det presenteras även i empirin att Stena Recyclings intra-

nät är den plats där språket nästintill behöver vara övertydligt för att ingen medarbetare ska 

kunna misstolka budskapet. Dock är informationen för alla och inte specifik, men kan tolkas 

vara ett av de rikare medierna av de som Stena Recycling använder och kan på så sätt lösa vissa 

organisatoriska tvetydiga situationer på riksnivå. Vi tolkar samtidigt att de två internkommuni-

kationsstrategierna är rika kommunikationskanaler inom Stena Recycling, men de kan tolkas 

fortfarande vara under utveckling och vissa tendenser till tvetydiga situationer kan fortfarande 

ses i den internkommunikation som finns idag, bland annat i situationer där medarbetare frågar 

en extra gång för att se till att de har förstått informationen rätt.  
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En annan aspekt som kan vara relevant att ta upp är i vilken utsträckning sändaren tillåter flera 

tolkningar av ett budskap och den information som förmedlas. Tillåter sändaren flera tolkningar 

av ett budskap, kan en tvetydig situation uppstå. Vidare kan det kopplas tillbaka till medarbe-

tarnas psykologiska förutsättningar och att medarbetare som sändare kan förmedla tvetydiga 

budskap. Ett tvetydigt budskap kan bidra till att brus uppstår mellan sändare och mottagare, 

exempelvis skulle en situation kunna vara om det går ut information om att det är ett möte på 

30 minuter mellan 09:00 och 10:00. När börjar mötet?  

 
Heide et al. (2012) menar att organisationer i en krissituation behöver maximera antalet infor-

merade på kortast möjliga. Detta eftersom det inte finns varken tid eller resurser för att kom-

municera med intressenter i en akut situation, vilket författarna menar kan göras genom olika 

medier. Vidare menar Heide et al. (2012) att organisationer innan och efter kriser kan bygga 

och bibehålla starka relationer samt skapa förtroende och mening för intressenterna. Dock kan 

det som organisation vara svårt att veta vad som räknas som internt och externt eftersom grän-

sen däremellan alltmer suddas ut (Heide et al. 2012), men det kan avgöras genom att fråga sig 

vem som berörs av informationen (Strid 1999). Hur Stena Recycling hanterar kommunikat-

ionen med andra intressenter än medarbetare på filialerna framkom inte av intervjuerna och var 

inte heller något som frågades efter. Respondenterna uppgav under respektive intervju att Stena 

Recyclings organisationsmedlemmar främst kommunicerar med varandra genom epost, tele-

fonsamtal och genom internkommunikationsstrategierna på filialerna. Utifrån empirin tolkar vi 

att medarbetarna på gården främst får ta del av informationen genom morgonmötena och att vid 

eventuella krissituationer ges informationen där eller vid fredagsmötena. Ett annat alternativ är 

att filialcheferna skickar ut informationen genom e-post för att så snabbt som möjligt förmedla 

informationen, för att sedan under nästa personalmöte diskutera informationen när samtliga av 

filialens medarbetare deltar. Emellertid tolkade vi det som att gårdsmedarbetarna i första hand 

fick information genom morgonmötena och kontorsmedarbetarna genom e-post och telefon-

samtal. Den uppdelningen skulle även kunna föreligga under kriser för att sedan under perso-

nalmötena diskutera det som kommit fram. Dock vore det logiskt om Stena Recycling i kriser 

informerade samtliga medarbetare genom samma kommunikationskanal, men det finns inga 

garantier för att organisationen jobbar på det sättet. Samtidigt upplevde och tolkade vi det som 

att mycket tid och resurser läggs idag på att kommunicera med medarbetarna med hjälp av de 
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interna kommunikationsstrategier som finns idag och att Stena Recycling även skulle kommu-

nicera med hjälp av dem om de befann sig i kris.  

