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SAMMANFATTNING 
 
Titel: Kommunicera mera!– En studie med fokus på intern ekonomisk information 
Författare:  Kristina Bergwall, Linda Dahlberg och Anna Nilsson 
Handledare:  Carina Svensson 
Institution:  Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs:  Kandidatarbete i företagsekonomi, 10 poäng 
Syfte: Att identifiera vilken ekonomisk information som en företagsledning i ett  

större tillverkande företag förmedlar, samt verifiera om detta stämmer överens 
med vad produktionspersonalen har vetskap om. Vi ämnar även undersöka vad 
som inverkar på produktionspersonalens vetskap om denna information. 

Metod: I uppsatsen har den kvalitativa metodteorin använts. För att få svar på våra 
problemställningar, har vi samlat in empiri genom semistandardiserade 
intervjuer.  

Slutsatser: Vad ledningen vill föra ut för ekonomisk information och vad 
produktionspersonalen har vetskap om stämmer generellt inte överens. De 
respondenter som har störst vetskap om den ekonomiska informationen är mer 
engagerade, känner större samhörighet i gruppen och är mer insatta i företagets 
ekonomiska situation. Gemensamt för dessa är att de alla har kontinuerliga och 
täta möten med roterande ansvar för att hålla i dessa samt tillgång till väl 
uppdaterade anslagstavlor. 

 
SUMMARY 

 
Title:  More communication! – A study with a focus on the internal financial 

information 
Authors: Kristina Bergwall, Linda Dahlberg and Anna Nilsson 
Supervisor: Carina Svensson 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits 
Purpose: To identify which financial information an industrial management in a bigger 

manufacturing company is mediating, and to verify whether this corresponds to 
what the manufacturing staff actually knows. We are also identifying what 
influences the manufacturing staffs’ knowledge of this information. 

Method: This bachelor’s thesis is based upon the qualitative methodological   
  theory. We have used semi-standardized interviews when    
  gathering material for our analysis.  
Results: The outcome of this study is that there is no correspondence between what the 

industrial management wants to mediate, and what the manufacturing staff 
knows. Those of the respondents, who had bigger knowledge about the financial 
information, were more committed, felt bigger solidarity with the group and were 
more aware of the company’s financial situation. Characteristic for this group is 
that they all have regular and often occurring meetings where they are all in 
charge of holding this. They also have access to well updated notice boards. 
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1 Inledning 
I detta avsnitt kommer vi att behandla bakgrunden till uppsatsens fokus samt bakgrunden 
till ekonomisk information. Vidare kommer vi in på problemdiskussionen kring ämnet. 
Denna mynnar ut i en problemformulering följt av en presentation av syftet med vårt 
arbete.  

1.1 Bakgrund till uppsatsens fokus 
1.1.1 Kommunikation mellan parter 
Denna uppsats handlar om kommunikation; kommunikation är då ord utväxlas mellan två 
parter, A och B. En part kan bestå av en individ, en grupp eller t.o.m. ett företag1. I 
många fall är den information som kommuniceras lättförståelig och budskapet går fram 
till mottagaren. Dock innebär båda rollerna samma krav och komplexitet, det är lika svårt 
att ta emot och förstå ett budskap som att formulera det2.  Det finns en risk för att 
meddelandet inte ser likadant ut då det lämnar part A: s mun som när det når part B: s 
hjärna. Orsaken kan vara så enkel som att mottagaren, B, inte känner förtroende för 
sändaren, A, och därför inte fäster stor uppmärksamhet till innehållet i vad denna säger. 
Om mottagaren sedan bestämmer sig för att vidarebefordra informationen till ytterligare 
en part, C, uppstår en informationskedja. Det uppstår även ytterligare en risk för att det 
ursprungliga meddelandet förvrängs eller t.o.m. förkastas. Ju fler mottagare som ska ta 
del av information i form av ett meddelande, desto större är risken för att utbytet 
personerna emellan utsätts för störningar, dvs. brus. Denna företeelse är inte avgränsad 
till någon speciell del av människors liv, utan är ett generellt problem som även företag 
och organisationer brottas med.  
 
