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Sammanfattning 
Denna rapport är vårt avslutande arbete på utbildningen Informationslogistik, 210 hp, på 
Linnéunivervsitetet. Arbetet har genomförts under höstterminen 2009 och omfattning har 
varit 15hp. Under arbetets gång har vi haft Ringhals AB som fallföretag. 

Enligt forskare anses kommunikation som en viktig faktor för företag, trots det så har de i 
sina studier kunnat konstatera att kommunikationsfrågor inte prioriteras särskilt högt, vilket 
har förklarats med att personer i chefspositioner har exempelvis en ekonomibakgrund och 
därav prioriterar ekonomifrågor i första hand. Att kommunikationsfrågor är en viktig del 
för företag är bland annat för att samtliga organisationsmedlemmar ska få kunskap och för-
ståelse samt acceptera de mål som organisationen har satt upp. 

Syftet med detta examensarbete har varit att beskriva och analysera kommunikationen på 
fallföretaget Ringhals AB. Till studien har vi blivit tilldelade underhållsavdelningen som 
fallavdelning. För att komma fram till våra resultat har vi genomfört sammanlagt 12 styck-
en intervjuer som inkluderat avdelnings-, enhets- och gruppchefer samt medarbetare. 

För att kunna  tolka intervjusvaren har vi använt oss av en uppdaterad version av Shannon 
& Weavers kommunikationsmodell. Denna modell är en sammanställning av flera olika 
kommunikationsforskares bidrag med delar till kommunikationsprocessen. Organisations-
struktur, kommunikationsbarriärer och tekniker för att förbättra kommunikation är ytter-
liggare teorier som vi har med i rapporten för att kunna jämföra och tolka det empiriska 
materialet. 

Efter att vi analyserat det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen presente-
ras nedan några av de slutsatser och förbättringsförslag som vi har kommit fram till: 

• Det är av största vikt att sändaren har ett mottagarperspektiv vid kommunikation, 
för att undvika att information kommuniceras ut på fel sätt.  

• Vid mailkorrespondens är det av största vikt att vara tydlig i ämnesrubriceringen för 
att underlätta för mottagaren.  

• Kommunikationsavdelningen på Ringhals bör ge ut en förenklad kommunikations-
handbok i lathundsformat för att hjälpa personalen på Ringhals att kunna kommu-
nicera bättre. 

• Informationen till cheferna behöver bli mer tolkad för att de lättare ska kunna för-
stå vad den innebär för sin respektive enhet/grupp. 

• Det är viktigt att kommunikationen mellan grupper förbättras för att personalen 
ska få en större inblick i vad som sker hos övriga grupper, vilket exempelvis kan lö-
sas genom att en representant från en grupp sitter med på en annan grupps möten. 

• För att uppföljning ska bli en del av vardagen krävs det att man skapar rutiner för 
hur uppföljningen ska gå till i de olika fallen. 

• Information som påverkar grupperna bör gå linjevägen via cheferna innan den 
läggs ut på intranätet då många medarbetare inte har tillgång eller tid till att hålla sig 
uppdaterade gentemot intranätet. 

• Vi anser att Ringhals bör utöka antalet frågor gällande kommunikation i personal-
undersökningen My opinion för att öka medvetenheten om kommunikation hos de 
anställda. 
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Abstract 
This thesis is the final report in our education Informationslogistik at the Linné university. 
The thesis has been written in autumn 2009 and the course has given 15hp. The study  was 
done at Ringhals AB.  

According to some scientist communication is an important element to organisations, nev-
ertheless they had establish in their studies that questions about communication doesn´t 
prioritize particularly high. This has been explained that people in managerpositions has for 
example an economic background and therefore prioritize economic questions. Communi-
cation questions is an important aspect to companys is for example because that all em-
ployes shall have knowledge, understanding and also accept the goals that the organisation 
have. 

The purpose with this thesis is to describe and analyse the communication at Ringhals AB. 
We have been given the support section to the study as a case section. During the study we 
have been doing 12 interviews included section-, unit- & group managers and co-workers.  

To interpret the answers from the interviews, we used an updated version of Shannon & 
Weavers communication model. The model is a combination of different scientist’s bene-
fits to the communication process. Organisations structure, communications barriers and 
techniques for successful communication is more theory that we have used to compare and 
analyse the empirical material. 

The conclusions to the report were compiled after we compared the empirical material 
against the theoretical framework. Below some of the conclusions and suggestions for im-
provement that we made will be presented.  

• It is important that the transmitter has a receiver perspective in a communication 
process to avoid that the information communicates the wrong way. 

• By e-mail it is important to be distinct in the subject column to make it easier for 
the receiver. 

• The communication section at Ringhals should give out a simplified communica-
tion handbook in smaller format to help the employer communicate a better way.  

• The information to the managers has to be more specified so that they easier can 
understand what the information means to their unit/group. 

• It is important that the communication between the groups improves as that the 
employees get more information of things that happens in other groups, which for 
example can be solved by a representative person from one group attend another 
groups meeting. 

• To make the follow-up a part of the normal work Ringhals needs to make routines 
for how the follow-up should be in different cases. 

• Information that affect the groups should be communicated through the different 
chiefs before it publishes on the Intranet though many co-workers not have access 
or time to keep themselves updated against the intranet.  

• We think that Ringhals should make more questions about communication in their 
personal research called My opinion to raise the awareness of communication to 
the co-workers. 
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Förord 
 

Det här arbetet är vårt avslutande arbete i utbildningen Informationslogistik som läses vid 
Centrum för Informationslogistik (CIL) i Ljungby. Målet med uppsatsen är att "studenten 
ska utveckla sin förmåga att självständigt genomföra en utredning samt därigenom övas i 
att tillämpa vetenskaplig teori och metod. Fokus ligger på att träna studenten att använda 
vetenskapliga teorier och metoder för att lösa (beskriva, förstå, förklara, analysera) ett em-
piriskt/praktiskt problem." 

Vi skulle vilja passa på att tacka ett antal personer som hjälpt oss under arbetets gång. 

 
- May Wismén för god handledning under arbetets gång. 
- Anna Stålnacke för att vi fick möjligheten att skriva arbetet på Ringhals. 
- Personalen på fallföretaget Ringhals för att ha ställt upp på intervjuer och hjälpt oss med 
diverse saker under arbetets gång. 
- Ulla-Margarete Carlsson för hjälp med litteratur. 
- Klasskamrater på CIL för givande synpunkter under de olika delseminarierna. 
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1 Inledning 
Inledningsvis presenteras bakgrund, problemdiskussion, syfte samt disposition till rapporten.  

1.1 Bakgrund 
"Kommunikation har blivit en alltmer uppmärksammad aspekt vid studiet av organisa-
tioner. De kommunikativa förhållandena har stor betydelse för en organisation, såväl 
dess struktur och kultur som utfall och effektivitet. Och kravet på ledare att kommunice-
ra på ett bra sätt har ökat klart på senare tid, något som förutsätter en väl fungerade in-
formationsverksamhet som stöd." (Larsson, 2001, s. 11) 

Idag är kommunikation något som tas för givet, då det ständigt används utan att vi tänker 
särskilt mycket på det. Kommunikation kan ske i flera olika former, exempelvis genom att 
tala, skriva och genom att använda kroppen. Kommunikation är således ett väldigt stort 
begrepp som enligt nationalencyklopedin definieras som ”överföring av information mellan 
människor, djur, växter eller apparater”. Kommunikation är något som finns överallt, ex-
empelvis på arbetsplatser och på skolor. För att kommunikation mellan människor ska 
uppstå behöver det involvera minst två personer där minst en av dessa individer kommuni-
cerar med den andre (Axheim & Edlund, 2008). 

En väl fungerande kommunikation har idag blivit allt viktigare för företag. Heide, Johans-
son & Simonsson (2005) skriver att kommunikation på 50-60 talet togs för givet och att or-
ganisationer antogs existera oberoende av hur kommunikationen mellan organisationsmed-
lemmar samt dess intressenter fungerade. I den tidiga organisationsforskningen separerade 
forskare organisationer och deras kommunikationsprocesser.  

I dagens samhälle är varje chef en informationschef och varje företag ett informationsföre-
tag. Detta handlar inte bara om teknik och IT utan även utbyte av erfarenheter, uppfölj-
ning, styrning av information och kommunikation. Informationen måste tillföra kunskap 
och även lägga till ett mervärde till befintliga resurser genom att använda informationen på 
rätt sätt (Segerfeldt, 2002). Samtidigt som kommunikationen är viktig för företag upplevs 
den även som ett problem. Heide et al. (2005) skriver att i många organisationer är det van-
ligt att anställda klagar på att de får för lite information, att beslut inte kommuniceras sam-
tidigt som chefer klagar på att de anställda inte följer direktiv, att informationen inte når 
fram trots att det förmedlas information hela tiden. 

Forskare argumenterar idag mer för att det inte går att separera organisationer och dess 
kommunikationsprocesser. Organisationer ses som komplexa kommunikationssystem där 
kommunikationen både finns och produceras. Denna syn innebär att identiteten i organisa-
tioner växer fram i kommunikationsprocesserna samt att interaktionen också uppstår i so-
ciala strukturer samt uppdelning och samordning av arbetet (Heide et al., 2005). 

Trots att kommunikation anses som en viktig faktor för organisationer så prioriteras kom-
munikationsfrågor idag inte särskilt högt. Anledningen till detta är flera. Personer med 
chefspositioner har oftast en bakgrund som ekonomer eller tekniker och i dessa utbildning-
ar ingår sällan teoretiska eller praktiska kommunikationskurser. Inom det privata näringsli-
vet får cheferna vanligtvis kortare interna utbildningar där kommunikationsfrågor tas upp 
men inom offentliga organisationer är detta ofta bristfälligt, vilket leder till cheferna ofta 
har en övertro på att kommunikationen ska fungera av sig själv (Drakenberg, 1997). 
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Det finns en rad anledningar till varför det är viktigt med kommunikation. Heide et al. 
(2005) skriver att det är viktigt för att samtliga organisationsmedlemmar ska kunna få kun-
skap och förståelse samt acceptera de mål som organisationen har satt upp. Detta för att 
medarbetarna ska kunna omsätta målen till handling. Vidare skriver Heide et al. (2005) att 
chefer i organisationer har ett ansvar för att de mål som organisationen har satt uppnås. 
Författarna menar därmed på att kommunikation är en viktig ledningsfråga. 

1.2 Problembeskrivning 
Vikten av kommunikation kan säkerligen poängteras för alla typer av verksamheter, men 
konsekvenser av bristande kommunikation kan variera. En bransch där konsekvenserna di-
rekt kan bli allvarliga är kärnkraften som idag är väldigt granskad och som ofta figurerar i 
medier, exempelvis gällande statliga granskningar och miljöfrågor. De svenska kärnkraft-
verken har idag stora krav på sig att uppfylla säker och stabil drift. 

Ringhals har sedan 2005 blivit påtalade från Strålsäkerhetsmyndigheten att det finns brister 
i deras verksamhet som kan kopplas till säkerhetskulturen på kärnkraftverket. Trots att 
Ringhals har blivit påminda ett flertal gånger, anser Strålsäkerhetsmyndigheten att problem 
kvarstår. Bristerna handlar bland annat om svagheter i ledning och styrning, efterlevnad av 
rutiner och instruktioner samt otydliga beslutsvägar (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009a). 
För att komma fram till lösningar på detta problem, har Ringhals tagit fram ett antal åtgär-
der. Dock har Ringhals fått kritik från Strålsäkerhetsmyndigheten för att de varit otydliga i 
de lösningsförslag som de presenterat och att det är svårt att se hur de har kommit fram till 
sina övergripande svar (Strålsäkerhetsmyndigheten, 2009b). 

Ringhals är dock inte ensamma om att få kritik för brister i säkerhetskulturen. Strålsäker-
hetsmyndigheten har under 2009 granskat samtliga svenska kärnkraftverk och även 
Oskarshamnsverket har fått kritik för sin säkerhetskultur. Det som kritiserades var bland 
annat att säkerhetskontrollerna var obemannade nattetid och att städpersonal fått bevaka 
området eftersom det inte fanns tillräckligt många väktare (GP, 2009; Strålsäkerhetsmyn-
digheten, 2009c). 

Bristerna hos de svenska kärnkraftverken har medfört att säkerheten hos dessa ifrågasätts. 
Samhället ställer höga krav på säkra kärnkraftverk och för kärnkraftverken är det exempel-
vis viktigt att kunna hantera förluster av resurser i form av personal (Höglund, 
2009). Våren 2010 kommer Ringhals att granskas av IAEA (International Atomic Energy 
Agency) där säkerheten och tillförlitligheten kommer att inspekteras där särskilt fokus lig-
ger på säkerhetskulturen (Vattenfalls hemsida, 2009-11-16). 

Precis som mellan individer uppstår det också kommunikationsproblem i organisationer, 
exempelvis där information förhindras och försvåras. Detta kan exempelvis ske genom en 
mellanchef som bara meddelar en högre chef det han/hon tror att denne vill höra. I större 
organisationer och företag med mer hierarkier och många beslutsnivåer hör det också till 
vardagsbilden att information ändrar form och innehåll mellan de olika nivåerna den passe-
rar (Larsson, 2001). 

Enligt Ringhals är säkerheten en fråga om attityd, det vill säga ett sätt att tänka. Personalen 
ska alltid vara medveten om sina handlingar och hur de påverkar olika situationer i omgiv-
ningen (Insidan, 2009a). För Ringhals handlar kommunikation främst om att skapa förtro-
ende. Alla anställda ska känna, att de får tillräckligt med information, för att kunna ta kor-
rekta beslut och utföra korrekta handlingar. Verksamhet på Ringhals med 1600 anställda 
och ytterliggare personal i form av konsulter krävs det att chefer kommunicerar på ett så 
bra sätt som möjligt till sina medarbetare för att de ska kunna fatta korrekta beslut (Insidan, 
2009b).  
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Kommunikation är därmed en viktig del av säkerhetskulturen för att de anställda ska utföra 
korrekta handlingar och inte fatta fel beslut. För Ringhals är det viktigt att kommunikatio-
nen utreds för att skapa en så säker verksamhet som möjligt och kunna åtgärda eventuella 
kommunikationsproblem.  

Frågorna rörande vår undersökning initierades av vår företagshandledare som är enhetschef 
på kommunikationsavdelningen. Företagshandledaren ville ha en nulägesanalys över hur 
linjekommunikationen fungerar på Ringhals. Detta för att kunna förbättra linjekommunika-
tionen samt belysa de problem som finns. 

Sammanfattningvis har vi valt följande problemformulering: 

Hur kan kommunikationsproblem på ett företag påverka säkerheten?  

Som följdfråga till denna problemformulering ställer vi oss frågan:  

Hur kan kommunikationen förbättras för att undvika att den påverkar säkerheten? 

1.3 Syfte 
Syftet är att beskriva samt analysera linjekommunikationen på Ringhals AB och diskutera 
eventuella behov till förbättringar. 

1.4 Disposition 
Kapitel 1: Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden och syftet till rapporten. 
 
Kapitel 2: Metod 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för undersökning-
en. 
 
Kapitel 3: Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 4: Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriskt insamlade materialet. 
 
Kapitel 5: Analys 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att jämföras 
med den teoretiska referensramen. 
 
Kapitel 6: Slutsats 
I detta kapitel presenteras rapportens slutsatser. 
 
Förbättringsförslag 
I detta kapitel presenteras förbättringsförslag till rapporten. 
  
Reflektion och fortsatt forskning 
Här presenteras våra reflektioner på arbetet samt förslag på vi-
dare forskning. 
 
Bild: 1.4  - Grafisk förklaring över arbetets disposition 
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras avsnitten vetenskapligt förhållningssätt, metodansats, kvalitativ metod, datain-
samling, litteraturstudie samt metodkritik. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Forskning bedrivs vanligtvis med en blandning mellan ett positivistiskt och hermeneutiskt 
synsätt men där forskarens förhållningssätt drar mer åt det ena eller det andra hål-
let (Jacobsen, 2002). Det förhållningssätt som vi har använt under rapporten lutar mer åt 
hermeneutiken där det centrala är att studera, tolka och förstå (Jacobsen, 2002). 

För att få en korrekt syn på hur personalen arbetade valde vi att tidvis arbeta på Ringhals. 
Detta gav oss möjlighet att både studera Ringhals och dess anställda. Vi fick även möjlighe-
ten att kunna se Ringhals från insidan och kunde gå runt och få en guidad tur. Att arbeta på 
Ringhals gav oss även tillträde till både intranät och mail. Dessutom kunde vi genom samtal 
med anställda på Infocenter (Ringhals kommunikationsavdelning) få information och ma-
terial om kommunikationen på Ringhals. För att få djupare kunskaper om hur både chefer 
och medarbetare såg på kommunikationen valde vi att genomföra flertalet intervjuer på 
underhållsavdelningen. 

Genom vistelse, samtal, material och intervjuer har vi skapat oss en uppfattning om kom-
munikationen på Ringhals och vilka faktorer som fungerar bra och vilka faktorer som fun-
gerar mindre bra. I den undersökning som vi har bedrivit har vi försökt att skapa en förstå-
else för de befintliga problem som finns i kommunikationen genom att tolka intervjuade 
personers erfarenhet kring området och utifrån det försökt att skapa oss en helhetsbild 
kring problemet. Vi har under arbetets gång strävat efter att ha ett neutralt förhållningssätt 
och notera samtliga åsikter som framförts under intervjuerna. Detta för att de resultat som 
rapporten ska utmynna i ska fungera i den verklighet som de befinner sig i och fungera på 
alla nivåer. 