 
Kaplan och Norton (2001, se Potter 2011) skriver, som nämnt i teorin, att strategier kan använ-

das för att bland annat planera med hjälp av Balanced Scorcards eller att vara som hjälp att ta 

reda på vad organisationer ska göra. Enligt författarna ska strategier fungera som vägvisare och 

visa vilka prioriteringar som ska finnas (Kaplan & Norton 2001, se Potter 2011). På Stena Re-

cycling är det internkommunikationsstrategierna SWOB och morgonmötena som filialcheferna 

samt platscheferna ansvarar över. Strategierna är, av empirin att tolka, initierade av huvudkon-

toret. Vidare framkommer av empirin att vad som diskuteras under de tidsbegränsade morgon-

mötena är dagens planerade händelser, vilket vi tolkar fungerar som vägvisare för medarbetarna 

och var dagens prioriteringar finns. Morgonmötena kan också en daglig planering, men kan inte 

i större utsträckning jämföras med ett balanserat styrkort. Med hänsyn till att även lagerstatusen 

redovisas på Kalmarfilialens anslagstavla, är det även ett sätt att planera Kalmarfilialens ope-

rativa verksamhet. Hur Stena Recycling jobbar med sina internkommunikationsstrategier kan 

därmed ses vara dels att informera samtliga om hur det ser ut i dagsläget, men även hur organi-

sationen önskar att vara. Strategierna kan därför kopplas samman med det Kaplan och Norton 

(2001, se Potter 2011) skriver om att strategier ska fungera som vägvisare och vara ett hjälp-

medel för att planera verksamheten, vilket vi tolkar vara ett fungerande verktyg på Stena Re-

cycling.  

 

Som nämns i teorin, menar Potter (2011) att kommunikation är strategisk när den hanteras och 

relateras i samråd med organisationens mission, vilket enligt författaren ska kunna mätas. I 

empirin framkommer att ett misstag kostar Stena Recycling mycket pengar och att Kalmarfili-

alen jobbar mycket med att vara så tydliga som möjligt i kommunikationen. På så sätt kan det 

ekonomiska resultatet avgöra hur strategisk internkommunikationen är eftersom misstagen kan 

komma att ge negativa konsekvenser för en filials ekonomi. Att kunna mäta hur strategisk kom-

munikationen är i ekonomiska termer på Stena Recycling kan därmed likställas med vad Potter 

(2011) beskriver som strategisk. Samtidigt har det empiriska underlaget baserats på frågor om 

internkommunikation som ska generera att internkommunikationen bidrar till Stena Recyclings 

mission, vilket på så sätt ytterligare gör att Stena Recyclings internkommunikation kan, utifrån 
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Potters (2011) beskrivning ses som strategisk. Det empiriska materialet visar dock på att re-

spondenterna är medvetna om och ger utrymme för att andra tolkningar görs än sändarens av-

sikt.  

 

Att misstag kan generera negativa ekonomiska konsekvenser för Stena Recycling visar inte bara 

på hur organisationen kan mäta hur strategisk internkommunikationen är utifrån Potter (2011) 

beskrivning, utan kan även relateras till Gayeski (2011) beskrivning av hur internkommunikat-

ion ska fungera som en tillgång. För att internkommunikation ska vara en organisations tillgång 

beskrivs av Gayeski (2011) att internkommunikationen måste struktureras och fungera som en 

enhet. I längden kommer organisationens förmåga att strukturera påverka organisationens pre-

stationer enligt författaren, vilket kan sammankopplas med Stena Recyclings morgonmöten och 

personalmöten. På morgonmötena deltar, som nämnt i empirin, medarbetarna på gården, vilket 

gör att kommunikationen struktureras efter vilka som deltar på mötet. I empirin går det även att 

läsa om hur beslut kan fattas snabbt bland medarbetarna på kontoret. Besluten fattas genom 

diskussioner av informell karaktär, och ibland glöms det bort att informera övriga medarbetare 

om beslutet. I de situationer som formella beslut tas och övriga inte har informerats, tolkar vi 

som att filialen inte alltid är en sluten enhet och därmed blir inte internkommunikationen alltid 

en tillgång. Det går här även att se att internkommunikationen inte alltid heller fungerar strate-

giskt i alla situationer. Under intervjuerna togs fredagsmötena snarare upp i förbifarten och 

respondenterna lade mer vikt vid att berätta om organisationens morgonmöten, vilket gör att 

det samtidigt är svårt att avgöra i vilken utsträckning internkommunikationen fungerar som en 

enhet under personalmötena. Samtidigt är morgonmötena till för att föra kortare diskussioner 

om den operativa verksamheten för medarbetarna på gården. Längden på mötena kan utifrån 

medarbetarnas perspektiv anses vara för korta och behovet av längre möten kan finnas för att 

hinna gå djupare in i vissa frågor, dock är det ett behov som inte framkom av intervjuerna. Vi 

tolkar dock att det är personalmötena som är avsedda för att ha längre diskussioner på och det 

kan tolkas vara anledningen till att morgonmötena är tidsbegränsade.  