1.1.2 Företagsledningens kommunikation gällande ekonomi 
Lika viktigt som det är för en fotbollstränare i division sex att instruera sina spelare rätt 
för att vinna en match; lika viktigt är det för ett företag att informera sig om och planera 
samspelet med omvärlden, samt kontrollera utfallet av sina handlingar3. Kommunikation 
och information är nära sammanbundna och den sistnämnda spelar rollen av att 
sammanföra organisation och kommunikation4. Därmed spelar information en viktig roll 
i ett företag. För att uppnå sina mål sänder sedan ledningen ut denna information till sin 
personal. Den information som företag kommunicerar ut till sin personal handlar till stor 
del om ekonomi. Ekonomisk information betyder inte alltid monetär information (kronor 
och ören)5. Icke monetär information kan bestå av t.ex. all resursförbrukning i ett företag, 
produktionsmängd, kvalitetsutfall, kassationer och avvikelser mot budget (t.ex. mätt i 
styck, kg). Innebörden i begreppet ekonomisk information har dock ändrats under åren. 
 
 

1 Kotler, Armstrong, Saunders och Wong, 1999 
2 Hård af Segerstad, 2002 
3 Ibid. 
4 Se utvecklat resonemang i teoriavsnitt 
5 Prenkert, 1998 
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1.2 Utvecklingen av ekonomisk information 
Under 1980-talet började ekonomisk information allt mer att ses som ett instrument för 
att höja medvetenheten och motivationen hos de anställda. Tidigare sågs det som 
skräckpropaganda som togs fram när det nalkades sämre tider6. Allt medan intresset 
ökade för att se organisationen som ett socialt system ökade också medvetenheten om 
den mänskliga faktorns betydelse. De anställda i företaget, som nu fick mer information 
till sig oavsett upp- eller nergång i produktionen, skiftade perspektiv från den externa till 
den interna kommunikationen. Detta i sin tur ledde till ytterligare satsning på den interna 
kommunikationen från ledningens sida7.  
 
Under 1990-talet var forskningen fortfarande oklar över hur den ekonomiska 
informationen borde utformas med hänsyn till individ och situation och därför erbjöd 
detta problemområde begränsade kunskaper8. Gällande den externa informationen, som 
rör bokföringsskyldiga företag, kom år 2000 en ny lag och enligt den skall samtliga 
bokföringsskyldiga företag avsluta den löpande bokföringen med en årsredovisning9. 
Denna lag gällde dock bara den externa informationen och problemområdet gällande den 
interna fanns fortfarande kvar.  
 
1.2.1 Krav på ekonomisk information 
Det finns krav, förväntningar och mått som företagsledningar måste svara upp mot. 
Exempelvis har mått och krav på företagsnivå sin grund i de yttre anspråken på företaget, 
men också i de interna strävandena.  Den externa ekonomiska informationen har fått en 
allt större uppmärksamhet bl.a. pga. ökad aktivitet på de finansiella marknaderna och 
genom internationaliseringen10. Det är viktigt att ha i åtanke att den ekonomiska 
information som krävs externt skiljer sig i utförandet från den som efterfrågas och 
används internt. Exempel på detta är att aktieägare vill se finansiella mått på företaget 
som helhet, medan de interna kan vara mer intresserade av att se det ur den egna enhetens 
perspektiv11. 
 
1.2.2 Krav på intern ekonomisk information 
Det har kommit att ställas allt högre krav på den interna ekonomiska informationen då 
personalen förväntar sig att få information från ledningen. Personalen vill få ut något av 
informationen, inte bara om vad de skall göra eller hur de skall göra det utan också varför 
och vad resultatet blir12. Hård af Segerstad redogör för en undersökning13 som utförts vid 
Uppsala universitet, vilken visar att en majoritet av de svenska företagen lägger 
informationsansvaret på företagsledningen. Detta gör att ledningen spelar en viktig roll i 
utförandet av information till företagets anställda.  