2.2 Metodansats 
Initialt började vi med att ta fram en intervjumall och därefter genomföra intervjuer. Detta i 
enlighet med en induktiv ansats, där forskaren går från empiri till teori (Jacobsen, 2002). 
Utifrån det insamlade empiriska materialet har vi sedan valt den teoretiska referensramen 
som vi använder för att analysera empirin. Dock påbörjades insamlingen av teori innan alla 
intervjuer var genomförda, vilket gjorde att det inte blev en renodlad induktiv ansats. Enligt 
Jacobsen (2002) innebär en induktiv ansats att först samlas det empiriska materialet in och 
därefter den teoretiska referensramen. Eftersom vi inte hade någon förkunskap om varken 
underhållsavdelningen på Ringhals eller hur kommunikationen ser ut där så anser vi att det 
hade varit svårt att hitta en lämplig teoretisk referensram utan att först veta hur det empi-
riska materialet såg ut.  

2.3 Kvalitativ metod 
Jacobsen (2002) tar upp fördelar och nackdelar med en kvalitativ respektive kvantitativ an-
sats samt beskriver när det kan vara lämpligt att använda de olika ansatserna. En kvalitativ 
ansats är lämpligast att använda när vi vill ha mer klarhet i ett begrepp eller fenomen. Den 
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kvalitativa ansatsen syftar till att få fram hur människor tolkar och förstår en given situa-
tion. Den kan användas för att få större klarhet i ett oklart ämne och att få fram en nyanse-
rad beskrivning, exempelvis om företaget vill ha reda på vad som ligger bakom något speci-
ellt begrepp. Fördelar med en kvalitativ ansats är att undersökningen ofta får en hög intern 
giltighet eftersom intervjufrågorna inte har några givna svarsalternativ och att forskaren får 
bättre personlig kontakt med intervjurespondenten. Nackdelar med den kvalitativa ansatsen 
är att den är resurskrävande, informationen som samlas in kan vara svår att tolka eftersom 
de ger väldigt mycket information och det inte finns några givna svarsalternativ. Ett ytter-
liggare problem är att undersökningen inte blir så generaliserbar eftersom det är ett fåtal 
personer som intervjuas (Jacobsen, 2002).  

2.3.1 Intervjuer 

I detta examensarbete har vi använt oss av en kvalitativ metod. För att komma fram till 
våra resultat har vi valt att intervjua avdelning-, enhets- och gruppchefer samt medarbetare. 
Sammanlagt har vi genomfört 12 intervjuer. De personer som vi har intervjuat till vår un-
dersökning har tillhört olika åldersgrupper. Vi har intervjuat både de som är äldre och som 
arbetat på Ringhals under en längre tid men även yngre personer som arbetat där under en 
kortare tid. Intervjupersonerna har både varit män och kvinnor. 

Genom att vi intervjuat personal med olika bakgrund och erfarenhet samt inom olika åldrar 
anser vi att den kvalitativa undersökning som vi har bedrivit har gett oss en bred och djup 
syn på kommunikationen på Ringhals. Den breda blandningen av intervjupersoner anser vi 
även ger oss en större tillförlitlighet i vår analys och i de förbättringsförslag som vi presen-
terar. 

Då vi genomförde intervjuer med flera personer i olika positioner och med intervjurespon-
denter som både satt nära och långt ifrån blocken (reaktorerna) anser vi att undersökningen 
är generaliserbar för övriga avdelningar på Ringhals. Eftersom vi inte studerat något annat 
kärnkraftverk är undersökningen inte generaliserbar för andra kärnkraftverk. För att kunna 
tolka informationen spelade vi in alla intervjuer på diktafon och kunde därmed lyssna på 
dem flera gånger. Vi gjorde även en sammanfattning av intervjuerna och kunde därigenom 
på ett överskådligt sätt se vilka åsikter som framkommit flera gånger. Vid valet av en kvali-
tativ metod visste vi från tidigare erfarenheter att det skulle bli resurskrävande. För att han-
tera detta på bästa sätt förberedde vi varje intervju noggrant och använde oss av förbes-
tämda frågor samt spelade in intervjuerna.  

2.3.2 Observation 

Då en forskare ska studera ett fenomen i sitt naturliga sammanhang är observation ett 
lämpligt metodval. Som metod innebär observation att vi använder oss av våra sinnen på 
ett mer genomtänkt och disciplinerat sätt än vad vi gör till vardags. Vid genomförande av 
en observation kan en forskare studera vad människor gör, vilket kan skilja sig från vad 
människor säger att de gör (Halvorsen, 1992).  

Då en forskare genomför en observation kan denna var deltagande eller icke-deltagande. 
En deltagande observation innebär att forskaren medverkar i det fenomen som studeras. 
En deltagande observation kan antingen vara aktiv eller passiv. En aktiv observation inne-
bär att forskaren medvetet påverkar det fenomen som studeras medan passiv observation 
innebär att forskaren medverkar i observationen men inte medvetet försöker påverka fe-
nomenet. En icke-deltagande observation innebär att forskaren observerar ett fenomen 
utan att aktivt deltaga i observationen (Halvorsen, 1992).  
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Under vår studie på Ringhals har vi inte gjort någon observation i den bemärkelsen att vi 
aktivt studerat personer under en dag. Våra observationer har istället varit av mer indirekt 
karaktär då vi exempelvis kunnat studera personalen på kommunikationsavdelningen då vi 
suttit där och arbetat och därmed kunnat observera då kommunikationsproblem uppstod. 
Vi har även kunnat observera personal från underhållsavdelningen när vi varit ute och ge-
nomfört intervjuer.  

2.4 Datainsamling 
Primärdata innebär att data som tidigare inte har dokumenterats samlas in. Datainsamling-
en kan antingen ske genom kvalitativa studier exempelvis via intervjuer eller kvantitativa 
studier exempelvis via enkäter (Jacobsen, 2002). Inom de kvalitativa studierna kan man 
både genomföra besöksintervjuer och telefonintervjuer.  

Den primärdata som vi har samlat in till vår undersökning har gjorts genom en kvalitativ 
studie där vi genomfört besöksintervjuer. Wärneryd (1993) tar upp flera fördelar med be-
söksintervjuer. Eftersom intervjuaren och uppgiftslämnaren sitter ansikte mot ansikte ska-
pas den mest flexibla situationen. Intervjuaren har möjlighet att förklara då frågor uppstår, 
det är vid besöksintervju där flest frågor kan ställas och dessutom är alla ämnen möjliga att 
ta upp, även känsligare ämnen (Wärneryd, 1993). För att få ut så mycket som möjligt från 
våra intervjuer valde vi att spela in dessa via diktafon. Eftersom vi gjorde att vi kunde lägga 
mer vikt vid att intervjuerna och mindre vikt vid att skriva. Detta gav oss även möjligheten 
att kunna lyssna igenom våra intervjuer flera gånger.  

Fallstudien som ligger till grund för rapporten valdes av vår företagshandledare. Utifrån 
fallavdelningen har vi sedan valt att utgå från två olika led ner genom denna avdelning. Ett 
där chefer och medarbetare sitter närmare blocken och ett där chefer och medarbetare sit-
ter mer "isolerat" från andra och därmed är mer beroende av att avdelningschefen kom-
municerar ner genom avdelningen. 

Det finns flera intervjumetoder då en kvalitativ undersökning genomförs, en av dessa är 
snöbollsmetoden. Denna metod går ut på att först intervjuas en informant som sedan kan 
ge ny information, exempelvis tips på nya informanter eller idéer till undersökningen. Des-
sa kan i sin tur ge fortsatta tips på informanter och idéer, därmed är snöbollen i rullning 
(Jacobsen, 2002). Respondenterna i respektive led har framkommit efter hand då vi varit i 
kontakt med de olika cheferna. Då vi tog kontakt med avdelningschefen fick vi två namn 
på enhetschefer och när vi tog kontakt med enhetscheferna fick vi två namn vardera på 
gruppchefer och vid kontakt med gruppchefer fick vi namn på medarbetare. Alla med en 
person som sitter "isolerat" och en som sitter närmare blocken. 

I och med att vi har gjort en kvalitativ undersökning där vi genomfört 12 intervjuer med 
personer i olika chefsnivåer samt ett antal olika medarbetare anser vi att vi har uppnått en 
hög grad av trovärdighet i den analys och de resultat som vi har kommit fram till. I empirin 
presenterar vi olika citat från intervjuerna vilket vi ytterliggare anser stärker trovärdigheten 
till rapporten. 

Vi har under arbetets gång strävat efter att alltid ha ett kritiskt förhållningssätt till de resul-
tat som vi har fått fram. Detta för att vi inte ska fastna i ett spår utan ha ett helhetsperspek-
tiv över det problem som vi har arbetat med. Som vi i föregående stycke beskriver genom-
fördes intervjuerna med ett flertal personer. Detta för att få en helhetsbild över kommuni-
kationen på underhållsavdelning. Ingen av respondenter har visat någon tvekan för att be-
skriva hur förhållandet ser ut på avdelningen och de har framhållit såväl positiva som nega-
tiva aspekter.   
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Det finns tre typer av intervjuer. Dessa är strukturerade, semistrukturerade och ostrukture-
rade. Strukturerade intervjuer innebär att frågorna är bestämda i förväg och tas upp i en be-
stämd ordning. Vid semistrukturerade intervjuer är ämnesområdet i förväg bestämt och frå-
gorna tas upp efterhand som intervjuaren känner det lämpligt med tanke på respondentens 
svar. Vid ostrukturerade intervjuer är varken frågorna eller ämnesområdet bestämt på för-
hand och intervjuerna blir mer som ett samtal där frågorna ställs när de dyker upp (Ejve-
gård, 2009). 

Vi har i vår undersökning valt att använda oss av strukturerade intervjuer. Innan vi började 
med att genomföra intervjuerna så tog vi fram en intervjumall med förbestämda frågor.  
Detta för att säkerställa att vi skulle få ut så mycket information som möjligt från dessa in-
tervjuer. Kunskapen till frågorna har dels kommit från tidigare arbeten och studier med 
kommunikation, dels var en del frågor mer allmänna samt att de var baserade på riktlinjer 
från företagshandledarna De förbestämda frågorna som vi tagit fram hade vissa skillnader 
beroende på om det var avdelningschef, enhetschef, gruppchef eller medarbetare som in-
tervjuades. Överlag var dock frågorna lika och syftade till att få intervjupersonerna att pre-
sentera sin åsikt kring hur kommunikationen kan förbättras. 

Vi anser att den datainsamlingsmetod som vi har använt oss av är generaliserbar för liknan-
de undersökningar. Detta eftersom vi anser att denna typ av undersökningar på företag krä-
ver djupare intervjuer. Vi anser att det är en fördel att vid denna typ av undersökningar 
kombinera kvalitativa intervjuer med vistelser på företaget för att få en så bra helhetsbild 
och förståelse för problemet som möjligt.  

  Bild: 2.4  - Bild på ett organisationsschema över de personer som vi intervjuat. 

2.5 Litteraturstudie 
Den Litteraturstudie som vi har gjort till denna undersökning har berört ämnesområdet 
kommunikation och där vi har valt att använda en kommunikationsmodell samt teorier 
kring kommunikationskanaler och organisationsteori. För att finna den mest lämpade mo-
dellen till att kunna analysera våra intervjuresultat studerade vi ett antal olika kommunika-
tionsmodeller. De modeller som vi studerat är Shannon & Weavers, Lasswells och New-
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combs kommunikationsmodeller. I ett inledande skede av litteraturstudien studerade vi 
Shannon & Weavers kommunikationsmodell, detta eftersom deras modell är en grund-
läggande kommunikationsmodell inom kommunikationsteorin och att den på ett enkelt sätt 
förklarar kommunikationsflödet. Vi anser dock att denna modell saknar vissa grundläggan-
de delar för att kunna genomföra en ordentlig analys, som exempelvis feedback, brus i hela 
modellen samt faktorer. Lasswells kommunikationsmodell är liksom Shannon & Weavers 
en linjär och enkel modell. Dock var denna mer inriktad åt masskommunikation vilket 
gjorde att denna modell inte gick att applicera på vår analys.  

Newcombs kommunikationsmodell ansåg vi vara för tunn för att kunna genomföra en till-
räckligt djup analys på. Modellen vi slutligen valde att använda oss av är en uppdaterad ver-
sion av Shannon & Weavers kommunikationsmodell. Denna modell är en sammanställning 
av flera olika kommunikationsforskares bidrag för att skapa den kompletta modellen. Vi 
har valt denna modell eftersom vi anser att den tar upp viktiga och väsentliga aspekter 
inom kommunikation och vi anser att den täcker upp områden som kunde hjälpa oss att 
beskriva och analysera de områden som vi behövde studera. 

I den modell som vi valt att analysera våra resultat mot ingår medium som en enhet. I teo-
riavsnittet till modellen har vi tagit upp de olika enheterna och beskrivit dessa. Under teorin 
kring enheten medium har vi valt att ta upp teori kring olika kommunikationskanaler. 
Kommunikationskanalerna som vi valt är baserade på de kommunikationskanaler som an-
vänds på Ringhals. Vi kommer att beskriva kommunikationskanalerna och ta upp för och 
nackdelar med dem. Denna teori kommer vi sedan att använda och jämföra med empirin i 
analysen.  

Under och efter genomförda intervjuer upptäckte vi att det fanns skillnader i organisations-
strukturen i de olika enheterna på underhållsavdelningen. Därför valde vi att ta med organi-
sationsstruktur i rapporten för att kunna analysera och diskutera hur detta kan påverka 
kommunikationen. Den teori som vi har med i rapporten har hämtats från böcker som vi 
dels lånat från CIL:s bibliotek och dels från biblioteken i de städer där vi bor, det vill säga 
Göteborg och Helsingborgs stadsbibliotek. Vi har även sökt information via Internet och 
då använt oss av Google scholar och ELIN. Sökord som vi använt oss av var bland annat: 
”Communication”, ”Communication model”, ”Communication channels” och ”Nuclear 
power”. 

2.6 Metodkritik 

Efter varje ny intervju som vi har genomfört under projektets gång så har vi fått nya in-
fallsvinklar på kommunikationen på Ringhals. Det hade här varit intressant för undersök-
ningen att efter genomförandet av intervjuerna med medarbetarna ta ett steg tillbaka och 
intervjua vissa chefer på nytt, det hade även varit intressant att intervjua personalen från 
kommunikationsavdelningen samt personal på de olika reaktorerna. Detta har vi dock inte 
gjort i denna undersökning och det beror på att tiden har varit för knapp för att hinna med 
ytterliggare intervjuer. Innan intervjuerna gjorde vi intervjufrågor för att kunna hålla struk-
turerade intervjuer. Dessa höll vi oss till under alla intervjuer, även om vi i efterhand kände 
att vi skulle ha velat ställa fler frågor. Vi hade även velat utveckla frågor kring olika ämnen 
och kring delar som vi efter hand fick ta del av.  

För att kunna få en djupare förståelse och kunskap för hur de olika ledningsgruppsmötena 
och gruppmötena fungerade skulle det ha varit bra för oss att ha suttit med på några av 
dessa.  
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För att få intervjurespondenternas svar att bättre passa ihop med de olika delarna i model-
len borde vi innan vi påbörjade intervjuerna valt kommunikationsmodell till den teoretiska 
referensramen för att på ett bättre sätt kunna anpassa frågorna så att de bättre passade ihop 
med modellens enheter.  
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen till rapporten. 

3.1 Kommunikationsmodeller 
För att analysera linjekommunikationen på Ringhals AB valde vi att använda oss av en 
kommunikationsmodell. Inom kommunikationsteorin finns det många olika sorteras 
kommunikationsmodeller. För att kunna välja den som enligt oss var den bäst lämpade i 
detta hänseende studerade vi ett antal olika modeller, bland annat Shannon & Weavers, 
Lasswells och Newcombs kommunikationsmodell. Av dessa är Shannon & Weavers den 
mest berömda och använda. Vi kommer nedan att beskriva denna modell samt Lasswell 
och Newcombs modeller för att ge en bakgrund till den kommunikationsmodellen som vi 
slutligen valde.  

En av de första kommunikationsmodeller som togs fram var Shannon & Weavers kommu-
nikationsmodell som togs fram i slutet av 40-talet. Efter att denna modell tagits fram har 
många andra forskare gjort liknande linjära modeller som de byggt på utifrån Shannon & 
Weavers. Deras kommunikationsmodell anses som en av de viktigaste modellerna för att 
beskriva kommunikationsprocessen. Modellen består av fyra enheter; sändare, budskap, 
medium, mottagare, dessutom fanns även begreppet brus med (Larsson, 2001).  

 
Bild: 3.1  - Bild på Shannon & Weavers kommunikationsmodell. 