 

Potter (2011) skriver att strategisk kommunikation utgår ifrån en kommunikationsplan vilken 

integrerar kommunikationsaktiviteter med vad organisationer ska uppnå, det vill säga organi-

sationens mission, mål och strategi bland annat. Författaren fortsätter med att skriva att kom-

munikationsplanen redogör för hur kommunikationen ska hanteras i olika situationer och i olika 
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aktiviteter (Potter 2011). Som framkommer av empirin, har Stena Recycling som organisation 

två kommunikationsstrategier, morgonmöten och SWOB. Strategierna är initierade av företa-

gets huvudkontor och implementeras fortfarande på filialerna runt om i landet. På Kalmarfilia-

len är båda strategierna implementerade. Av intervjuerna framkom inte av vilken avdelning 

strategierna togs fram, men det kan antas att Stena Recycling centralt har kommunikationspla-

ner samt dokumentering för hur strategierna ska genomföras och vad strategierna syftar till. 

Vidare kan det antas att strategierna ska uppfylla vissa organisatoriska aspekter som bidrar till 

organisationens mål. Med andra ord kan det antas att kommunikationsstrategierna är framtagna 

för att generera positiva resultat och berättiga organisationens existens.  

 

Gayeski (2011) skriver i sitt verk för IABC Handbook om kommunikatörens roll i en organisat-

ion. Författaren beskriver hur organisationers internkommunikation påverkas av kommunika-

törens arbetsuppgifter och vilken prioritering ämnet får beroende på vem kommunikatörens 

chef är. Författaren menar också att prioriteringen av internkommunikation beror på hur mycket 

av kommunikatörens arbete som innebär extern kommunikation samt hur stor del av marknads-

avdelningen som outsourcas (Gayeski 2011). Av empirin att tolka, är det filialchefen Marcus 

som är ansvarig för att förmedla och kommunicera information om Kalmars filial till medarbe-

tarna på filialen. Vidare framkom under intervjuerna att det på huvudkontoret finns en kommu-

nikatör, men att kommunikatörens uppgift är att hantera den externa kommunikation med ex-

terna parter, vilket i sin tur kan tolkas som att all intern kommunikation sköts av Stena Re-

cyclings chefer, såväl filialchefer som avdelningschefer. Med andra ord finns det ingen enskild 

medarbetare som ansvarar för att hantera den interna kommunikationen.  

 

I The IABC handbook of organizational communication: A guide to internal communication, 

public relations, marketing, and leadership skriver Gayeski (2011) att internkommunikation 

oftast hamnar hos personalavdelningen när inte internkommunikationen har centraliserats. Un-

der intervjuerna framkom inte om det var en specifik avdelning eller person som ansvar för 

internkommunikationen mer än att filialchefen ansvarar för kommunikationen på de enskilda 

filialerna, vilket har analyserats under analyskapitlets första rubrik. Dock går det att tolka, ef-

tersom samtliga filialer ska använda sig av kommunikationsstrategierna, att huvudkontoret har 

arbetat fram och implementerat kommunikationsstrategierna. Under intervjuerna uppgav Ma-
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rie, administratörernas team leader, att förändringar ska anpassas och implementeras efter fili-

alernas förmåga. Vi kan därmed tolka att det är filialcheferna som ansvarar för de enskilda 

filialernas framgång och att de bidrar till att leva upp till organisationens övergripande mission, 

strategier och så vidare. Ur det perspektivet går det att betrakta filialcheferna som internkom-

munikatörer, även om det inte är uttalat eller framkommer som anställningsform i Stena Re-

cycling. Om filialcheferna ska betraktas som kommunikatörer, skulle de samtidigt arbeta med 

att bland annat hantera samt koordinera budskapets innehåll och förmedling enligt Gayeski 

(2011), vilket av undersökningens empiri kan tolkas att filialcheferna till viss del gör. Dock 

kombineras filialchefernas hantering av internkommunikationen med andra arbetsuppgifter 

såsom budgetering och uppföljning, vilket enligt Gayeski (2011) kommer påverka kommuni-

kationens prioritering i organisationen. Från empirin är det svårt att urskilja vilken prioritering 

som internkommunikationen har, men det framkommer att den fungerar bra, om än medför en 

större arbetsbelastning, på Kalmarfilialen och med hänsyn till att de två internkommunikations-

strategierna har tagits fram av huvudkontoret. Det kan därmed tolkas att internkommunikat-

ionen prioriteras relativt högt i Stena Recycling. Ansvaret läggs samtidigt över på filialcheferna 

och är de som i den meningen avgöra hur högt internkommunikationen kommer prioriteras.  