6 Orup, 1988  
7 Hård af Segerstad, 1997  
8 Solli, 1991 
9 Olsson & Skärvad, 2001  
10 Johansson & Östman, 1992 
11 Ibid. 
12 Strid, 1999  
13 Hård af Segerstad, 1997  
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1.2.3 Ny teknik för att förmedla ett budskap 
Information kan ses som lagrad och kommunicerad kunskap14. Detta är en av orsakerna 
till att dagens samhälle kallas för ett informationssamhälle, eftersom den aktuella teknik 
som erbjuds tillåter att vi på några sekunder kan lagra enorma mängder information. 
Under det sista decenniet har informationsflödet ökat och den tekniska utvecklingen inom 
dator-, nätverks- och programvaruområdet har accelererat påtagligt. Den kraftfulla 
förnyelsen ger idag helt nya möjligheter till design och användning av användarnära 
informationsstöd15.  
 
1.2.4 Nya chefsroller 
Förutom de möjligheter som den tekniska revolutionen erbjuder, har även chefernas roller 
förändrats under de senaste 15 åren. Från att ha varit den som gav order om vad de 
enskilda medarbetarna skulle utföra, är nu chefernas viktigaste kommunikationsuppgift 
mer koncentrerad till att förklara informationen och ge den en betydelse för 
medarbetarna16. Därför är det viktigt att den ekonomiska information som en mottagare 
skall ta till sig utformas till en kommunikation som tar hänsyn till användaren, i detta fall 
de anställda.  
 
Företag är idag väl medvetna om att den interna kommunikationen som rör ekonomiska 
mål och resultat är viktig. Samtidigt erkänner många att kommunikationen är dåligt 
utvecklad, till stor del beroende på svårigheten att förklara avancerad ekonomi för 
lekmän17.  

1.3 Situationen på Ifö Sanitär 
Vid inledande samtal med Ifö Sanitär Bromölla AB (fortsättningsvis benämnt Ifö 
Sanitär), fick vi förslaget att undersöka om den information som ledningen förmedlar via 
olika informationskanaler, verkligen är den som når ut genom hela informationskedjan 
fram till produktionspersonalen, som är sista mottagaren i kedjan. Att undersöka detta 
kommunikationsproblem i en så pass stor organisation som Ifö Sanitär (ca 900 anställda), 
med många led mellan företagsledning och produktionspersonal, ter sig för oss som både 
relevant och intressant. Inte minst för att vi under dessa förstudier av företaget, iakttagit 
omständigheter som tyder på att den föreslagna frågan kanske inte kan besvaras med ett 
enkelt ja eller nej utan även frågan varför måste ställas.  
 

14 Hård af Segerstad, 1997 
15 Grönlund, 1997 
16 Högström, Bark, Bernstrup, Heide, Skoog, 1999 
17 Falkheimer, 2001 
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2 Problemdiskussion: intern ekonomisk information 
Nedanstående diskussion behandlar bl.a. den viktiga roll som kommunikation utgör i 
dagens företag och företagsledningens roll som informationsspridare. Som nämnts i 
avsnittet ovan är chefernas, men också företagsledningens, viktigaste 
kommunikationsuppgift att förklara och skapa relevans i informationen. I avsnittet går vi 
även igenom definitionerna av information och kommunikation och dess skillnader. 

2.1 Företagens kommunikationsproblem 
Kärnan i problemet då det gäller kommunikation, ligger inte i att informera om ekonomi; 
nästan alla kan föra fram ett budskap så att någon hör det. Det viktiga är att föra fram det 
så att alla mottagare förstår och tar det till sig. Information är bara ett budskap som ex. 
kan överföras muntligt eller på ett tryckt papper. Ett företag kan styra upp ansvaret att 
informera, men inte hur.  
 