Det finns tre nivåer av problem gällande kommunikation och dessa är enligt Shannon & 
Weaver tekniska problem, semantiska problem och effektivitetsproblem. De tekniska pro-
blemen handlar om att den information som skickas iväg ska likna den som mottagaren får. 
De semantiska problemen innebär att informationen kan tolkas annorlunda av mottagaren i 
förhållande till det budskap som sändaren ville förmedla ut. Effektivitetsproblemen avser 
hur den information som skickats ut från sändaren påverkar beteendet hos mottagaren på 
önskat sätt (Larsson, 2001; Ivarsson, 2004).  

Likt Shannon & Weavers är Lasswells kommunikationsmodell linjär. Denna modell är dock 
mer inriktad mot masskommunikation och för att förstå masskommunikationens processer 
anser Lasswell att vi måste gå igenom de olika stegen han har tagit fram i sin kommunika-
tionsmodell. 
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Bild: 3.2  - Grafisk bild på Lasswells kommunikationsmodell. 

Lasswells modell är en verbal version av Shannon & Weavers ursprungliga kommunika-
tionsmodell. I modellen ses kommunikation som överföring av meddelanden och ställer 
frågan om "effekt" snarare än betydelse. "Effekt" i detta fall är den mätbara förändring på 
mottagarens sida som framkallats av identifierbara element i processen. En förändring av 
något av dessa element kommer att förändra effekten. Det vi kan förändra är kodaren, 
meddelandet eller kanalen. Genom att någon av dessa förändringar genomförs bör den 
önskade förändringen av effekten framkallas (Fiske, 2003).  

Till skillnad mot Shannon & Weavers och Lasswells kommunikationsmodeller är inte New-
combs kommunikationsmodell linjär utan triangulär. Denna modell är den enda av model-
lerna som inför kommunikationens roll i ett samhälle eller en social grupp. Newcomb me-
nar att kommunikationen är avsedd att upprätthålla jämvikt inom det sociala systemet. Mo-
dellen består av enheterna A, B och X. A och B är sändare och mottagare och X är en del 
av deras sociala omgivning.  

 

 
Bild: 3.3  - Bild på Newcombs kommunikationsmodell. 

Modellen och dess enheter har internt ömsesidiga relationer och är beroende av varandra, 
det vill säga förändras A kommer också B och X att förändras. På samma sätt fungerar det 
om A förändrar sitt förhållande till X kommer B att behöva förändra sitt förhållande till an-
tingen X eller A (Fiske, 2003).  

Efter att vi har studerat dessa olika modeller ökade vår syn på kommunikation, vi kände 
dock att ingen av dessa modeller var lämplig för vår undersökning. Alla modellerna inne-
höll delar som vi ansåg tillämpbara men ingen som var heltäckande för att vi skulle kunna 
göra en hållbar analys. Vid detta tillfälle hittade vi boken Larsson (2001) där han hade ta-
git Shannon & Weavers kommunikationsmodell och lagt till andra kommunikationsforska-
res bidrag till modellen för att få en uppdaterad och utvecklad kommunikationsmodell.  

3.2 Utveckling av Shannon & Weavers kommunikationsm o-
dell 
Även om Shannon & Weavers kommunikationsmodell fortfarande ses som en bra grund-
modell som fortfarande används runt om i världen är det delar på den som saknas. Som ti-
digare sagts har många forskare gjort modifieringar och utvecklingar av Shannon & Wea-
vers kommunikationsmodell. Larssons (2001) beskriver några av dessa modifieringar som 
har gjorts av Shannon & Weavers basmodell. En av de första utvecklingarna av modellen 
kom från en av de första kommunikationsforskarna, Harold Lasswell, som hade verbalise-
rat modellen till en av de mest kända fraserna inom kommunikationsforskning: "Who? Says 
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what? In which channel? To whom? With what effect?" (Larsson, 2001, s. 39), effekten blev den 
femte enheten i modellen. 

 

 
Bild: 3.4  - Bild på Shannon & Weavers kommunikationsmodell efter tillagd enhet, effekt och brus rik-
tad till alla enheter. 

Allt eftersom tillfördes nya delar till modellen, bland annat tillfördes en återföringsfaktor 
(feedback) till modellen där mottagaren svarade sändaren. Brusfaktorn som tidigare endast 
påverkat mediet uppträder nu i hela processen. Modellen kompletterades också med be-
greppen kodning och avkodning av kommunikationsforskaren DeFleur (1970). Med be-
greppen kodning och avkodning menas den mening som sändaren lägger in i budskapet 
och den mening som mottagaren läser ut av det (Larsson, 2001). Enligt Windahl & Signit-
zer (1992) har budskapet fem olika betydelser: avsett budskap, sänt budskap, budskapet i 
sig, mottaget budskap och uppfattat budskap. Enligt Hall (1980) finns det tre olika avkod-
ningspositioner hos en mottagare: en dominerande (innebär att mottagaren normalt accep-
terar sändarens avsikt), en förhandlare (efter värdering för/emot accepteras vissa delar men 
motsätter sig också andra) och en oppositionell position (där allt framfört avvisas). 

 
 
Bild: 3.5  Bild på Shannon & Weavers kommunikationsmodell, här är feedback och kodning/avkodning 
tillagt. 

Vidare har andra forskare (McQuail & Windahl, 1995) fortsatt att uppgradera kommunika-
tionsmodellen med faktorer som påverkar de olika enheterna i modellen. För sändarens del 
gäller bland annat individuella, sociala och organisatoriska faktorer det vill säga individuell 
bakgrund, självuppfattning och hans/hennes sociala omgivning i en organisation. Även 
mottagaren påverkas av de faktorer som sändaren påverkas av, skillnaden är dock att mot-
tagaren även påverkas av publika faktorer, exempelvis trycket från mediet och budskapet 
från sändaren. På senare tid har forskare alltmer betonat kontexten, det sammanhang i vil-
ken kommunikationen sker. Genom dessa tillägg får vi fram en ny utformning av modellen 
(se bild 3.6), betydligt mer komplex än den ursprungliga kommunikationsmodellen (Lars-
son, 2001). 
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Bild: 3.6  - Bild på en uppdaterad version av Shannon & Weavers kommunikationsmodell . 

3.3 Enheter i modellen 
Vi kommer nedan att beskriva de olika enheterna som framkommit i kommunikationsmo-
dellen ovan. Vi har i detta arbete valt att lägga tonvikt på de olika medium som Ringhals 
arbetat med.  

3.3.1 Sändare 

Den person som ligger bakom ett meddelande kallas för sändare. Denne har till uppgift att 
formulera sitt meddelande och välja ett ”språk” som gör det lätt för mottagaren att uppfat-
ta meddelandet korrekt. I en kommunikationsprocess kan det finnas flera sändare vilket 
kan medföra att det blir oklart om vem det är som sänder meddelandet (Blombäck, Larsson 
& Öhgren, 2004). 

Då en sändare inte tar hänsyn till mottagarens intressen, behov eller möjlighet att ta till sig 
det budskap som sändaren skickar kallas det för att budskapet har skickats med ett sändar-
perspektiv. Med ett sådant perspektiv kan alltså sändaren överföra ett budskap till en eller 
flera mottagare utan att det finns någon återkoppling som visar att informationen har tagits 
emot eller uppfattats korrekt (Svenska kyrkan, 2010). 

3.3.2 Budskap 

Budskapet är kärnan i all kommunikation. Det är i första hand med ett budskap som en 
kommunikatör kan intressera en publik för sin sak, även om mediets karaktär och form 
spelar en allt större roll för genomslagskraften genom den nya teknikens utveckling. Bud-
skapet är en följd av det strategival som sändaren gör. Man pratar ofta om att det finns tre 
faktorer som avgör övertalningsmöjligheten, logos, ethos och pathos. Logos är sakfrågan 
och faktaframställningen, beviset på sändarens tanke. Ethos är beviset på talarens karaktär. 
Pathos står för de känslor som budskapet väcker hos mottagaren (Larsson, 2001). 

Enligt Fiske (2003) finns det två olika skolor beträffande kommunikationsstudier, dessa är 
processkolan och semiotiken. De två skolorna har olika sätt att se på meddelande/budskap. 
Enligt Processkolan så är ett meddelande det som överförs av kommunikationsprocessen. 
Här anser man att avsikten är avgörande för bestämmandet av vad som utgör ett medde-
lande. Enligt deras teori så kan sändarens avsikt vara angiven eller icke angiven samt med-
veten eller omedveten. Meddelandet är vad sändaren lägger i det, oavsett hur sändaren gör 
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det. Semiotiker anser att ett meddelande är en konstruktion av tecken som genom att sam-
verka med mottagarna skapar betydelser (Fiske, 2003). 

3.3.3 Medium 

Mediumet är det definitionsmässigt tekniska eller fysiska medel för omvandling av medde-
lande till en signal som sedan överförs via en kommunikationskanal. Medier delas traditio-
nellt upp i tre huvudkategorier; framställande, återgivande och mekaniska medier. Framstäl-
lande medier (rösten, ansiktet, kroppen) kan exempelvis vara ett möte. Återgivande medi-
er (böcker, målningar, fotografier) är exempelvis personaltidning. Mekaniska medi-
er (telefon, radio, television) är exempelvis Internet, intranät och e-post (Fiske, 2003). 

E-post 

E-post är idag vanligt förekommande på arbetsplatser. Det finns ett flertal definitioner på 
e-post. En definition som Ramadani och Bandgren (2003, s. 7) nämner i sin rapport är "di-
gital överföring av meddelanden via datorer". Huvudsyftet med att använda e-post på ett företag är 
att förbättra och effektivisera förmågan till kommunikation. Användande av e-post ställer 
inga krav på att det finns en direktkommunikation mellan en sändare och mottagare samt 
att det är tids och platsoberoende (Ramadani & Bandgren, 2003). 

Fördelar: 

• Sändaren kan nå ut med ett budskap till många människor på kort tid. 

• Inget behov av direkt förbindelse mellan sändare och mottagare. 

• Tid och platsoberoende. 

• Man kan själv bestämma när man vill skicka eller svara på meddelanden. 

Nackdelar: 

• Risken för missförstånd ökar då man exempelvis inte kan se varandras kropps-
språk. 

• Stor mängd e-post kan leda till stress då det förväntas snabbt svar. 

(Ramadani & Bandgren, 2003). 

Intranät 

Idag har det blivit allt viktigare för företag att integrera organisationens kommunikation. 
Ett medel som de flesta företag har idag för att lyckas med detta är ett intranät. Med intra-
nät kan ett företag samla alla typer av information i ett och samma medium, det kan vara 
exempelvis ledningsinformation, operativ information, informationsavdelningens traditio-
nella kommunikation, projekt och nätverkskommunikation. Det finns ett antal olika an-
vändningsområden med ett intranät. Det kan exempelvis användas av ledningen för att 
sprida ut ett budskap ner till de anställda eller för att hitta information som man som an-
ställd behöver i sitt arbete (Bark, Windahl, Heide & Johansson, 1998). 

Fördelar: 

• Enkelt att använda. 

• Ett sätt att sänka omkostnader exempelvis tryck, pappers och distributionskostna-
der. 

• Gynnar den interna kommunikationen. 

• Underlättar utbytet av kunskaper och erfarenheter. 
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Nackdelar: 

• Intranät kräver att de anställda i en större utsträckning tar ansvar för att hålla sig in-
formerade. 

• Det kan läggas ut väldigt mycket information på intranätet, vilket kan göra det svå-
rare för medarbetarna att välja vilken information som är viktig. 

• Det kan vara svårt för en medarbetare att tolka vad ett budskap som läggs ut på int-
ranätet innebär för sin egen del eftersom de inte har ett övergripande perspektiv 
som cheferna har. 

• De som har tillgång till egen dator på arbetsplatsen kan bli mer informationsrikare 
än de som är hänvisade till så kallade pc-kiosker, vilket kan göra att en informa-
tionsklyfta uppstår. 

• I en organisation kan det finnas många som inte har datorvana, vilket eventuellt kan 
innebära att de inte kommer att använda intranätet. 

• Personer i en organisation som inte dagligen arbetar med att läsa och tolka texter 
har inte samma förutsättningar att tillgodogöra sig innehållet. 

(Zetterström & Göras, 2008). 

Personaltidning 

Vid arbete med en personaltidning finns det flera faktorer som författarna bör ta hänsyn till 
för att nå ut med budskap på bästa sätt och få läsarna intresserade. Personaltidningen bör 
vara personligt, relevant, involverande, provokativ, exalterande, jordnära, hållbar, nyhetsbe-
rikande samt intresseväckande (Brand strategy, 2006). 

Möten 

Möten är enligt Hägström, Bark, Bernstrup & Skoog (2002) den kommunikationskanalen 
med mest genomslagskraft. Det finns ett antal fördelar och nackdelar med möten.  

Fördelar: 

• Flexibilitet - möten är flexibla, det går att använda dem till att lösa problem, infor-
mera eller att fatta beslut i viktiga frågor. 

• Det går att bestämma mötena lång tid i förväg likväl som det går att ordna med 
kort varsel. 

• Det går att kombinera möten med andra typer av kommunikation, exempelvis mail. 

• Möten baseras på mänsklig kontakt, vilket tryckta och elektroniska medier inte kan 
ersätta. 

• Möten ger utrymme för icke-verbal kommunikation det vill säga . kroppsspråk, ton-
fall, uttryck. 

• Möten är viktiga i frågor där ett antal personer måste vara överens. Den som varit 
med och deltagit i processen kring ett beslutsfattande får svårt att handla tvärtemot. 

• Möten är lämpliga att använda när det gäller komplicerade frågor. Det ger möjlighet 
för deltagarna att ställa frågor och för mötesledarna ges det en möjlighet till att kon-
trollera att de har förstått.  
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Nackdelar: 

• De kan vara dåligt planerade och slarvigt genomförda, vilket gör att man inte får ut 
något av dessa. 

• Om ingen kallelse eller liknande skickas ut kan syftet med mötet vara oklart och 
mötesdeltagarna får svårt att förbereda sig. 

• Ingen uppföljning på förra mötets frågor. 

• Deltagarna är inte medvetna om beslut ska fattas, hur beslut fattas eller vem som 
fattar besluten. 

(Hägström et al., 2002). 

Informationstavla 

En informationstavla kan vara ett väl fungerande sätt att kommunicera ut information. Vid 
användning av anslagstavla som informationskanal är det dock viktigt att tänka på att den 
måste sitta på en plats där alla anställda kan se den, gärna flera gånger per dag. Det är även 
viktigt att tänka på att uppdatera den så ofta som möjligt för att få de anställdas intresse att 
söka upp informationstavlan för att få information. Om den uppdateras för sällan finns det 
risk att de anställda låter bli att titta på anslagstavlan eftersom de tror att det ändå inte står 
någon ny information där (Hansson & Åkesson, 2008). 

Messenger 

Messenger lanserades 1999 och har idag över 110 miljoner användare. Den svenska varian-
ten av MSN lanserades 1 februari 2005 och används av drygt 1,4 miljoner användare. Med 
Messenger loggar man direkt in genom att använda sig av sin e-mailadress som används 
som ett id. Med Messenger kan man se och prata direkt med de kontakter som man har 
lagt till och även skicka filer till dem (Andersson & Wendel, 2007). 

3.3.4 Mottagare 

Med mottagare menas den part som tar emot det budskap som sändaren skickar. En mot-
tagare kan både vara ett företag eller individ (Fill, 1995). 
 
Det finns en rad inre faktorer som enligt Larsson (2001) påverkar mottagaren av informa-
tion: 

• Behov, motivation och relevans: det är viktigt att sändaren anpassar budskapet så 
att det passar in i mottagarens situation, istället för att budskapet ser ut som sända-
ren önskar. 

• Beredskap för information: beredskap handlar om tidpunkten för mottagandet av 
information. Om målgruppen är förberedd på information är det lättare för både 
sändare och mottagare. Om mottagarna är beredda på informationen ökar chansen 
att de tar till sig den på rätt sätt, om mottagarna dock känner sig påtvingad av in-
formation finns risken att effekten blir motsatt. 

• Förhållande till ämnet: det förhållande som mottagaren har till ämnet spelar även 
det stor roll för hur informationen tas emot. Både avseende hur de involverade 
känner sig och hur viktig de uppfattar att informationen är. 

• Kunskaper: det är viktigt att ta reda på vilken kunskapsnivå mottagarna av informa-
tionen befinner sig på. Vad och hur mycket känner de till om ämnet? Budskapet 
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bör anpassas efter hur mycket kunskap som mottagaren har så att det varken blir 
för svårt eller för enkelt. 

• Attityder: attityder är av stor vikt för lyckad kommunikation. Dessa förändras när 
människor får ny information och kunskap som skapar attitydförändring.   

3.3.5 Brus 

Den signal som skickas från sändaren till mottagaren kan under processen utsättas för 
brus. Brus är något som förekommer i all kommunikation och är något som kan påverka 
hur informationen tas emot. Enligt Shannon & Weavers teorier så är brus allt som försvå-
rar för mottagaren att uppfatta den information som sändaren skickar. Det kan vara dels 
tekniskt brus exempelvis att ett e-post meddelande inte kommer fram på grund av ett nät-
verksfel eller så kan det vara ett semantiskt brus exempelvis att informationen tolkas annor-
lunda under processen. Fill (2002) skriver att det finns fysiska och psykiska faktorer som 
gör att brus kan uppstå. En psykisk faktor kan vara att sändaren och mottagaren inte för-
står varandra. En fysisk faktor är något som distraherar mottagaren då denne ska ta emot 
ett meddelande, exempelvis ett störande ljud. Att sändaren och mottagaren inte förstår var-
andra anser Fill (2002) vara ett stort problem och för att kommunikationen ska bli så effek-
tiv som möjligt så krävs det att sändaren och mottagaren känner till varandra. Fill (2002) 
anser att förståelsen mellan sändare och mottagare rör attityder, värderingar, beteenden och 
erfarenhet. 
 