 
Mot bakgrund av att Stena Recycling arbetar sedan ett par år tillbaka med att kommunicera 

informationen som delning av information istället för som tidigare att överföra informationen, 

är identifieringen av brus inte lika tydlig som det hade kunnat vara. Dock går det att se vissa 

tendenser till att bruset finns. Stena Recycling har även relativt nyligen implementerat intern-

kommunikationsstrategier som en del av delning av information, men som fortfarande är i be-

hov av och är under utveckling. Strategiernas utveckling verkar Kalmarfilialen vara medvetna 

om, dock har strategiernas existens och syfte inte fått mycket reflektion av medarbetarna. Detta 

kan ses som en nackdel då strategierna i den meningen inte helt kommer uppfylla det syfte som 

var avsett. Internkommunikationsstrategierna är initierade centralt ifrån huvudkontoret och vår 

tolkning är att kommunikation som fenomen sker som ett företagsstrategiskt perspektiv. Dock 

verkar inte filialen i Kalmar ha definierat vad information och internkommunikation innebär 

jämfört med det teoretiska perspektivet. Inte heller har Kalmarfilialen identifierat, eller ens för-

sökt identifiera, brus. Vi uppfattar dock att Stena Recycling på många sätt arbetar bra med 
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kommunikationen även om vissa brister finns som vi ser att organisationen under kommande 

period kommer förbättra. 

 

Avslutningsvis går det att diskutera huruvida missförstådd information (inklusive språkbruket) 

med följden att medarbetare frågar flera gånger om de inte förstår, är brus eller är en strategi. 

Det kan räknas till strategi genom att det är ett säkerställande att arbetet inte utförs felaktigt. 

Och ses då som en åtgärd för brus. Men kan vara brus eftersom medarbetaren inte har förstått 

informationen. Budskapets otydlighet är då det ursprungliga bruset som skapat ytterligare brus 

och vilket medför att det läggs ytterligare tid på att få informationen förklarad. 
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6 Slutsatser & kritisk reflektion 

 
Stena Recyclings filial i Kalmar arbetar idag strategiskt med sin internkommunikation för att 

medarbetarna ska veta vad som händer och vara insatta i organisationens verksamhet. Det har 

även bidragit till att medarbetarna är mer engagerade än tidigare, vilket vi kan se är positivt ur 

synvinkeln att engagerade medarbetare orsakar mindre brus i organisationen. Organisationens 

arbete med sin internkommunikation har bidragit till en viss svårighet för oss att identifiera brus 

i organisationen eftersom bruset inte är distinkt. Dock verkar inte organisationen ha lagt någon 

större fundering på internkommunikationen som fenomen. Det finns ingen definition hos filia-

len om vad information är för dem. Vad vi kunde se har de inte heller försökt att identifiera 

brus.  

 

Vi identifierade brus i Stena Recyclings filial enligt följande punkter: 

• Informationsöverflöde. Vid ett överflöd av information blir medarbetare stressade och 

riskerar att missa relevant information. 

• Missförstådda budskap. Vi kunde se att det förekommer missförstånd, att det finns en 

viss grad av ryktesspridning och att morgonmötenas korta tidsram inte ger utrymme för 

djupare diskussioner. 

• Otydliga budskap. Missförstånden kan också vara brus i form av att medarbetarna inte 

uppfattar informationen som tydlig.  

 

För att undvika brus kan Stena Recycling förslagsvis: 

• Säkerställa att endast relevant information skickas till respektive medarbetare för att på 

så sätt minska informationsflödet. 

• Förslagsvis kan Stena Recycling införa ett förlängt morgonmöte en gång per månad. 

Syftet skulle vara att behandla liknande frågor som tas upp på morgonmötena, men ge 

tid för djupare diskussioner och för att säkerställa att alla medarbetare har förstått och 

har tillgång till överensstämmande information.   