2.1.1 Ekonomisk information på gruppnivå till sista ledet 
Ekonomisk information kan presenteras både som fakta och data. För mottagaren gäller 
det att kunna tolka dessa data så att resultatet blir det som avsändaren avsett. Data kan 
betraktas som potentiell information. Om det uppfattas som information är beroende på 
en mängd faktorer som motivation, uppfattbarhet och kunskapsbakgrund 18. Detta 
problem ses ur individens perspektiv.  
 
Om personlig kunskap ska tas tillvara i en organisation, är den viktigaste frågan hur den 
kommuniceras19. Ett exempel på hur de personliga erfarenheterna kan begränsas ges i en 
studie20 där normernas inverkan studeras då ekonomisk information redovisas. 
Undersökningen, som utfördes vid Volvo Lastvagnar AB, visade att användare av lokala 
system tyckte att de rapporter de fick inte spelade någon större roll. Det rapporterna 
visade var ingen aktuell bild, utan en återgivelse av något som varit. Bakgrunden till detta 
låg i att de som utformade systemen följde de gamla normerna och inte tog hänsyn till de 
nya krav på information som hade uppstått efter förändringar i företaget.   
 
Vi är medvetna om att individer tolkar information olika pga. de faktorer som nämndes 
ovan. I denna studie koncentrerar vi oss istället på gruppnivå då vi bl.a. undersöker vad 
som inverkar på produktionspersonalens vetskap om den ekonomiska informationen. 
Detta för att den grupp av mottagare som vi fokuserar på, inte får individanpassad 
information förmedlad till sig, utan har tillgång till information riktad till en större grupp.   
 
Vi undersöker i denna uppsats endast det första och sista ledet i en informationskedja21. 
Denna kan innehålla flera led, och mycket kan hända på vägen innan ett meddelande når 
fram till det sista ledet i kedjan, och vi väljer att se om informationen når dit. Att 

18 Allén & Selander, 1985  
19 Bergevärn & Johansson, 1992 
20 Ibid. 
21 Informationskedjan förklaras närmare i teorikapitlet 
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undersöka hela informationskedjan hade varit intressant, men fungerar 
informationskedjan till produktionspersonalen, som är det sista ledet, har företaget 
förmodligen en väl fungerande kedja däremellan. Det går dessutom att styra upp vad en 
chef i ledet skall förmedla vidare.  Därutöver har varje led i kedjan ett informationsansvar 
till nästa led och måste därför ta till sig informationen för att kunna föra den vidare. 
Produktionspersonalen har inte detta krav på sig av den orsaken att de är det sista ledet. 
Eftersom produktionspersonalen på en avdelning har tillgång till samma information 
undersöker vi hur gruppen som helhet tar till sig den interna ekonomiska informationen. 
 
2.1.2 Feedback omvandlar information till kommunikation 
Den interna ekonomiska informationens syfte kan vara att minska osäkerheten i de 
anställdas dagliga arbete. Andra syften kan vara att öka motivation, effektivitet och att 
skapa engagemang hos medarbetarna22. Information handlar om en 
envägskommunikation, utan någon respons23, men om en reaktion från en mottagare 
fångas upp blir detta till feedback som kommer tillbaka till sändaren. Det har uppstått en 
kommunikation. Studier visar att regelbundet återkommande utvärderingar bl.a. tydliggör 
vilka önskemål och behov som finns i olika delar av verksamheten24.  
 
Feedbacken är nödvändig då ordet kommunikation kommer från latinets ”communicare” 
och betyder att något blir gemensamt, vi delar med oss av något, vi pratar och agerar i 
förhållande till varandra25. Kommunikation äger således rum mellan två eller flera parter. 
Allt oftare betonas kommunikation som ett effektivt styrmedel, kanske det viktigaste för 
organisationer som verkar i dagens ombytliga klimat. En väl fungerande kommunikation 
är förmodligen den enskilda åtgärd som mest effektivt kan höja både arbetsglädje och 
resultat i näringsliv och organisationer idag26. 
 