Det finns enligt Shannon & Weaver tre nivåer av problem gällande kommunikation, dessa 
är; tekniska problem, semantiska problem och effektivitetsproblem. De tekniska problemen 
är att den information som skickas iväg ska likna den som mottagaren får. De semantiska 
problemen innebär att informationen tolkas annorlunda av mottagaren i förhållande till det 
budskap som sändaren ville förmedla ut. Effektivitetsproblemen avser hur den informatio-
nen som skickats ut från sändaren påverkar beteendet hos mottagaren på önskat sätt (Fiske, 
2003).  

3.3.6 Effekt 

Larsson (2001) skriver att en gemensam åsikt bland kommunikationsforskare är att den 
bästa effekten uppnås då ett budskap sprids av många olika sändare med hög tillförlitlighet. 
Dessutom ökar effekten enligt Larsson (2001) om sändaren och mottagaren liknar var-
andra.   

3.3.7 Feedback 

Enligt Fiske (2003) är feedback överföring av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. 
Fiske (2003) skriver att vissa kommunikationskanaler försvårar feedback avsevärt. Kom-
munikationsradio och telefon är exempel som Fiske (2003) anser tillåter växelvis sändning 
och som kan utföra vissa typer av feedback funktioner, men som enligt Fiske (2003) blir av 
en annan typ feedback än den samtidiga feedback som sker vid kommunikation ansikte 
mot ansikte. Vid kommunikation ansikte mot ansikte kan jag sända med rösten och samti-
digt ta emot med ögonen. En annan faktor är att tillgången till olika kanaler påverkar feed-
back, då det inte alltid finns tillgång till olika kanaler. 

Fiske (2003) skriver att medvetenheten om att sändaren tar hänsyn till mottagarens reaktion 
gör dem mer benägna att acceptera sändarens meddelande. Om mottagaren är oförmögen 



 

 18 

att kunna uttrycka sin reaktion kan det leda till en växande känsla av vanmakt, vilket kan 
orsaka så mycket brus att meddelandet helt går förlorat. 

Feedback är den information som mottagaren kommunicerar tillbaka till sändaren. Vilket är 
av oerhört stor betydelse för sändaren, då denne får reda på om budskapet har nått fram el-
ler inte. En lyckad kommunikationsprocess bör ge mottagaren möjlighet att sända tillbaka 
feedback till sändaren (Fill, 1995). 

3.3.8 Faktorer och Kodning/avkodning 

Kodning handlar om att en person försöker förmedla ett budskap till en annan person. 
Genom en persons muntliga eller skriftliga ordval sker det en kodning till en kanal eller ett 
medium. Det kan t.ex. vara att en person formulerar sina ord i tankar för att sedan skriva 
det i brev. Det kan uppstå problem vid kodningen exempelvis att viktig information inte 
registreras, det blir felaktig fokusering, Informationen sätts in i ett felaktigt mönster, vi läg-
ger in tolkningar och det blir ”en höna av en fjäder” (Kaufmann & Kaufmann, 2005). 

Avkodningen börjar när budskapet når mottagaren. Avkodaren tar emot budskapet och 
skapar sig en egen uppfattning om budskapet. I denna process finns det risk för felaktiga 
uppfattningar av sändarens avsikt. Denna process består av flera delprocesser exempelvis 
att avkodaren måste förstå vad som står i och mellan raderna (Kaufmann & Kaufmann, 
2005). 

Då mottagaren påverkas av sociala och organisatoriska faktorer så kan de uppfatta ett med-
delande på olika sätt beroende på vilken miljö de befinner sig i, vilket sändaren bör vara 
medveten om då meddelandet skickas. Att meddelandet kan uppfattas olika påverkar mot-
tagningen av meddelandet vid destinationen (Larsson, 2001; Ivarsson, 2004). 

3.4 Organisationsstruktur 
Organisation är ett begrepp som kan ha flera betydelser. En innebörd kan vara de struktur-
drag som finns inom ett företag exempelvis, hur ser organisationen ut? hur många avdel-
ningar finns det? hur är produktionen  och försäljningen organiserad? En annan betydelse 
av organisation kan vara "företaget som helhet" vilket används då frågor som exempelvis 
hur organisationer reagerar på ett visst problem kommer upp. Hur en organisation är upp-
byggd kan skilja sig väsentligt från ett företag till ett annat (Bakka, Fivelsdal, Lindkvist, 
2001). 
Organisationer är något som ständigt förändras. Förnyelser i samhället, ny teknik och nya 
kommunikationsmedel är några faktorer som gör att organisationer är i ständig förändring. 
Andra orsaker är att kunskapen har utvecklats om organisationer och människors beteende 
i organisationer samt att samhällsutvecklingen medför att det ställs nya krav på de organisa-
tioner som vi arbetar i, exempelvis genom att vi kräver större jämlikhet och kontroll från 
organisationers sida (Bakka et al., 2001). 

Begreppen struktur och kultur är två begrepp som brukar finnas med då en organisation 
ska beskrivas. Struktur har att göra med hur arbets och ansvarsfördelningen görs samt hur 
organisationen samordnas och styrs (Heide et al., 2005). Kultur handlar om gemensamma 
normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som medlemmarna i organisationen ut-
vecklar då de samverkar med varandra och omvärlden (Bang, 1999). 

Enligt Heide et al. (2005) så uppstår strukturer ur kommunikationsprocesser och påverkar 
framtida kommunikationsmönster. Författarna skriver att struktur kan vara både positivt 
och negativt. Det som är positivt är att vi inte behöver fundera så mycket kring hur vi ska 
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göra något. Det negativa är att våra handlingar, vår kommunikation och våra idéer stannar 
inom vissa gränser (Heide et al., 2005).  

Det finns enligt Heide et al. (2005) olika typer av traditionella strukturdimensioner, några 
av dessa är: Hierarkisk struktur, specialisering och arbetsdelning samt formalisering. Heide 
et al. (2005, s.81) beskriver hierarkisk struktur som "… ett system av över- 
och underordnade befattningar där den som är överordnad fattar beslut som de underord-
nade ska följa. Adjektivet hierarkisk har ofta en negativ klang och associeras med ett system 
med många beslutsnivåer". 

Specialisering och arbetsdelning är en annan strukturdimension. Här specialiserar organisa-
tionens medlemmar sig inom bestämda kompetensområden och organisationen är uppde-
lad i enheter, avdelningar och divisioner som utför olika typer av uppgifter. Enligt Heide et 
al. (2005) används ibland även termen differentiering och att man där skiljer mellan hori-
sontell och vertikal differentiering. Den horisontella differentieringen refererar till de yrken 
och specialiteter som medlemmarna i en organisation har och hur många avdelningar och 
grupper som finns. Den vertikala differentieringen refererar till antalet hierarkiska nivåer i 
organisationen och hur många underordnade varje chef har. För att förklara den vertikala 
differentieringen skriver Heide et al. (2005, s.81) "Det kan underlätta att tänka på en pyra-
mid: en spetsig pyramid har många nivåer och varje chef har färre underordnade. En platt 
pyramid har mindre antal chefer och varje chef har fler under sig. Enligt Heide et al. (2005) 
så är geografisk spridning även en form av specialisering. Författarna anser att en hög geo-
grafisk spridning ger en komplexare organisation, men säger inget om antalet nivåer, eller 
hur arbetet är fördelat. 

Heide et al. (2005) skriver att den viktigaste skillnaden mellan en organisation och en grupp 
är graden av formalisering. Grupper är ofta informella medan organisationer är präglad av 
formalisering, det vill säga skrivna regler och instruktioner, organisationsscheman, befatt-
ningsbeskrivningar samt vissa juridiskt bindande avtal. 

Strukturen i en organisation reglerar ofta kommunikationsprocesserna. Enligt Heide et al. 
(2005) så skiljer sig kommunikationen från en underordnad till en överordnad jämfört med 
kommunikation mellan jämlikar. Enligt Heide et al. (2005) så påverkar hierarki och auktori-
tet kommunikation. Det är enligt författarna lättare att kommunicera med personer på ens 
egen nivå än med överordnade, detta eftersom referensramarna är gemensamma.  

3.5 Kommunikationsbarriärer 
Kommunikationsproblem kan bero på olika faktorer. Kaufmann & Kaufmann (2005) näm-
ner tekniska problem som en faktor, men de menar på att en viktig källa till kommunika-
tionsproblem hänger samman med psykologiska mekanismer. 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att sändare förvränger budskap. Det ena är att vi 
överbetonar vissa informationsbitar och undervärderar andra vilket leder till att verklighe-
ten förvrängs. Det andra är att obehaglig information förvrängs till att låta mer positivt än 
vad det är, exempelvis att kritisera en kollega eller att en ledare förvränger rapporter. Fakto-
rer som färgar mottagaren och leder till att förvrängningar kan uppstå är erfarenhet, käns-
lor, behov och motiv (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

Ytterliggare faktorer som kan orsaka kommunikationsproblem är: 

• Tystnadstekniker - Ovillighet av organisationen att tala om de förhållanden som 
påpekas av medarbetare 
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• Dubbel kommunikation - Att man accepterar det som har förmedlats men att man 
agerar som om ingenting har hänt 

• Rationaliseringar - Att man förklarar problem genom att hänvisa till andra förhål-
landen eller att enbart ge fullt utvecklade förklaringar över sakers tillstånd 
kollektiv intellektualisering - "… försök att beskriva det hela som ett resultat av ra-
tionella faktorer istället för irrationella och affektiva faktorer" (Kaufmann & Kauf-
mann, 2005, s. 376) 

• Rollförskjutning - Försök att isolera medarbetare genom att exempelvis förändra 
deras roll 

• Mytbildning - Sprida historier som kan medföra effekten att en effektiv analys av de 
problem som organisationen har förhindras. 

3.6 Tekniker för att förbättra kommunikation 
Kaufmann & Kaufmann (2005) nämner olika tekniker för lyckad kommunikation, dessa är: 

• Reglera informationsflödet - Om information sprids okontrollerat i företaget kan 
det leda till över och underkommunikation, därför är det viktigt att reglera informa-
tionsflödet. 

• Använda feedback - Genom att använda sig av feedback går det att reducera kom-
munikationsbarriärer. 

• Förenkla språket - Ett tydligt språk och begripliga översättningar på fackuttryck är 
viktigt för att undvika språkproblem. 

• Använda djungeltelegrafen- Detta är en rekommenderad metod att använda för att 
bryta ner information och få tag i ”mjuk” information. 

• Titta efter icke-verbala signaler - För en lyckad kommunikation rekommenderas att 
skaffa sig kunskap om hur icke-verbala signaler i kommunikationsprocessen funge-
rar. 

• Behärska känslor - Att kunna hantera känslor är viktigt för att kunna kommunicera 
på ett lugnt och begripligt sätt. 

• Lyssna aktivt - Viktigt att lyssna aktivt och visa sändaren att man har förstått bud-
skapet.  
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras fallföretaget samt det empiriskt insamlade materialet.  

4.1 Företagspresentation 
Ringhals är nordens största kärnkraftverk där 20 % av den el som används i Sverige per år 
produceras. Deras omsättning är cirka 5,5 miljarder kronor och de har runt 1600 anställda 
samt omkring 500 årsarbeten av konsulter och entreprenörer. På Ringhals finns det både 
kok och tryckvattenreaktorer och sammanlagt finns det fyra reaktorer på deras anläggning. 
De fyra reaktorerna på Ringhals har en sammanlagd effekt av 3660 megawatt. Den första 
reaktorn togs i drift 1975 och den fjärde och sista 1983. Varje sommar stängs de fyra reak-
torerna ner, dock i olika perioder på sommaren, för att genomgå en årlig revision där de 
gör säkerhetskontroller och bränslebyte (Ringhals hemsida, 2009-09-15). 

Visionen inom Ringhals AB är att de ska vara ett ledande kärnkraftverk i Europa. Företa-
gets affärsidé är att säkert och miljöriktigt producera den el som efterfrågas, där produktio-
nen ska vara konkurrenskraftig och uthållig (Insidan, 2009). Ringhals satsar mycket inför 
framtiden för att de ska kunna möta deras och omvärldens höga krav på säkerhet, miljö 
och tillgänglighet. Genom att göra byten på turbin och generatorer samt införande av ny 
avancerad informationsteknologi i deras kontroll- och styrsystem strävar de efter att öka 
produktionen med 10 % fram till 2012 (Ringhals hemsida, 2009-09-15). 

Kommunikationsavdelningen på Ringhals AB har hand om intern och extern information 
och kommunikation. Den interna kommunikationen är främst Ringhals intranät (Insidan) 
personaltidningen (I strömmen) samt kommunikationsstöd till che-
fer. Kommunikationsavdelningen anordnar även större möten och seminarier. Den externa 
informationen och kommunikationen är bland annat mediarelationer, besöksverksamhet 
samt webb (Anna Stålnacke, personlig kommunikation, 2009-09-10). 

Underhållsavdelningen på Ringhals AB arbetar med att vidmakthålla och underhålla den ut-
rustning som finns på Ringhals. När de genomför underhåll på blocken så ställs ett block 
av i taget. Detta sker under vår, sommar och tidig höst. Övriga delar av året arbetar de med 
tillståndskontroll och förberedande underhåll samt planering inför nästkommande revision 
på blocken (Björn Linde, personlig kommunikation, 2009-09-25). 

Ringhals ingår i Vattenfallkoncernen som är en av Europas ledande energikoncern med 
cirka 33000 anställda och verksamhet främst i Norden, Polen, Tyskland och Holland. För-
utom Ringhals ingår bland annat också kärnkraftverken Barsebäck och Forsmark. Vatten-
falls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag där huvudprodukterna är el och 
värme. Vattenfall är för tillfället Europas femte största elproducent och den största värme-
producenten (Ringhals hemsida, 2009-09-15).  

4.2 Resultat av intervjuer 
Nedan presenteras de resultat som framkommit under våra intervjuer med chefer och 
medarbetare. Vi kommer att dela in resultatsvaren i avsnitten sändare, budskap, medium, 
mottagare, brus, effekt, feedback samt faktorer och kodning/avkodning. I varje avsnitt 
kommer vi att presentera citat från intervjuerna för att ge exempel på de åsikter som fram-
förts under intervjuerna.  
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4.2.1 Sändare 

I vår studie är både chefer och medarbetare sändare. Några av cheferna har som rutin på 
morgonen att gå ut och fråga medarbetarna hur arbetet har fortlöpt under natten "Det första 
jag gör är att försöka gå runt och hälsa godmorgon på folk och sedan sätter jag mig borta i verkstaden då 
jag också träffar de allra flesta för att fika på morgonen. Här hinner man gå igenom några av de saker 
som uppkommit eller ligger på agendan". I denna situation blir medarbetarna sändare då de för-
medlar status på de olika arbetena.  

Flertalet chefer berättade att de hade kontinuerliga möten med avdelningen eller sin grupp 
under morgonen "Det första vi gör på morgonen är att ha ett informellt möte på någons kontor. Vi 
brukar sitta ner en 15-20 minuter där vi diskuterar vad som hänt och vad som skall hända under dagen", 
"För att få ut informationen till medarbetare har jag två möten, ett på måndag och ett på onsdag. Det på 
måndag är med gruppen på första våningen där vi har ett timslångt möte. På andra avdelningen är motsva-
rande möte fast på onsdagar. En gång i månaden har vi ett stormöte med båda avdelningarna...". På de 
flesta mötena är det i huvudsak cheferna som håller i mötena och därmed blir sändare. 

4.2.2 Budskap 

Under de intervjuer som vi genomfört har vi diskuterat olika direktiv och kommunikatio-
nen kring dessa. För att förmedla budskapen kring de olika direktiven så har Ringhals in-
formerat genom flera olika chefsnivåer (VD, avdelningschef, enhetschefer och gruppche-
fer) och i olika forum (olika former av möten samt intranät, personaltidning och mail). 
Cheferna har även arbetat med att vara ute i verksamheten och diskutera med medarbetare 
kring de olika direktiven. Ett exempel på hur Säker och stabil drift har kommunicerats 
är "Säkerheten är något av det viktigaste som finns för vårt företag. Det kommunicerades på första mötet 
med nya VDn och det stod överst på hans agenda och det ska alltid stå överst på våran också". Ett ex-
empel på hur Housekeeping (arbetsmetod som innebär att det ska vara rent och snyggt på ar-
betsplatsen) har kommunicerats är "Först kom det kommunicerat uppifrån, jag fick informations-
blad för att kunna dra det för mina medarbetare. En gästföreläsare pratade med mina medarbetare, jag 
gick själv utbildning".  