• Se över informationskvalitén i den internkommunikation som finns idag för att på ett 

bättre sätt begränsa antalet möjliga tolkningar än sändarens avsedda tolkning.  
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Hur kan informationsbrus identifieras i organisationer? För att identifiera brus i en organisation 

behöver ledning och ansvariga för informationen ha en hög medvetenhet om vad som orsakar 

brus och hur medarbetares tolkningar av budskap är individuella. Genom att vara medveten om 

vad som påverkar hur ett budskap tolkas, reflektera över medarbetares agerande och vara tydlig 

i informationen kan eventuellt brus elimineras eller minskas proaktivt. En viktig del är även att 

arbeta för att medarbetarnas engagemang, då engagerade medarbetare har en stark anknytning 

till en bra och fungerande internkommunikation.   

 
Vid en jämförelse av studiens resultat, teorin och de egna erfarenheterna kan vi konstatera en 

viss enighet kring att brus existerar. Dock finns en tydlighetsskillnad. Teorin visar på vad som 

kan orsaka brus. Den egna upplevelsen ger en stark anknytning till hur brus kan ta tid ifrån 

arbetet som ska utföras. I studien såg vi tendenser till brus, men dessa var svårdefinierade ef-

tersom respondenterna inte verkade ha reflekterat över brus tidigare utan försökte hitta svar på 

våra frågor då och där. Det är oklart dock om det hade gynnat identifieringen om respondenterna 

fått frågorna tidigare eller om det istället hade medfört tillrättalagda svar. Tydligt var att intern-

kommunikationens information är något som respondenterna arbetar med men inte nödvändigt-

vis ifrågasätter varför information är och sker på det sättet som den gör. 

 

Som diskuteras under generaliserbarhet är det möjligt att resultatet inte är allmängiltigt för 

andra organisationer. Dock kan resultatet användas som utgångspunkt för vidare forskning.  

 

Som förslag till framtida forskning är en mer omfattande studie att rekommendera där fler or-

ganisationer och fler respondenter är involverade. Med syfte att få ett säkrare utfall. En annan 

undersökningsmetod kan vara att använda observationer istället för intervjuer, för att kunna 

konkretisera brus och hur bruset yttrar sig. Ytterligare en inriktning på studie skulle kunna vara 

att se om och hur organisationers ekonomi påverkas vid mer eller mindre brus. 
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8 Bilagor 
Bilaga 1. Intervjufrågor 

Frågor till intervjuerna 
 

Personinformation: 
1. Vilken är din position i organisationen? 

 
2. Hur länge har du varit anställd i organisationen? 

 

Om förmedlandet av informationen internt (Vad och hur):   
3. Vem har det officiella ansvaret för informationen? 

 
4. Hur kommunicerar organisationen formell intern information?  

 
5. Om ni har ett intranät, har alla i organisationen tillgång till intranätet? 

 
6. Ser du några risker med att för mycket olika information ges som i sin tur kan bidra till 

att mottagarna ignorerar informationen?  
 

7. Kan det finnas någon risk med att samma budskap/information ges på fler än ett fo-
rum?  
 

8. Vilken information går via vilka forum? 
 

9. I vilken utsträckning används monologer eller dialoger?  
 

10. Tycker du att den interna informationen behöver förbättras?  
 

11. Har ni någon intern kommunikationsstrategi?  
 

12. Hur ser kommunikationsprocessen ut i organisationen?  
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Informationens relevans och vem/vilka som får del av vad (språkbruk et c): 
13. Kan du se att det kan vara ett problem med att olika medarbetare har tillgång till olika 

information?  
 

14. Anser du att den interna informationen som ges är lätt att förstå och relevant för såväl 
chefer/ledning som medarbetarna?  
 

15. Säkerställer ni att alla verkligen har förstått den interna informationen som förmedlas 
inom organisationen?  
 

16. Säkerställs, och i så fall hur säkerställs, att alla i organisationen arbetar efter de nya di-
rektiven? 

 

Påverkansfaktorer: 
17. Vilka faktorer tror du påverkar organisationens anställdas förmåga att ta till sig in-

formation? 
 

18. Används påverkansfaktorerna som ett styrverktyg?  
 

 
 
 
 