2.1.3 Den interna formella kommunikationen 
Kommunikation kan definieras på olika sätt. Kommunikation kan beskrivas som en 
kontakt mellan människor och grupper eller organisationers planerade kontaktformer 
mellan de berörda parterna, såväl externt som internt27. Den interna kommunikationen är 
ett ledningsinstrument och därför bör också den interna kommunikationsfunktionen 
finnas på ledningsnivå, i någon form28.  Hård af Segerstads undersökning, som vi nämnt 
ovan, visar att företagsledningen anser att informationsansvaret ligger på dem själva. 
Intern kommunikation är något som även i fortsättningen kommer att vara av stor 
betydelse när medarbetarna vill ha en bra kommunikation, för att kunna vara delaktiga i 
organisationen som de är verksamma i. Intern kommunikation kan senare delas in i två 

22 Johannesson, 1993 
23 Enquist, 1992 
24 Högström et al, 1999 
25 Nilsson & Waldemarson, 1994 
26 Falkheimer, 2001 
27 Larsson, 2001 
28 Falkheimer, 2001  
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kategorier, dels den formella som initieras uppifrån och dels den informella som bara 
”finns”29.  
 
Formell kommunikation präglas av ett strukturerat upplägg, t.ex. i personaltidningar, 
anslagstavlor och informationsmöten. Den informella kommunikationen är den som 
uppstår i samtalet över en kopp kaffe i fikarummet eller i omklädningsrummet efter 
avslutat skift. Problemet med den informella är att inte alla har tillgång till den, ex. 
utväxlas inte samma information i herrarnas omklädningsrum som i damernas. Eftersom 
den informella kommunikationen är ostrukturerad, uppstår väldigt spontant och dessutom 
är svår att generalisera från företag till företag, undersöker vi därför inte denna.  
 
Vi har i vår uppsats valt att fokusera på den interna formella kommunikationen, eftersom 
den är etablerad och därmed lättare att undersöka. Den formella kommunikationen kräver 
resurser och satsningar på analyser och utveckling, därmed ligger det ekonomiska 
intressen i att undersöka denna aspekt30.  

2.2 Brus kan medföra kommunikationsproblem 
Ett budskap som är formulerat på ett felaktigt sätt, med många svåra begrepp, eller om 
budskapet har förändrats på vägen från person till person, kan vara ett hinder för att 
kommunikationen skall ske på ett bra sätt31. Kommunikationsproblem betraktas ofta som 
informationsproblem där ledningen fokuserar mer på de tekniska kanalernas brister 
istället för att lägga fokus på budskapet som medarbetarna får32. I litteraturen står dock 
några företag ut, bl.a. SAS, ABB och Bofors AB. Dessa företag har arbetat med 
genomgripande analyser som grund för sin kommunikationsförbättring. De företag som 
har satsat på ordentliga analyser har också kunnat sätta tummen på var problemet 
egentligen ligger. Dessa analyser har också visat att kommunikationsproblem ofta hänger 
ihop med organisationsproblem och otydlighet i vision och mål33. Ett slags brus som kan 
orsaka kommunikationsproblem, kan ex. utgöras av ett företags produktionspersonal kan 
ha skiftande bakgrund och därmed skiftande förutsättningar för att ta informationen till 
sig. 
 
Otydliga gränser vad gäller ansvar att ta reda på ekonomisk information är ett annat slags 
brus. En studie som har undersökt ansvarstagandets inverkan på vetskapen om den 
ekonomiska informationen, har gjorts vid Volvo Komponenter AB34. Personalen på den 
undersökta avdelningen fick själva tillgång till siffrorna i det lokala systemet. Resultatet 
av detta var att personalen lärde sig vad som var rätt och fel att göra i olika situationer, 
vilket ledde till ökad produktivitet och att budgeten hölls. 
 