På Ringhals finns det idag väldigt många instruktioner (arbetsinstruktioner som beskriver 
hur ett arbete ska genomföras) som personalen ska följa i deras arbete. När vi har intervjuat 
cheferna, är deras åsikt att det finns alldeles för många instruktioner och även irrelevanta 
sådana. Mängden instruktioner gör det svårt för personalen att hålla reda på alla och det är 
vanligt förekommande att personal som ska följa en instruktion inte har kännedom om 
dem. Cheferna upplever även ett problem med mängden instruktioner då det är svårt för 
dem att hålla dessa uppdaterade."Det är ett helvete att veta om alla direktiv, det är som Sveriges rikes 
lag, man förväntas veta den men inte fan gör man det".  På Ringhals finns ett dokumenthanterings-
sytem, Darwin, där det går att söka på instruktioner. Det går dock inte att söka på arbeten 
utan enbart på enskilda instruktioner. 

4.2.3 Medium 

På Ringhals används flera olika kommunikationskanaler dessa är: e-post, intranät, personal-
tidning, möten, informationstavlor och tv-monitorer samt Messenger. 

E-post 
E-post är en kommunikationskanal som används flitigt inom företaget, främst mellan 
grupper och avdelningar, "Mail är ett bra verktyg där man snabbt når ut med information till en stor 
grupp". Majoriteten av cheferna anser att mängden e-post är stor och att det är svårt att hin-
na med att läsa all e-post som kommer. Ett problem inom detta område som framkommit 
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under ett flertal intervjuer med cheferna är att de anser att sändaren ofta är otydlig avseen-
de vad meddelandet gäller. Intervjupersonerna menar på att en sändare bör skriva i ämnes-
kolumnen vad meddelandet gäller, exempelvis om det gäller åtgärd så bör det stå i ämnes-
kolumnen "Så som det ser ut nu blir jag under en period mailbombad samtidigt som det inte finns någon 
tydlighet i mailen vilket innebär att jag måste läsa varje mail väldigt noga. När jag skriver mail skriver jag 
exempelvis åtgärd ifall det är något som jag vill ska åtgärdas". Ett flertal av dem som vi har inter-
vjuat har dock sagt att de föredrar en muntlig kommunikation istället för att skicka iväg ett 
e-post meddelande. Detta eftersom de anser att det är lättare att förmedla budskap via den 
muntliga kommunikationen samt att det finns en stor risk att information misstolkas om 
den förmedlas skriftlig väg.  

I motsats till cheferna anser medarbetarna att mängden e-post inte är svår att hantera "Mail 
får jag ca 5-10 st per dag, mer är det inte i alla fall, så det är inte så farligt. Är man med i ett stort pro-
jekt som är under sin slutfas så trillar det in mer mail givetvis". Flera medarbetare lyfter dock fram 
att de föredrar att använda sig av muntlig kommunikation då de anser att det är lätt att in-
formation som skickas via e-post misstolkas. De anser vidare att det kommer mycket e-
post meddelanden som är riktade mot en grupp men som de inte är berörda av "Jag får rätt 
mycket information från blocken eftersom jag ingår i revisionsorganisationen så då skickar alla blocken ut 
väldigt mycket mail men för tillfället filtrerar jag bort mycket av det eftersom det är inte aktuellt just 
nu". Några medarbetare upplever dock mailen som en bra "kom ihåg" kanal, där de kan 
påminna eller informera om information som de har tagit upp på exempelvis möten.  

Intranät 
Informationen på intranätet är i huvudsak uppdelat i olika kategorier; Aktuellt, IT/Tele, Led-
ning, Drift/revision, Omvärld och Friskvård. Under Aktuellt skrivs det om alla nyheter och nya 
saker som händer och sker på Ringhals. Under IT/Tele skrivs det som teknik och telefoni. 
Under Ledning läggs de olika ledningsprotokollen upp från olika ledningsmöten. Under 
Drift/revision skrivs det om hur driften av de olika reaktorerna går och hur revisionerna går 
och hur långt de har kommit. Under Omvärld skrivs det om vad som händer i Sverige och 
världen gällande kärnkraft och under Friskvård läggs nyheter gällande detta område ut. 

När det gäller intranätet går chefernas åsikter isär. En del chefer upplever att informationen 
och strukturen på Insidan är bra medan andra är mer kritiska till detta. De chefer som är 
mer kritiska till Insidan anser att det läggs ut mycket information på Insidan som de anser 
skulle förmedlas via linjevägen först samt att de anser informationen som svårhittad 
där "Ibland kan det vara så att information som jag tycker ska gå linjevägen kommer på Insidan. Då 
känner jag att det hade varit bra att jag fick reda på det före mina medarbetare. Jag ser hellre informatio-
nen linjevägen." 

Idag förekommer det att information som berör medarbetarna på Ringhals underhållsav-
delning läggs ut på Insidan före det har kommunicerats ut av cheferna. Vissa medarbetare 
upplever i likhet med cheferna detta som ett problem då de inte kan få svar på frågor om 
informationen som finns utlagd där. Det fanns dock även de som inte upplevde detta som 
något större problem. En del medarbetare anser vidare att det läggs ut mycket information 
på intranätet och att det kräver att man som anställd behöver sitta mycket vid Insidan för 
att hålla sig uppdaterad "Den är nog rätt bra om man läser Insidan mycket. Då får man reda på 
mycket vad som händer i omgivningen, större projekt och sådana grejer. Men det är lite till och från för min 
egen del eftersom jag inte alltid sitter vid en dator varje dag, då tror jag att det kan vara svårt att nå ut med 
information". Detta skapar problem för dem som inte har möjlighet att gå in och läsa på In-
sidan under sin arbetsdag då de inte blir lika uppdaterade som övrig personal. En annan 
åsikt gällande intranätet är att sökfunktionen inte håller önskvärd standard. Den anses kun-
na utvecklas så att användaren på ett enklare sätt ska kunna göra sökningar och hitta in-
formation. 



 

 24 

 

Personaltidning 

Ringhals personaltidning kallas för "I strömmen" och är en tidning som kommer ut åtta 
gånger per år. Tidningen inleds med att den redaktionsansvarige skriver lite kort kring nå-
got ämne. Det finns en viss struktur i tidningen där de i varje tidning skriver några nyhe-
ter/artiklar kring olika områden, exempelvis ekonomi, drift, projekt, hälsa och säkerhet. 
Tidningen avslutas med att VD:n för Ringhals ger lite återkoppling på arbete/projekt som 
varit och vad som väntar i framtiden samt vad som är viktigt att tänka på. 

Under intervjuerna var det få chefer och medarbetare som yttrade sin åsikt om personaltid-
ningen. Någon tyckte dock att den var en stor informationsbärare och att den kunde an-
vändas mer för att delge information. Någon annan upplevde den som en reklamtidning 
där för få negativa aspekter togs upp "Personaltidning tycker jag inte är så bra, jag ser den mer som 
en reklamtidning. Jag tycker att man borde våga skriva lite mer negativa saker i personaltidningen". 

Möten 

Det sker ett antal olika typer av möten på Ringhals underhållsavdelning som förekommer 
mer eller mindre ofta. Vi kommer nedan att lite kort beskriva de olika typerna av möten 
som förekommer.  

Stormöten - Dessa möten sker en gång per år. Här tas Ringhals gemensamma frågor upp, re-
flektion kring föregående år och en inblick i vad som kommer att hända under det kom-
mande året.   

Ledningsgruppmöten (mellan avdelningschef och enhetschefer) - Dessa möten sker ett par 
gånger i veckan. Här diskuteras frågor som är viktiga att föra ner i organisationen. Dessa 
möten inkluderar avdelnings och enhetschefer. 

Ledningsgruppsmöten (mellan enhetschefer och gruppchefer) - Även dessa möten sker ett par 
gånger i veckan och även här diskuteras frågor som är viktiga att föra ner i organisationen. 
Dessa möten inkluderar enhets och gruppchefer. 

Gruppmöten - I dessa möten förmedlar gruppcheferna ner information som kommer upp-
ifrån. Dessa möten kan ske mer eller mindre beroende på upplägg hos gruppchefen. Det 
kan vara allt ifrån två gånger i veckan till en gång varannan vecka. 

Informella möten - Dessa möten är något som ett flertal personer tagit upp under intervjun. 
Det här kan vara alltifrån möte under fikarasten som att man stöter på någon i korridoren. 
Detta upplevs som viktigt ifall man inte har möjlighet att diskutera med någon person un-
der övrig tid under en dag. 

Många chefer använder sig av regelbundna möten för att förmedla information och disku-
tera med medarbetarna. Detta är något som upplevs positivt av samtliga chefer och medar-
betare. Samtliga chefer strävar efter att vara ute i organisationen och diskutera med medar-
betarna så mycket som möjligt, vilket även det upplevs som positivt av chefer och medar-
betare. Efter varje stor- och ledningsgruppsmöte läggs ett mötesprotokoll ut på hemsidan 
så att alla kan ta del av det. I övrigt anser majoriteten av cheferna att infocenter bör använ-
das oftare för att gå igenom information och diskutera händelser som varit med medarbe-
tarna "Ja,Vd-mötena kan vara oftare. Det kan även vara att samla information på infocenter för att dis-
kutera och gå igenom det som hänt. Chefer på högre nivå bör använda sig av detta för att uppdatera perso-
nalen oftare." 
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Informationstavlor 

Runt omkring på de olika avdelningarna är informationstavlor uppsatta. På informations-
tavlorna är information kring revisionerna, aktuell Ringhals-information och övrig informa-
tion uppsatt. Information på dessa tavlor är avdelnings- och gruppstyrda. Vid ingångarna 
till blocken (reaktorerna) finns det TV-monitorer uppsatta. På dessa visas det information 
om revisionerna, drift och allmän information kring Ringhals. Dessa Tv-monitorer är i hu-
vudsak till för entreprenörerna under revisionstider för att dessa skall hållas uppdaterad 
med aktuell information. 

Messenger 

Under våra intervjuer har det framkommit att även Messenger används som en kommuni-
kationskanal. Det används inte enbart för att skriva meddelanden till varandra gällande 
jobbfrågor utan det har även förekommit att de har haft möten i programmet. Ringhals har 
dock ordnat så att de anställda får ett jobbkonto och det är endast detta konto som de kan 
använda under arbetstid. Detta för att säkerställa att det enbart sker konversationer som 
berör arbetsrelaterade frågor, privata konversationer är strikt förbjudet. 

4.2.4 Mottagare 

I likhet med sändare så är både chefer och medarbetare mottagare. Cheferna har som vi ti-
digare nämnt (se avsnitt.4.2.1) som rutin att gå ut i organisationen och diskutera med 
medarbetarna. Här blir cheferna mottagare då medarbetarna exempelvis informerar dem 
om hur olika arbeten fortlöpt under natten. Gruppcheferna har som rutin att anordna kon-
tinuerliga möten med medarbetarna. Här blir medarbetarna mottagare då cheferna infor-
merar dem om olika saker på dessa möten.  

4.2.5 Brus 

Insidan har enligt många chefer och medarbetare utvecklats och blivit bättre den senaste ti-
den. En del chefer och medarbetare har dock synpunkter på delar som de anser inte funge-
rar bra i dagsläget. De anser att det är svårt att hitta information som ligger där samt att en 
del chefer upplever att det läggs ut mycket information som de inte har vetskap om och 
som de anser att de vill kommunicera ut till sina medarbetare innan det läggs ut på intranä-
tet. Cheferna menar att på grund av tidsbrist hinner de inte ägna så mycket tid som de skul-
le behöva för att alltid vara uppdaterade gentemot Insidan, och då de inte har kännedom 
om informationen innan medarbetarna kan de inte heller stå tillsvars för den eller svara 
på frågor kring informationen.  

En ytterliggare negativ aspekt kring Insidan är att det av vissa upplevs som att det läggs ut 
för mycket irrelevant information. En del chefer anser att det på Insidan finns en blandning 
mellan viktig och oviktig information "Jag tycker att det mycket blandning mellan viktig information 
och meningslös information på Insidan. Exempel på meningslös information är att man har biljetter till in-
nebandymatcher". Cheferna vill att det läggs ut mer information kring hur det går med olika 
arbeten och projekt. En annan kommentar till Insidan är att sidan för underhåll behöver bli 
mer professionellt uppbyggd och att det förväntas att cheferna läser på mycket där för att 
hålla sig uppdaterade, vilket det inte alltid finns tid till "Inaktiv hemsida på underhåll. Informa-
tionen är ganska torftig. Finns inte resurser att dagligen fylla på med information som är relevant". 

När vi intervjuade gruppcheferna på Ringhals underhållsavdelning var ett problem som 
kom upp till diskussion att informationen som kommer från chefer högre upp i organisa-
tionen behöver bli mer tolkad för att gruppcheferna på ett enklare sätt i sin tur ska kunna 
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tolka information och förmedla den vidare ner till sina respektive medarbetare. Idag upple-
ver de att informationen är svår att veta vad den betyder för dem och deras avdelning vilket 
innebär att de måste ta upp den på ledningsgruppmöten för att få den förtydligad "Jag skulle 
dock vilja ha informationen som kommer uppifrån mer tolkad, svårt att förstå vad informationen betyder 
för mig och min avdelning". Ett annat problem som medarbetarna har tagit upp är att informa-
tionen löper risk att missuppfattas; både den som förmedlats ner från cheferna men även 
den informationen som medarbetarna förmedlar upp i organisationen. De menar på att det 
förekommer att informationen tolkas annorlunda genom de olika chefsleden och att miss-
uppfattningar sker därigenom. 

Uppföljning av olika projekt/arbeten är något som inte fungerar önskvärt i dagsläget. Flera 
chefer menar på att detta är av yttersta vikt att följa upp information för att se att medarbe-
tarna följer den och att visa medarbetarna att det är av vikt att följa informationen. Upp-
följning sker dock inte i den utsträckning som önskas idag bland annat beroende på tids-
brist "Jag märker själv när jag har dragit saker i ledningsgruppen att detta glöms bort efter några veckor 
och då kan man fråga sig; är det jag som varit otydlig? är det för mycket brus?". 

Information om hur arbeten/projekt går på andra avdelningar är något som en del medar-
betare har lyft fram inte kommuniceras ut tillräckligt. De anser idag att grupperna arbetar 
väldigt enkelriktat då de inte finns information att ta del av hur det går med olika arbeten i 
andra grupper. Genom att ta del av hur det går anser medarbetarna att de skulle få en större 
helhetssyn för hur det går i verksamheten. Ett annat problem som har nämnts är att sam-
spelet mellan olika avdelningar varit bristfälligt. Idag finns det brister i ansvarsfördelningen 
mellan de olika grupperna, där avdelningarna i vissa frågor varit oense om vem som har an-
svaret.   

4.2.6 Effekt 

Flera chefer och medarbetare har under intervjuerna lyft fram effekten av de olika direkti-
ven Säker och stabil drift samt Housekeeping. De anser att kommunikationen av dessa har med-
fört att samtliga anställda idag tänker på att arbeta efter Säker och stabil drift och att Housekee-
ping har medfört en renare anläggning "Vi har blivit hemmablinda. Vi trodde att vi hade det fint 
men när det kom folk utifrån har det visat sig att det inte var så fint. Det är en förutsättning för att få sä-
ker och stabil drift". 

4.2.7 Feedback 

Flertalet chefer och medarbetare föredrar den muntliga kommunikationen då det bland an-
nat ger dem möjlighet till att se mottagarens reaktion samt att mottagaren får möjlighet att 
med en gång kunna ge feedback i form av att exempelvis kunna ställa frågor på det som har 
kommunicerats ut."Viss information vill jag förmedla muntligt. Kan jag skicka något med mail gör jag 
det med behöver jag ta det muntligt gör jag det.”, ”Strategin är väl att försöka prata mer och att kommuni-
cera mer så att alla är med och också kan få feedback", "Ja, inför en grupp tycker jag att det är en bra 
nivå. Sen kan man ställa frågor om man vill ha mer specifik information." 

Återkoppling är idag ett moment som medarbetarna saknar i sitt arbete. Medarbetarna an-
ser att införande av återkoppling ger dem möjlighet till att utvecklas i sitt arbete då de ex-
empelvis kan ta del av hur det har gått efter ett projektavslut och ifall det har uppstått några 
problem "Ja, det skulle behövas, kommunikation är ju viktigt, och tyvärr får man ju sällan någon åter-
koppling på den information som man kommunicerat. Mer feedback skulle varit bra." Detta skulle 
även ge dem möjlighet att se vad de gjorde bra och vad de gjorde mindre bra. Medarbetar-
na har lyft fram detta som en viktig del inför vårens OSART (Operational Safety Review 
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Team) - granskning (inspektion där säkerheten och tillförlitligheten granskas på Ringhals 
(Ringhals hemsida, 2009-11-25)). 

4.2.8 Faktorer och Kodning/avkodning 

Ett par av cheferna vi intervjuade valde att beskriva gruppens goda kommunikation genom 
närheten till gruppens medarbetare. Detta bygger på det kontorslandskap som några chefer 
valt att ha för sin grupp. Dessa chefer satt i större utsträckning närmare sina medarbetare 
och kunde därför enklare föra en närmare dialog med dem "Jag tycker det fungerar väldigt bra. 
Vi har ett kontorslandskap så att mailutskick etc. inte behövs", "Nu sitter vi i kontorslandskap så vi 
pratar mycket med varandra och så har vi chefen precis bredvid oss också så vi får reda på väldigt mycket 
vilket jag tycker är bra". Både chefer och medarbetare tog upp detta som en positiv faktor till 
en bra gruppkommunikation. Enligt de chefer som vi har intervjuat råder det en öppen-
hjärtlig företagskultur där chefer och medarbetare kan gå till en högre chef än sin egen för 
att ställa frågor eller diskutera.  