29 Strid, 1999  
30 Högström et al, 1999 
31 Larsson, 2001 
32 Falkheimer, 2001 
33 Högström et al, 1999 
34 Grönlund, 1989 
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Företagsledningars uppfattning om att upphovet till kommunikationsproblemets utgörs av 
de tekniska kanalerna, behöver inte alltid vara sann. Muntlig kommunikation borde även 
den ha svårigheter då det gäller att föra ett meddelande vidare på ett korrekt sätt. Kan 
informationen som en företagsledning förmedlar spridas en lång väg utan att förändras 
och påverkas alltför mycket av olika faktorer? 
 
Shannon och Weaver anser just att ”Det grundläggande kommunikationsproblemet är att 
på ett ställe återge ett meddelande som producerats på ett annat ställe” 35. Ju fler gånger 
ett meddelande återges desto svårare borde det vara att återge det på ett korrekt sätt. I ett 
större företag är avståndet mellan sändare (företagsledning) och mottagare 
(produktionspersonal) längre där meddelandet ska återges i ett flertal led. Därmed borde 
risken öka att meddelandet förändras på vägen. Att eliminera brus och störningsmoment 
borde ligga i varje företags intresse. Detta eftersom det bl.a. är viktigt att utveckla 
kommunikationsflödet mellan medarbetare, enheter och organisatoriska nivåer.  
 
Shannon och Weavers resonemang om att ju fler gånger ett meddelande måste återges, 
desto svårare blir det att återge det korrekt, är hämtat ur kommunikationsteorin. Vad vi 
däremot behöver för att besvara vår problemställning är en modell som även innehåller 
feedback. En relevant sådan hittar vi i marknadsföringen, där Kotler redovisar en modell 
som innehåller den redan konstaterade viktiga komponenten feedback36. Vi ser den 
interna ekonomiska informationen som företagsledningen sänder ut ur ett 
kommunikationsperspektiv. Detta för att skaffa oss en förståelse för vad som inverkar på 
vetskapen hos mottagaren gällande denna information.  
 
Vi anser det vara av intresse att undersöka om vetskapen gällande ekonomisk information 
skiljer sig åt beroende på grupp och vad orsaken till detta är. En anledning till att göra en 
analys är att organisationen får fram ny fakta och kunskap från medarbetarna samt om det 
finns skillnader i hur informationen kommuniceras. 
 
Vi anser även det vara intressant att undersöka om den information som 
företagsledningen anser att produktionspersonalen bör veta överensstämmer med vad de 
verkligen vet. Om vi upptäcker skillnader i de intervjuer vi utför, är det också av intresse 
att undersöka vad detta beror på. Att undersöka om det som företagsledningen sänder ut 
är detsamma som mottagaren (produktionspersonalen) får görs sällan av företag. Ett skäl 
till detta kan vara tidsbrist37. Svaret som kommer fram visar på hur och om informationen 
tas emot.  
 

35 Hård af Segerstad, 2002, s 204 
36 Kotlers modell presenteras i teorikapitlet 
37 Högström et al, 1999  
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2.3 Problemformulering 
Intern ekonomisk information på gruppnivå: Vad inverkar på produktionspersonalens 
vetskap gällande denna information? 
 
För att kunna svara på vår huvudfråga måste vi först svara på följande fråga: 
Överensstämmer innehållet i den interna ekonomiska informationen, som 
företagsledningen förmedlar, med vad produktionspersonalen har vetskap om? 

2.4 Syfte 
Syftet med undersökningen är att:  
 

• identifiera och få förståelse för vilken ekonomisk information som en 
företagsledning i ett större tillverkande företag förmedlar internt  

• verifiera om detta överensstämmer med vad produktionspersonalen har vetskap 
om  

• ur ett kommunikationsperspektiv undersöka vad som inverkar på vetskapen om 
intern ekonomisk information 
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3 Metod 
I detta kapitel presenterar vi hur vi har gjort för att få denna uppsats till vad den är. 
Kapitlet inleds med hur vi tänkt ur ett övergripande perspektiv. Efter detta framläggs val 
av litteratur, företag, intervjufrågor, datainsamlingsmetod samt val av respondenter. 
Detta beskrivs ur ett mer handgripligt perspektiv.  