Under intervjuerna med cheferna diskuterades eventuellt behov av stöd för att kunna kom-
municera bättre. Vi diskuterade även om och hur de använder sig av kommunikationsav-
delningen. Meningarna skiljde sig mellan cheferna där vissa ansåg att de inte hade behov av 
att använda sig av dem medan andra ansåg att de borde ha utnyttjat dem i större utsträck-
ning.   

På Ringhals genomförs varje år en personalundersökning (My opinion). Undersökningen 
utförs individuellt och är anonym där personalen kan lämna sina åsikter om vad de tycker 
om sin arbetssituation. De kan där ta upp saker som de anser fungerar bra och saker som 
de tycker kan förbättras. I denna undersökning finns det en fråga som berör kommunika-
tion "Jag tycker att en större del av "my opinion" frågorna kan handla om kommunikation...". 

Vid intervjuer med cheferna på Ringhals kunde vi tydligt urskilja att cheferna ofta lade in 
vikten av säkerhet i de budskap som de kommunicerade ut till sina medarbetare. Detta var 
även något som medarbetarna hade läst ut av de budskap som kommunicerades av chefer-
na och som de tagit till sig mycket av.  
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska materialet mot den teoretiska referensramen. 

5.1 Sändare 
Då en sändare inte tar hänsyn till mottagarens intressen, behov eller möjlighet att ta till sig 
det budskap som sändaren skickar kallas det för att budskapet har skickats med ett sändar-
perspektiv (Svenska kyrkan, 2010). Enligt Larsson (2001) är det viktigt att sändaren anpas-
sar budskapet så att det passar in i mottagarens situation. När den anställde skickar ut in-
formation med ett sändarperspektiv görs detta med sig själv och sina egna behov och öns-
kemål i fokus. Behöver en anställd exempelvis skicka ut information till delar i en grupp 
används gärna ett gruppmailkonto. Detta gör att mailet och informationen går ut till alla i 
gruppen, även till dem som inte skulle få den eller behöver den vilket kan orsaka problem 
då en stor mängd e-post enligt Ramadani och Bandgren (2003) kan leda till stress då det 
förväntas ett snabbt svar.  

För att förbättra situationen för mottagarna anser vi att det är viktigt att Ringhals arbetar 
med att få de anställda att tänka på att ha ett mottagarperspektiv vid kommunikation. Detta 
anser vi bör tas upp och diskuteras på möten samt delges via lathund utsänd från chefer, 
intranät och mail så att rutiner för detta skapas. Återkommande diskussioner på möten har 
tidigare gett lyckad effekt gällande olika direktiv och därav anser vi att de bör pröva med 
samma metod gällande mottagarperspektiv.  

Vi har under tiden på Ringhals observerat att det finns outnyttjade kommunikationsresur-
ser, exempel på detta är Ringhals Infocenter. Där finns tillgång till föreläsningssalar och 
personal som Ringhals kan nyttja i större grad. Ett exempel på hur de kan använda dem 
mer är för att kunna reglera informationsflödet som Kaufmann & Kaufmann (2005) tar 
upp som en teknik för att förbättra kommunikation. Personalen på kommunikationsavdel-
ningen skulle i samband med att ny information kommer ut på Insidan skicka iväg ett e-
postmeddelande innehållande länk till informationen. Detta gäller dock givetvis informa-
tion som anses relevant och som alla blir berörda av. På så sätt blir det lättare för de an-
ställda på Ringhals att veta om det lagts ut viktig information där samt att de lätt kan hitta 
till informationen istället för att leta runt kring all information som finns på Insidan. Dock 
medför detta förslag att det blir mer mail vilket kan skapa problem för främst cheferna. Vi 
anser dock att om dessa mail skickas från en central mail så kan mottagarna lätt prioritera 
bort dessa mail och ta hand om viktigare mail före.  

5.2 Budskap 
Då Ringhals har förmedlat olika direktiv så har de informerat genom flera chefsnivåer och i 
olika forum. Cheferna har även varit ute i organisationen och diskuterat direktiv med 
medarbetarna. Enligt Fiske (2003) finns det två olika skolor som har olika sätt att se på 
budskap. Processkolan anser att avsikten är avgörande för bestämmandet av vad som utgör 
ett budskap. Avsikten med meddelandet kan enligt denna teori vara medveten eller omed-
veten samt angiven eller icke angiven (Fiske, 2003). Ringhals har haft en tydlig idé med att 
de olika direktiven kommunicerats via olika chefsnivåer och att det även kommunicerats 
ute i organisationen. Medarbetarna har fått en stor förståelse för att arbeta efter exempelvis 
Säker och stabil drift samt Housekeeping. Arbetet med att kommunicera de olika direkti-
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ven/begreppen är något som har pågått under en längre tid och är ständigt återkommande 
då diskussioner förs med medarbetare. Den avsikt som enligt Fiske (2003) processkolan ser 
på budskap är något som vi anser ha haft en lyckad effekt hos Ringhals då medarbetarna 
har haft en stor förståelse för de olika direktiven.  

Det finns idag många instruktioner på Ringhals som personalen ska följa, det anses dock 
finnas för mycket irrelevanta instruktioner samt att den stora mängden av dessa gör det 
svårt att hålla reda på alla. Enligt Larsson (2001) är det viktigt att sändaren anpassar bud-
skapet så att det passar in i mottagarens situation. Vi upplever att instruktionerna som finns 
på Ringhals idag kan förmedlas så att de bättre passar in i mottagarnas situation. Flertalet av 
de personer som vi har intervjuat har sagt att det säkerligen finns instruktioner som de ska 
känna till men som de inte gör. Vi anser att Ringhals bör se över situation med instruktio-
nerna för att det ska kunna passa mottagarna bättre. 

Attityder är enligt Larsson (2001) en viktig faktor för lyckad kommunikation. Under inter-
vjuerna har vi upplevt en negativ attityd till mängden instruktioner från både chefer och 
medarbetare. Vi anser att Ringhals behöver göra det lättare för personalen att få en över-
blick över vilka instruktioner som gäller dem, genom att exempelvis strukturera upp de oli-
ka instruktionerna i en databas där personalen kan söka på vilka instruktioner som gäller 
för det arbete de ska utföra exempelvis vid byte av ventil så ska det kunna gå att söka på 
det arbetet och få upp de aktuella instruktionerna för detta arbete. Detta till skillnad mot 
dokumenthanteringssystemet Darwin där det enbart går att söka på enskilda instruktioner. 
Genom att upprätta en databas där de kan söka på arbeten och få upp instruktioner för 
dessa kommer personalen på ett lättare sätt kunna hantera instruktionerna. Ringhals behö-
ver även analysera om det finns instruktioner som är praktiskt ohållbara och diskutera hu-
ruvida dessa ska finnas med som instruktioner. Genom att göra detta så tror vi att attityden 
till instruktionerna kan förbättras hos personalen och att instruktionerna därmed efterlevs 
på ett bättre sätt. 

5.3 Medium 
E-post 

På Ringhals är e-post en stor kommunikationskanal, främst hos chefer som dagligen får 
väldigt mycket mail. Ett problem som upplevs är att sändaren ofta är otydlig i ämnesko-
lumnen med vad meddelandet gäller. Sändarna skriver inte om det exempelvis gäller en åt-
gärd samt att de skickar till en hel grupp även om meddelandet enbart är avsett för ett fåtal 
personer. Ramadani & Bandgren (2003) skriver att en stor mängd e-post kan leda till stress 
då det förväntas ett snabbt svar. Vi anser att det viktigt att sändaren har ett mottagarper-
spektiv då e-post skickas till skillnad mot idag då e-post till största del skickas med ett sän-
darperspektiv. Genom att beskriva e-postmeddelandets syfte i ämneskategorin underlättar 
sändaren för mottagaren att vidta en lämplig åtgärd. För att lyckas få sändarna, i en så stor 
organisation som Ringhals, att ändra rutiner anser vi att en lathund för kommunikation 
hade varit en lämplig åtgärd. Lathunden kan lägga vikt vid att sändaren bör tänka på vem 
riktar sig e-postmeddelandet till?, hur många riktar sig e-postmeddelandet till?, vad gäller e-
postmeddelandet? 

Intranät 

Idag har det blivit allt viktigare för företag att integrera organisationens kommunikation. 
Ett medel som de flesta företag har idag för att lyckas med detta är ett intranät. Med intra-
nät kan ett företag samla alla typer av information i ett och samma medium, det kan vara 
exempelvis ledningsinformation, operativ information, informationsavdelningens traditio-
nella kommunikation, projekt och nätverkskommunikation. Det finns ett antal olika an-
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vändningsområden med ett intranät. Det kan exempelvis användas av ledningen för att 
sprida ut ett budskap ner till de anställda eller för att hitta information som man som an-
ställd behöver i sitt arbete (Bark et al., 1998). 

Zetterström & Göras (2008) nämner fördelar som att det är enkelt att använda, tidseffek-
tivt och att det underlättar utbytet av kunskaper och erfarenheter. Författarna tar även upp 
nackdelar som att det kräver att de anställda i större utsträckning tar ansvar för att hålla sig 
uppdaterade, det är svårt för medarbetarna att tolka budskap som läggs ut på intranätet 
samt att alla anställda inte har tillgång till dator. 

Det har under våra intervjuer framförts ett antal synpunkter på Insidan gällande faktorer 
som i dagsläget inte fungerar tillfredsställande. Många medarbetare har idag i större ut-
sträckning mer tid och möjlighet att hinna med att läsa på Insidan och hålla sig uppdaterade 
jämfört med cheferna. Då information publiceras på intranätet före cheferna har hunnit ta 
del av informationen så föranleder detta problem då medarbetarna hinner före cheferna 
med att ta del av information och hålla sig mer uppdaterad än cheferna. Vi anser att en 
bättre dialog och ökat samarbete mellan kommunikationsavdelningen som publicerar in-
formation på intranäten och den aktuella avdelningen skulle ge ökad möjlighet till att mins-
ka dessa problem. Vi anser att infocenter och den aktuella avdelningen bör sätta sig ner och 
diskutera kring vilken typ av information som kan publiceras på Insidan före den förmed-
lats av cheferna och vilken typ av information som måste förmedlas av cheferna först. Vi 
anser att arbetsrelaterad information som kräver handling bör förmedlas via cheferna me-
dan information i upplysningssyfte kan publiceras på intranätet. 

Personaltidning 

Vid arbete med en personaltidning finns det flera faktorer som författarna bör ta hänsyn till 
för att nå ut med budskap på bästa sätt och få läsarna intresserade. Personaltidningen bör 
vara personlig, relevant, involverande, provokativ, exalterande, jordnära, hållbar, nyhetsbe-
rikande samt intresseväckande (Brand strategy, 2006). Vi anser att personaltidningen har ett 
bra upplägg som det är idag då den exempelvis tar upp aktuella ämnen, det görs intressanta 
reportage med medarbetare och den är välskriven. För att den ska kunna utvecklas anser vi 
att personaltidningen behöver bli mer provokativ som Brand Strategy (2006) tar upp som 
en faktor för lyckad personaltidning. Detta skulle även medföra att några av intervjure-
spondenternas åsikter om att tidningen bör ta upp mer negativa saker får gehör. 

Möten 

Som vi tidigare nämnde i empirin så finns det flera regelbundna officiella möten på Ring-
hals. Enligt Hägström et al. (2002) så har möten fördelar såsom att det ger utrymme för 
icke-verbal kommunikation, den som varit med och deltagit i processen kring ett beslutsfat-
tande får svårt att handla tvärtemot och det ger möjlighet för deltagarna att ställa frågor och 
för mötesledarna ges det en möjlighet till att kontrollera att deltagarna har förstått. Vi anser 
att de möten som de har på Ringhals är bra eftersom det ger cheferna möjlighet till att 
kommunicera direkt med sina medarbetare och att det ger medarbetare möjlighet till att di-
rekt kunna ställa frågor. Vi anser dock att det finns ett par saker som kan förbättras. För 
det första anser vi att medarbetarna behöver ge mer feedback på chefernas kommuniceran-
de, exempelvis hur de kommunicerade och hur de kan göra detta bättre. För det andra an-
ser vi att det bör finnas en representant från en grupp på en annan grupps möten för att på 
sätt kunna utöka kunskapsutbytet grupperna emellan. 

Intervjurespondenterna har under flertalet intervjuer framhållit den informella kommunika-
tionen som ett bra sätt att skaffa sig information och hålla sig uppdaterade. Kaufmann & 
Kaufmann (2005) benämner detta som djungeltelegrafen och skriver att det är ett bra sätt 
för att få tag på ”mjuk” information.   
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Informationstavla 

En informationstavla kan vara ett väl fungerande sätt att kommunicera ut information. Vid 
användning av anslagstavla som informationskanal är det dock viktigt att tänka på att den 
måste sitta på en plats där alla anställda kan se den, gärna flera gånger per dag. Det är även 
viktigt att tänka på att uppdatera den så ofta som möjligt för att få de anställdas intresse att 
söka upp informationstavlan för att få information (Hansson & Åkesson, 2008). 

Informationstavlorna i de olika grupperna fungerar i dagsläget bra då placeringen av infor-
mationstavlorna har gjort att alla kan se dem och att de uppdateras kontinuerligt. För grup-
per vars medlemmar i större utsträckning arbetar ute i anläggningen och inte har tillgång till 
dator hela dagarna anser vi att informationstavlorna är bra, men för grupper vars medarbe-
tare i större utsträckning sitter vid datorer så anser vi inte att det är särskilt nödvändigt då 
de kan ta del av informationen via mail och intranät. Om informationstavlor uppdateras för 
sällan finns det risk att de anställda låter bli att titta på anslagstavlan eftersom de tror att det 
ändå inte står någon ny information där, vilket är en nackdel med att använda anslagstavla 
som informationskanal (Hansson & Åkesson, 2008). 

Messenger 

Messenger lanserades 1999 och har idag över 110 miljoner användare. Den svenska varian-
ten av MSN lanserades 1 februari 2005 och används av drygt 1,4 miljoner användare. Med 
Messenger loggar man direkt in genom att använda sig av sin e-mailadress som används 
som ett id. Med Messenger kan man se och prata direkt med de kontakter som man har 
lagt till och även skicka filer till dem (Andersson & Wendel, 2007). 

Messenger är idag den innovativa kommunikationskanal som används på Ringhals. Det 
som vi främst ser som positivt är att medarbetare kan ha realtidskommunikation med andra 
anställda i andra avdelningar. Vi anser även att Messenger kan minska mailkonverserandet 
då exempelvis enklare frågor kan skickas därigenom. 

5.4 Mottagare 
I likhet till sändare så är både chefer och medarbetare mottagare. Cheferna har som vi tidi-
gare nämnt som rutin att gå ut i organisationen och diskutera med medarbetarna. Här blir 
cheferna mottagare då medarbetarna exempelvis informerar dem om hur olika arbeten fort-
löpt under natten. Enligt Larsson (2001) påverkas mottagaren av bland annat behov, moti-
vation och relevans. Det är viktigt att sändaren anpassar budskapet så att det passar in i 
mottagarens situation, istället för att budskapet ser ut som sändaren önskar. Detta handlar 
om att använda sig av ett mottagarperspektiv istället för ett sändarperspektiv. Det är här 
viktigt att sändarna det vill säga medarbetarna väljer rätt detaljnivå och kunskapsnivå på 
diskussionen beroende på vilken chefnivå de diskuterar med.  

Gruppcheferna har som rutin att anordna kontinuerliga möten med medarbetarna. Här blir 
medarbetarna mottagare då cheferna informerar dem om olika saker på dessa möten. Precis 
som tidigare är det också här viktigt att cheferna gentemot medarbetarna håller sig på rätt 
nivå. Vid intervjuer med både chefer och medarbetare är detta något som är svårt då alla 
medarbetarna är olika. Vissa vill ha mycket information och mer än de behöver för sin dag-
liga funktion och andra vill inte ha mer än de absolut behöver för att klara sitt arbete. En-
ligt Larsson (2001) underlättar det både för sändaren och mottagaren om de är beredda på 
att information skall komma. Detta kan ses på de gruppmöten som genomförs kontinuer-
ligt varje vecka och här är alla medlemmar i gruppen förberedda då de känner till att mötet 
skall hållas och i stora drag dess agenda.  
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5.5 Brus 
Enligt Shannon & Weavers teorier så är brus allt som försvårar för mottagaren att uppfatta 
den information som sändaren skickar. Det kan vara både tekniskt och semantiskt brus. In-
sidan anses enligt flertalet intervjurespondenter inte fungera optimalt och kan ses som tek-
niskt brus. Intervjurespondenterna anser att det är svårt att hitta information som ligger där 
samt att en del chefer upplever att det läggs ut mycket information som de inte har vetskap 
om och som de anser att de vill kommunicera ut till sina medarbetare före det läggs ut på 
intranätet. En ytterliggare negativ aspekt kring Insidan är att det av vissa upplevs som att 
det läggs ut för mycket irrelevant information. Informationen som kommer från chefer 
högre upp i organisationen behöver bli mer tolkad för att gruppcheferna på ett enklare sätt 
i sin tur ska kunna tolka information och förmedla den vidare ner till sina respektive 
medarbetare, detta är ett exempel på semantiskt brus. Idag upplever de att informationen är 
svår att veta vad den betyder för dem och deras avdelning vilket innebär att de måste ta 
upp den på ledningsgruppmöten för att få den förtydligad.  

Zetterström & Göras (2008) skriver att en nackdel med intranät är att det kräver att de an-
ställda tar ansvar för att hålla sig informerade. På Ringhals upplevs det idag som ett pro-
blem, särskilt av chefer, att de inte hinner hålla sig uppdaterade av informationen som 
kommer till Insidan vilket har lett till att medarbetare haft kännedom om information före 
cheferna. Det är även ett problem för medarbetare som inte har tillgång till datorer dagli-
gen. Vi anser att information som läggs ut på intranätet även bör kommuniceras linjevägen 
eftersom många har svårt att hålla sig uppdaterade gentemot Insidan. Zetterström & Göras 
(2008) skriver att de som har tillgång till en egen dator kan bli informationsrikare än de som 
inte har det och att det därmed kan uppstå en informationsklyfta, detta är något som skulle 
kunna undvikas om mer information kommunicerades linjevägen. För att ytterliggare un-
derlätta för personalen att hålla sig uppdaterade kan Ringhals skicka ut e-postmeddelande i 
samband med ny information på intranätet (se avsnitt 5.1). 

Det finns två huvudsakliga anledningar till att sändare förvränger budskap. Det ena är att vi 
överbetonar vissa informationsbitar och undervärdera andra vilket leder till att verkligheten 
förvrängs. Det andra är att obehaglig information förvrängs till att låta mer positivt än vad 
det är, exempelvis att kritisera en kollega eller att en ledare förvränger rapporter. Faktorer 
som färgar mottagaren och leder till att förvrängningar kan uppstå är erfarenhet, känslor, 
behov och motiv (Kaufmann & Kaufmann, 2005). Vid flertalet intervjuer framgick det att 
lägre chefer kände att de ville ha informationen som kom linjevägen mer tolkad för att de 
på ett enklare sätt skall kunna praktisera det på sin egen avdelning och kunna förmedla det-
ta till sina respektive medarbetare. Vi anser att de högre cheferna på Ringhals bör lägga mer 
vikt vid att bearbeta den information som de ska skicka linjevägen ner genom organisatio-
nen för att det sedan ska vara lättare för de medarbetare längst ner att förstå sin del i det 
budskap och deras uppgift för att lösa det de ska göra. Det är också viktigt att cheferna vid 
de olika ledningsmötena ordentligt går igenom de olika direktiv och budskap som ledning-
en skickat ner genom organisationen.  

Idag är informationen och ansvarsfördelningen mellan olika grupper bristfällig. Många av 
framförallt medarbetarna har påpekat den bristande kommunikationen mellan grupperna 
som därmed bidrar till den dåliga insikten i gruppernas arbete. Enligt Bakka et al.(2001) så 
utvecklas organisationer ständigt, bland annat beroende på ny teknik, förnyelser i samhället 
eller nya kommunikationsmedel. Vi anser att då det ständigt sker förändring i organisatio-
ner är det viktigt att de olika grupperna får information från varandra så att alla vet vad 
som händer inom samarbetande grupper. För att få större kännedom om hur det går i de 
andra grupperna kan en lösning vara att det sitter med en representant exempelvis en gång i 
månaden på en annan grupps möten. En annan lösning är att gruppcheferna eller en annan 
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vald person sammanfattar hur det går i de olika projekten i ett dokument som de exempel-
vis en gång i månaden skickar till de andra grupperna. "Ja. Man kan säga att vi har glidit ifrån 
varandra på olika avdelningar och grupper. Så det hade varit intressant om de kom ut och informera lite 
mer än vad de gör idag." 

5.6 Effekt 
Effekt är den mätbara förändring på mottagarens sida som framkallats av identifierbara 
element i processen (Fiske, 2003). Kommunikationen av de olika direktiven är något som 
har haft en lyckad effekt då de anställda mer har börjat tänka på att arbeta efter dem. Lars-
son (2001) skriver att bästa effekten uppnås då budskap sprids med många olika sändare 
med hög tillförlitlighet. Kommunikationen av direktiven har skett genom flera kommunika-
tionskanaler exempelvis via möten och intranät samt via olika sändare exempelvis VD och 
gruppchefer. Genom att Ringhals kontinuerligt kommunicerat olika direktiv via dessa kana-
ler och olika sändare så har det medfört en medvetenhet hos de anställda att arbeta efter 
dessa direktiv vilket har gett en lyckad effekt. 

5.7 Feedback 
Uppföljning av arbeten är en faktor som idag brister och som Ringhals strävar efter att för-
bättra. Genom att följa upp olika arbeten och ge respons till medarbetarna ger det dem en 
möjlighet att utvecklas i sitt arbete. Fiske (2003) skriver att medvetenheten om att sändaren 
tar hänsyn till mottagarens reaktion gör dem mer benägna att acceptera sändarens medde-
lande. Om mottagaren är oförmögen att kunna uttrycka sin reaktion kan det leda till en 
växande känsla av vanmakt, vilket kan orsaka så mycket brus att meddelandet helt går för-
lorat. Enligt Fill (1995) är feedback den information som mottagaren kommunicerar tillba-
ka till sändaren. Detta är av stor betydelse för sändaren, då denne får reda på om budskapet 
har nått fram eller inte. Enligt Fill (1995) bör en lyckad kommunikationsprocess ge motta-
garen möjlighet att sända tillbaka feedback till sändaren. Tiden är idag den avgörande fak-
torn för att de inte hinner arbeta med uppföljning. För att lyckas med att arbeta med upp-
följning tror vi att det är viktigt att skapa rutiner där de får in uppföljning som en del i de-
ras arbetsrutiner. Av dessa rutiner blir uppföljning och feedback på arbeten en inräknad ar-
betsuppgift. Genom att komplettera arbetsbeskrivningen med obligatorisk uppföljning 
skulle medarbetarna göras medvetna om vikten av detta. 

5.8 Faktorer och Kodning/avkodning 
Företagskulturen på Ringhals är idag något som både chefer och medarbetare har lyft fram 
som en positiv faktor för den interna kommunikationen. Kultur handlar enligt Bang (1999) 
om gemensamma normer, värderingar och verklighetsuppfattningar som medlemmarna i 
organisationen utvecklar då de samverkar med varandra och omvärlden. Vi anser att Ring-
hals lyckats med att skapa en arbetsmiljö där de anställda känner att de kan ställa frågor och 
diskutera med högre chefer. För att bibehålla den goda företagskulturen som idag finns an-
ser vi att det är viktigt att cheferna fortsätter med det arbete som de påbörjat med att vara 
ute mycket i organisationen och diskutera med medarbetarna. Detta arbete som påbörjats 
skapar en närmare relation mellan framförallt högre chefer och medarbetare vilket i sin tur 
ger en mer öppenhjärtlig och väl fungerande kommunikation. Medarbetarna upplever det 
dock som att framförallt högre chefer är ute i organisationen i första hand eftersom de har 
bestämt att de ska göra det. Medarbetarna eftersöker mer engagemang av framförallt högre 
chefer när de är ute för att visa att de är där eftersom de vill vara ute i organisationen. Om 
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cheferna pratar och diskuterar med medarbetarna mer när de är ute och inte lika mycket 
med andra chefer så kommer medarbetarna känna ett ökat engagemang.  

Under tiden på Ringhals och vid intervjutillfällena fick vi uppfattningen om att det fanns 
skillnader i organisationen på de olika enheterna som vi följde. Enligt Heide et al. (2005) 
har strukturer att göra med hur arbets och ansvarsfördelning görs samt hur organisationen 
samordnas och styrs. Det finns enligt Heide et al.(2005) olika typer av strukturer exempel-
vis hierarkisk struktur.  På den ena enheten menar vi att man hade ett plattare kontors- och 
organisationslandskap där chefen satt närmare sina medarbetare och på den andra enheten 
mer hierarkiskt organisationslandskap där chefen hade mindre kontakt med sina medarbe-
tare.  

Heide et al. (2005) skriver att hierarki och auktoritet påverkar kommunikationen, det är en-
ligt dem lättare att kommunicera med personer på ens egen nivå än med överordnade efter-
som referensramarna är gemensamma. Detta är något vi kunde urskilja på Ringhals då vi 
kunde se att kommunikationen fungerade bättre på avdelningen som hade ett plattare or-
ganisations och kontorslandskap. Utifrån intervjusvaren kunde vi även tolka att det var 
bättre dynamik och gruppgemenskap på denna avdelning. 

Enligt Larsson (2001) innebär kodning den mening som sändaren lägger in i ett budskap 
och avkodning den mening som mottagaren läser ut av budskapet. Då cheferna kommuni-
cerar information till medarbetarna påpekar de regelbundet vikten av ett säkerhetsmed-
vetande, vilket medarbetarna även diskuterade mycket kring under våra intervjuer. Enligt 
Kaufmann & Kaufmann (2005) kan problem uppstå i kodning då det exempelvis kan bli 
felaktig fokusering och i avkodning finns det risk för felaktiga uppfattningar av sändarens 
avsikt. Enligt Fiske (2001) kallas denna typ av problem för semantiska problem. Att konti-
nuerligt påpeka vikten av ett säkerhetsmedvetande anser vi skapar rätt fokusering för Ring-
hals, då säkerheten är av yttersta vikt för dem.  

Vi har under våra intervjuer fått uppfattningen att kommunikation inte är ett speciellt högt 
prioriterat ämne då det enbart finns en fråga rörande kommunikation i personalundersök-
ningen "My opinion". Enligt Kaufmann & Kaufmann (2005) är en teknik för att undvika 
kommunikationsbarriärer att använda sig av feedback. Under intervjuerna diskuterade vi 
om de anställda ville se fler frågor kring kommunikation i "My opinion". Vi fick här blan-
dade svar. Vissa tyckte inte det var nödvändigt medan andra tyckte att det kanske skulle ha 
varit en bra ide. Vi har under vår tid på Ringhals observerat ett antal brister i kommunika-
tionen. Exempelvis har information skickats med fel kommunikationskanal, vilket medfört 
att personer fått vänta i flera dagar på information. Vi anser att ett större antal frågor i per-
sonalundersökningen skulle väcka de anställdas medvetenhet kring kommunikation och 
skulle eventuellt kunna medföra att kommunikationsproblem reduceras.  
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6 Slutsatser 
I detta kapitel kommer slutsatserna till rapporten att presenteras. Dessa är baserade på analysen där det 
empiriska materialet har jämförts med den teoretiska referensramen. Slutsatserna är dels rangordnade efter 
hur mycket intervjurespondenterna tagit upp problemet och dels vilken relevans slutsatsen har enligt oss. 

Problemformuleringen till rapporten var att se hur kommunikationsproblem på ett företag 
kan påverka säkerheten och där vi som följdfråga valde att se hur kommunikationen kan 
förbättras för att undvika att den påverkar säkerheten.Vårt syfte blev således att beskriva 
samt analysera linjekommunikationen på Ringhals AB och diskutera eventuella behov till 
förbättringar. Vi kunde under vår tid på Ringhals se följande problem: Många kommunice-
rar med ett sändarperspektiv, Majorititeten av personalen på Ringhals är otydliga i mailrub-
riceringen, lägre chefer och medarbetare känner att informationen är för otolkad samt att 
många chefer har sett problem med att information läggs på insidan före den har kommu-
nicerats linjevägen. Utifrån vårt syfte och de problem som vi kunde se så har vi kunnat 
konstatera följande:  

Sändarperspektiv / Mottagarperspektiv  

Vi kan konstatera att majoriteten av de intervjurespondenter som vi intervjuat saknar ett 
mottagarperspektiv kring den information som de kommunicerar ut. Genom att ha ett 
mottagarperspektiv istället för ett sändarperspektiv kommunicerar de anställda med en 
bättre insikt, ett syfte och mål, något som de flesta saknar på Ringhals.  

Tydlighet i mailens ämnesrubricering  

Majoriteten av framförallt cheferna har tagit upp mängden mail på Ringhals som ett pro-
blem. För att kunna underlätta detta problem är en åtgärd att försöka få personalen att bli 
tydligare i rubriceringen i mailen. Är sändaren tydlig i rubriceringen och skriver vad mailet 
handlar om, vilka det är ämnat för och vad sändaren vill att mottagaren ska göra med det 
kan arbetet redan vid mailläsningen underlättas.  

Tolkad information 

En del chefer menar på att kommunikationen borde vara mer tolkad, det vill säga mer be-
skriven för den specifika chef det gäller. När exempelvis ett nytt direktiv kommer ner från 
ledningen kan det vara svårt för chefer på lägre nivå att förstå vad detta direktiv i praktiken 
betyder för dem. Om chefer på högre nivåer lägger ner mer tid på att tolka information 
kommer tolkningsproblem att minska längre ner i hierarkin.   

Skapa rutiner för uppföljning 

För att uppföljning ska bli en del av vardagen krävs det att Ringhals skapar rutiner för hur 
uppföljningen ska gå till i de olika fallen. Uppföljning är en viktig del för Ringhals om de 
ska bli bättre på att kommunicera och lära sig av sina misstag. 

Lyckas med direktiven 

Ringhals har lyckats med att kommunicera ut de olika direktiven som finns, exempelvis Sä-
ker och stabil drift och Housekeeping. Genom att Ringhals har kommunicerat ut dessa direktiv 
via olika kanaler och på alla olika nivåer har det fått en större genomslagskraft 

Insidan / linjevägen 
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Vi anser att den information som läggs ut på intranätet och som påverkar grupperna även 
bör kommuniceras linjevägen då alla inte har tillgång eller tid till att hålla sig uppdaterade 
gentemot Insidan. 

Databas för instruktioner 

För att hantera mängden instruktioner anser vi att det vore bra att upprätta en databas där 
alla instruktioner ska ligga och där personalen kan söka på både en enskild instruktion eller 
ett arbete och då få fram alla de instruktioner som behövs för det arbetet 

Bättre kommunikation mellan grupper 

Vi anser att grupperna måste få bättre information om vad de olika grupperna arbetar med, 
vilka projekt som är igång och så vidare. Detta kan man lösa antingen genom att grupperna 
låter någon gruppmedlem sitta med på någon annan grupps möte och då få inblick i vad de 
arbetar med. Grupperna kan också få information genom att gruppcheferna skriver ner vad 
gruppen gör och sedan delger detta till övriga grupper.  

My opinion 

Ringhals bör utöka antalet frågor gällande kommunikation i personalundersökningen My 
opinion för att öka medvetenheten om kommunikation hos de anställda. 
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7 Förbättringsförslag 
I detta kapitel kommer förbättringsförslagen till rapporten att presenteras. Förbättringsförslagen grundar 
sig i de slutsatser som presenterades i föregående kapitel. 

 

Lathund 

Kommunikationsavdelningen på Ringhals bör ta fram en lathund för hur de vill att 
kommunikation ska fungera. Lathunden bör framhäva hur en god kommunikation sker 
med ett mottagarperspektiv, exempelvis vikten av att vara tydlig i ämnesrubriceringen 
då ett e-postmeddelande skickas.   

Databas för instruktioner 

Vi anser att det vore bra att upprätta en databas där alla instruktioner ska ligga och där 
personalen kan söka på både en enskild instruktion eller ett arbete och då få fram alla 
de instruktioner som behövs för det arbetet 

My opinion 

Vi skulle vilja se fler frågor som berör kommunikation i personalundersökningen My 
opinion. Genom att ha fler frågor om kommunikation skulle medarbetarna såväl som 
cheferna få en större insikt om hur kommunikationen på Ringhals fungerar. Detta skul-
le kunna ge bättre feedback som i sin tur skulle resultera i bättre kommunikation.  

Reglera informationsflödet 

För att underlätta hanteringen av mängden information på Insidan kan Ringhals i större 
utsträckning utnyttja Infocenter som skulle kunna skicka iväg ett e-postmeddelande in-
nehållande länk i samband med att ny relevant information publiceras på Intranätet.  
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8 Reflektion och fortsatt forskning 
I det här kapitlet presenteras våra reflektioner på arbetet samt förslag till fortsatt forskning. 

Den metod som vi har använt oss av för att samla in det empiriska materialet anser vi är 
generaliserbart för liknande undersökningar då kvalitativa intervjuer ger djup kunskap kring 
ämnet och att komplettera med intervjuer gör att en helhetsbild kan skapas. Vi anser även 
att den teoretiska referensram som vi valt lämpar sig väl till liknande kommunikationsun-
dersökningar eftersom kommunikationsmodeller ger en bra inblick i hur ett kommunika-
tionsflöde kan se ut. Genom att använda sig av en kommunikationsmodells delar i både te-
ori, empiri och analys skapades en röd tråd i rapporten. Genom att veta vilken del i analy-
sen kan man enkelt ta information från delar i empiri och teori och därmed blir analysarbe-
tet lättare att genomföra.  

Syftet med arbetet var att beskriva samt analysera linjekommunikationen på Ringhals AB 
och diskutera eventuella behov till förbättringar. Vi har i arbetet beskrivit kommunikatio-
nen på Ringhals genom att sammanfatta våra intervjusvar i Shannon & Weavers uppdate-
rade kommunikationsmodell samt delge citat från intervjuerna. Dessa intervjusvar har vi 
sedan analyserat mot den teoretiska referensramen som vi har i rapporten i form av teori 
kring enheter i modellen samt organisationsstruktur, kommunikationsbarriärer och tekniker 
för förbättra kommunikation. Utifrån analysen har vi sedan presenterat de slutsatser och 
förbättringsförslag som vi har kommit fram till.  

Den lärande bit som vi kommit fram till är att vi skulle ha tagit fram och bestämt oss för en 
kommunikationsmodell tidigare under arbetets gång och därmed kunnat ställa mer modell-
specifika frågor. Vi anser också att fler intervjuer, speciellt med tidigare intervjuresponden-
ter skulle ha kunnat styrka rapportens empiri ytterliggare.  

De förslag som vi har på vidare forskning utifrån vårt arbete är att undersöka vidare hur 
det går att få in rutiner för uppföljning i arbetet och huruvida dessa bör implementeras.  

Ett annat område som det går att forska vidare på är att göra en djupare analys av Ringhals 
intranät och dokumenthanteringssystem, Insidan och Darwin, i syfte att utveckla och för-
bättra dessa. 

Ett annat intressant forskningsområde skulle enligt oss vara att analysera nya innovativa 
kommunikationskanaler exempelvis blogg samt att se hur dessa skulle kunna påverka och 
förbättra kommunikationen på Ringhals.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide avdelningschef 

Del 1 – allmänna frågor  

• Namn  

• Position  

• Berätta om dig själv, vad gör du i ditt arbete och vad är det som ni på avdelning-
en arbetar med?  

• Berätta om din informationsdag, vad är det första du gör när du kommer till job-
bet?  

• Hur många personer kommunicerar du till under dig?  

• Sitter du "isolerat" från blocken eller nära blocken?  

• Hur ser du generellt på kommunikationen på Ringhals?  

• Hur ser du på kommunikationen på din avdelning idag?  

• Hur mycket tid lägger du på att kommunicera per dag?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du dagligen ner till dina medarbe-
tare?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du sällan?  

  Del 2 – informations/kommunikationsfrågor  

• Vilka kommunikationskanaler använder du dig och varför?  

• Vilka kommunikationskanaler tycker du är fungerar bäst och varför?  

• Finns det någon/några informationskanaler som du tycker skulle ändras och var-
för?  

• Lägger du mer eller mindre stor vikt vid något av den informationen du kommu-
nicerar ut då du gör det?  

• Hur lång tid tar det för dig att bearbeta informationen innan du kommunicerar ut 
den vidare?  

• Kommunikation i en specifik kontext - kan du beskriva ett fall där kommunika-
tionen fungerade bra och ett fall där det fungerade dåligt.  

• Skulle du behöva något stöd så att du skulle kunna kommunicera bättre?  

• Hur ser du på stöttningen från informationsavdelningen?  
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• Vilket stöd och hjälp skulle du vilja ha från informationsavdelningen?  

• Kan det ligga något i företagskulturen som skulle antyda att medarbetare inte 
skulle bry sig lika mycket om alla direktiv?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut och hur bra följs detta upp?  

• Tycker du att din närmaste chef kommunicerar på ett bra sätt?    

• Upplever du att kommunikationen alltid är lika bra och heltäckande eller är kva-
litén varierande?  

• Lägger du tillräckligt med tid på att kommunicera?  

• Har du någon strategi för att kommunicera den information som du vill förmed-
la?    

• Känner du till någon kommunikations-plan/strategi på Ringhals?  

• Kommunicerar du efter den?  

• Behöver man från företagets sida kommunicera företagskulturen och vi-
sion/mål/strategi på ett bättre och hårdare sätt?  

• Kan man se på synnergieffekter som kan/har uppkommit pga dålig kommunika-
tion?    

• Hur ofta söker du information - behöver du det?  

• Hur ofta kommunicerar du till din chef att du vill ha mer information?  

• Har du någonsin känt att du saknat information?  

• Finns det information idag som du saknar som du ser skulle förbättra din arbets-
situation?  

• Hur ofta är du ute i organisationen och informerar och kommunicerar?   

• Är högre chefer generellt ute i organisationen tillräckligt mycket för att ni ska 
kunna prata och diskutera och fråga dem om olika saker?  

• Lägger du mer tonvikt på någon information?  

Del 3 – direktivs specifika frågor  

Direktiv: "Säker och stabil drift", "Housekeeping", "Instruktioner", "Kunskapsöverfö-
ring".  

• Hur har dessa direktiv kommunicerats till dig? 

• Hur har du kommunicerat detta direktiv vidare? 

• Vad anser du om detta direktiv? 

• Åtföljs dessa direktiv? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide enhetschefer  

Del 1 – allmänna frågor  

• Namn  

• Position  

• Berätta om dig själv, vad gör du i ditt arbete och vad är det som ni på avdelning-
en arbetar med?  

• Berätta om din informationsdag, vad är det första du gör när du kommer till job-
bet?  

• Hur många personer kommunicerar du till under dig?  

• Sitter du "isolerat" från blocken eller nära blocken?  

• Hur ser du generellt på kommunikation på Ringhals?  

• Hur ser du på kommunikationen på din enhet idag?  

• Vad tycker du om kommunikationen/informationen till dig?  

• Hur tycker du att det fungerar med kommunikationen ner till medarbetarna idag?  

• Finns det någon organisationsstruktur gällande interninformation och kommuni-
kation?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du dagligen ner till dina medarbe-
tare?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du sällan?  

• Får man som anställd på Ringhals tillräckligt med information?  

 

Del 2 – informations/kommunikationsfrågor  

• Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar bäst och varför?  

• Vilka kommunikationskanaler använder du dig av och varför?  

• Finns det någon kommunikationsstrategi och hur efterlevs den?  

• Lägger du mer eller mindre stor vikt vid något av den informationen du kommu-
nicerar ut då du gör det?  

• Kommunikation i en specifik kontext - kan du beskriva ett fall där kommunika-
tionen fungerade bra och ett fall där det fungerade dåligt.  
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• Skulle du behöva något stöd så att du skulle kunna kommunicera bättre?  

• Hur ser du på stöttningen från informationsavdelningen?  

• Vilket stöd och hjälp skulle du vilja ha från informationsavdelningen?  

• Hur lång tid tar det för dig att bearbeta informationen innan du kommunicerar ut 
den vidare?  

• Behöver man från företagets sida kommunicera företagskulturen och vi-
sion/mål/strategi på ett bättre och hårdare sätt?  

• Känner du att du kan gå till en högre chef än din närmaste för att finna informa-
tion?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut och hur bra följs detta upp?    

• Tycker du att din närmaste chef kommunicerar på ett bra sätt?    

• Upplever du att kommunikationen alltid är lika bra och heltäckande eller är kva-
litén varierande?  

• Hur mycket tid lägger du på att kommunicera?  

• Har du någon strategi för att kommunicera den information som du vill förmed-
la?    

• Känner du till någon kommunikations-plan/strategi på Ringhals?  

• Kommunicerar du efter den?  

• Kan man se på synnergieffekter som kan/har uppkommit pga dålig kommunika-
tion?  

• Ger din chef dig tillräckligt med information för att du skall känna att du har an-
svar och engagemang?  

• Hur ofta söker du information - behöver du det?  

• Har du någonsin känt att du saknat information?  

• Bryter cheferna ner informationen tillräckligt bra?  

• Bryter chefen ner informationen för mycket så att de inte pratar om ex. vision?  

• Är informationen som cheferna kommunicerar ut relevant eller är den för detal-
jerad/odetaljerad?  

• Känner du att du har en förståelse för helheten?  

• Känner ni att ni kan fråga då ni inte förstår?  

• Finns det information idag som du saknar som du ser skulle förbättra din arbets-
situation?  
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• Är högre chefer ute i organisationen tillräckligt mycket för att ni ska kunna prata 
och diskutera och fråga dem om olika saker?  

• Prioriterar du vissa direktiv mer än andra i ditt arbete?  

• Kan dina medarbetare urskilja vilka direktiv som är mer eller mindre viktiga?  

   

Del 3 – direktivs specifika frågor  

Direktiv: "Säker och stabil drift", "Housekeeping", "Instruktioner", "Kunskapsöverfö-
ring".  

• Hur har dessa direktiv kommunicerats till dig? 

• Hur har du kommunicerat detta direktiv vidare? 

• Vad anser du om detta direktiv? 

• Åtföljs dessa direktiv? 

Bilaga 3 – Intervjuguide gruppchefer 

Del 1 – allmänna frågor  

• Namn  

• Position  

• Berätta om dig själv, vad gör du i ditt arbete och vad är det som ni på avdelning-
en arbetar med?  

• Berätta om din informationsdag, vad är det första du gör när du kommer till job-
bet?  

• Hur många personer kommunicerar du till under dig?  

• Sitter du "isolerat" från blocken eller nära blocken?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du dagligen ner till dina medarbe-
tare?  

• Vilken typ av kommunikation kommunicerar du sällan?  

• Hur ser du generellt på kommunikation på Ringhals?  

• Hur ser du på kommunikationen på i din grupp ut idag?  

• Får man som anställd på Ringhals tillräckligt med information?  

• Vad tycker du om kommunikationen/informationen till dig?  

• Hur tycker du att det fungerar med kommunikationen ner till medarbetarna idag?  
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• Vilken typ av information är det som kommuniceras ut från dig till medarbetar-
na?  

Del 2 – informations/kommunikationsfrågor  

• Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar bäst och varför?  

• Vilka kommunikationskanaler använder du dig och varför?  

• Hur mycket tid lägger du på att kommunicera?  

• Lägger du extra stor vikt vid något av den informationen du kommunicerar ut då 
du gör det?  

• Kommunikation i en specifik kontext - kan du beskriva ett fall där kommunika-
tionen fungerade bra och ett fall där det fungerade dåligt.  

• Skulle du behöva något stöd så att du skulle kunna kommunicera bättre?  

• Hur ser du på stöttningen från informationsavdelningen?  

• Vilket stöd och hjälp skulle du vilja ha från informationsavdelningen?  

• Delges ni var informationen har kommit ifrån?  

• Är det viktigt att veta var informationen kommer ifrån, från vilket möte, från 
vilken grupp osv?  

• Hur lång tid tar det för dig att bearbeta informationen innan du kommunicerar ut 
den vidare?  

• Skulle du vilja se att enhetschefer och avdelningschefen kommer ut mer i orga-
nisationen och informerar mer än vad de gör idag?  

• Kan det ligga något i företagskulturen som skulle antyda att medarbetare inte 
skulle bry sig lika mycket om alla direktiv?  

• Känner du att du kan gå till en högre chef än din närmaste för att finna informa-
tion?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut och hur bra följs detta upp?  

• Tycker du att din närmaste chef kommunicerar på ett bra sätt?    

• Upplever du att kommunikationen alltid är lika bra och heltäckande eller är kva-
litén varierande?  

• Har DU någon strategi för att kommunicera den information som du vill förmed-
la?  

• Känner du till någon kommunikations-plan/strategi på Ringhals?  

• Kommunicerar du efter den?  
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• Kan man se på synnergieffekter som kan/har uppkommit pga dålig kommunika-
tion?  

• Ger din chef dig tillräckligt med information för att du skall känna att du har an-
svar och engagemang?  

• Hur ofta söker du information?  

• Hur ofta kommunicerar du till din chef att du vill ha mer information?  

• Har du någonsin känt att du saknat information?  

• Är Avd C. och Enh C. cheferna engagemerade i sitt kommunicerande?  

• Bryter cheferna ner informationen tillräckligt bra?  

• Bryter chefen ner informationen för mycket så att de inte pratar om ex. vision?  

• Är informationen som cheferna kommunicerar ut relevant eller är den för detal-
jerad/odetaljerad?  

• Känner du att du har en förståelse för helheten?  

• Känner ni att ni kan fråga då ni inte förstår?  

• Finns det information idag som du saknar som du ser skulle förbättra din arbets-
situation?  

• Får ni informationen och kommunikationen bara muntligt eller även i skriftlig 
form då cheferna meddelar er?  

• Är högre chefer ute i organisationen tillräckligt mycket för att ni ska kunna prata 
och diskutera och fråga dem om olika saker?  

• Tror du att din/dina chefer undanhåller någon information?  

• Behöver du mer information?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut?  

• Prioriterar DU vissa direktiv mer än andra i ditt arbete?  

• Har ni någonsin missförstått något direktiv pga att ni inte förstod det eller inte 
fick tillräckligt med information?  

• Kan ni urskilja vilka direktiv som är mycket viktiga och de som är mindre kri-
tiska?  

• Lägger cheferna mer tonvikt på någon information?  
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Del 3 – direktivs specifika frågor  

Direktiv: "Säker och stabil drift", "Housekeeping", "Instruktioner", "Kunskapsöverfö-
ring".  

• Hur har dessa direktiv kommunicerats till dig? 

• Hur har du kommunicerat detta direktiv vidare? 

• Vad anser du om detta direktiv? 

• Åtföljs dessa direktiv? 

Bilaga 4 – Intervjuguide medarbetare 

Del 1 – allmänna frågor  

• Namn  

• Position  

• Berätta om dig själv, vad gör du i ditt arbete och vad är det som ni på avdelning-
en arbetar med?  

• Berätta om din informationsdag, vad är det första du gör när du kommer till job-
bet?  

• Sitter du "isolerat" från blocken eller nära blocken?  

• Hur ser du generellt på kommunikation på Ringhals?  

• Hur ser du på kommunikationen i din grupp idag?  

• Får man som anställd på Ringhals tillräckligt med information?  

• Vad tycker du om kommunikationen/informationen till dig?  

Del 2 – informations/kommunikationsfrågor  

 

• Vilka kommunikationskanaler tycker du fungerar bäst och varför?  

• Vilka kommunikationskanaler använder du dig och varför?  

• Kommunikation i en specifik kontext - kan du beskriva ett fall där kommunika-
tionen fungerade bra och ett fall där det fungerade dåligt.  

• Delges ni var informationen har kommit ifrån?  

• Är det viktigt att veta var informationen kommer ifrån, från vilket möte, från 
vilken grupp osv? 

• Skulle man behöva kommunicera företagskulturen på ett bättre och hårdare sätt?  
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• Skulle du behöva något stöd så att du skulle kunna kommunicera bättre?  

• Har du någonsin känt att du saknat information?  

• Känner du att du kan gå till en högre chef än din närmaste för att finna informa-
tion?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut och hur bra följs detta upp?  

• Tycker du att din närmaste chef kommunicerar på ett bra sätt?    

• Upplever du att kommunikationen alltid är lika bra och heltäckande eller är kva-
litén varierande?  

• Har DU någon strategi för att kommunicera den information som du vill förmed-
la?    

• Känner du till någon kommunikations-plan/strategi på Ringhals?  

• Kommunicerar du efter den?  

• Kan man se på synnergieffekter som kan/har uppkommit pga dålig kommunika-
tion?  

• Ger din chef dig tillräckligt med information för att du skall känna att du har an-
svar och engagemang?  

• Hur ofta söker du information?  

• Hur ofta kommunicerar du till din chef att du vill ha mer information?  

• Är cheferna engagerade i sitt kommunicerande?  

• Bryter cheferna ner informationen tillräckligt bra?  

• Har ni/du en förståelse för helheten efter att någon chef kommunicerat ut något?   

• Känner ni att ni kan fråga då ni inte förstår?  

• Finns det information idag som du saknar som du ser skulle förbättra din arbets-
situation?  

• Får ni informationen bara muntligt eller även i skriftlig form?  

• Är högre chefer ute i organisationen tillräckligt mycket för att ni ska kunna prata 
och diskutera och fråga dem om olika saker?  

• Behöver du mer information?  

• Hur bra efterlevs direktiven som kommuniceras ut?  

• Prioriterar du vissa direktiv mer än andra i ditt arbete?  

• Har ni någonsin missförstått något direktiv pga att ni inte förstod det eller inte 
fick tillräckligt med information?  
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• Är informationen som cheferna kommunicerar ut relevant eller är den för detal-
jerad/odetaljerad?  

• Kan ni urskilja vilka direktiv som är mycket viktiga och de som är mindre kri-
tiska?  

• Lägger cheferna mer tonvikt på någon information?  

• Finns det någon/några informationskanaler som du tycker skulle ändras och var-
för?  

• Har du möjlighet att varje dag kunna sitta vid ”insidan” och kolla mailen?  

• Upplever du att kommunikationen alltid är lika bra och heltäckande eller är kva-
litén varierande?  

Del 3 – direktivs specifika frågor  

Direktiv: "Säker och stabil drift", "Housekeeping", "Instruktioner", "Kunskapsöverfö-
ring".  

• Hur har dessa direktiv kommunicerats till dig? 

• Hur har du kommunicerat detta direktiv vidare? 

• Vad anser du om detta direktiv? 

• Åtföljs dessa direktiv? 
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