3.1 – Ur ett övergripande perspektiv 
Vi undersöker i denna uppsats endast det första och sista ledet i en informationskedja38. 
Denna kan innehålla flera led, och mycket kan hända på vägen innan ett meddelande når 
fram till det sista ledet i kedjan, och vi väljer att se om informationen når dit.  
 
Vi har valt att utföra denna analys med hjälp av en metod som skall hjälpa oss att erhålla 
en djupare förståelse för vårt problemområde. Denna studie är dock inte mätbar utan 
behandlar intervjusvar vilka är mångtydiga och subjektiva då dessa berör bl.a. personliga 
åsikter och vetskap gällande intern ekonomisk information.  
 
Den fråga vi har valt att inrikta oss på påverkas mycket av företagets situation. Varje 
företags informationskedja är beroende av vilket stadium som de befinner sig i, ex. 
gällande storlek, ägande och organisationsstruktur. Detta har betydelse i vår 
undersökning då informationskedjans betydelse ökar i takt med bl.a. antalet anställda. Ifö 
Sanitär representerar ett företags situation, men med hjälp av vår frågeställning skall vi i 
vår analys föra ett resonemang som går att generalisera. Det svar vi får fram kan även 
andra tillverkande företag i liknande situation gällande ex. storlek och organisatoriska 
likheter dra nytta av.  
 
När vi undersöker vår fråga studerar vi vad som händer i ett konkret fall på ett 
existerande företag. Vi gör en studie där vi bl.a. koncentrerar oss på att undersöka om det 
finns någon överensstämmelse mellan vad företagsledningen för ut för intern ekonomisk 
information med vad produktionspersonalen har vetskap om. Resultatet av detta leder oss 
vidare till att undersöka vad som inverkar på vetskapen hos produktionspersonalen. 
Uppmärksammar vi ev. skillnader vill vi också besvara frågan vad dessa beror på. Dessa 
åsikter kan vara svåra att få fram i en renodlad enkätundersökning. 
 

3.2 – Ur ett handgripligt perspektiv 
3.2.1 Val av litteratur 
I vårt arbete med att inhämta information, har vi bl.a. sökt material som behandlar 
ekonomisk information, informationsprocess, kommunikation, kommunikationsprocess, 
ekonomisk styrning och informationskanaler. Litteratursökningen har pågått under hela 
arbetets gång och vi har varvat litteraturstudier med att samla empiri. Materialet består av 
akademiska avhandlingar och traditionell litteratur vilka är källkritiskt granskade. Med 

38 Informationskedjan förklaras närmare i teorikapitlet 
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traditionell litteratur menar vi informations- och kommunikationsböcker som behandlar 
ämnet i allmänhet. Dessa har varit väldigt innehållsrika och har tillfört mycket. När vi har 
sökt material gällande informationskanalerna har det varit lätt att hitta aktuell litteratur. 
En kanal, intranätet, har påverkat företagens metod att förmedla information, och detta 
sätt är relativt nytt jämfört med många andra metoder.  
 
3.2.2 Val av företag 
En förutsättning för att kunna studera den formella kommunikationen – och ev. skillnader 
i informationen som kan uppstå längs informationskedjan – är att företaget är av större 
karaktär. De vanligaste måtten som används när ett företags storlek definieras är39: 

• Årsomsättning 
• Antal anställda 

Eftersom vi studerar information/kommunikation blir då årsomsättningen ointressant. Det 
som är relevant för oss är bl.a. antalet anställda. Ett mindre företag borde ha kortare 
informationskedja och därmed mindre antal störningskällor längs meddelandets väg. För 
att kunna undersöka ett ev. brus förutsätter detta en viss storlek på verksamheten och ett 
större företag är därför att föredra. Eftersom Ifö Sanitär räknas som ett större företag och 
de vid ett inledande möte dessutom hade liknande funderingar kändes det naturligt att 
utföra studien hos dem.  
 
Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är hur företaget ser ut rent organisatoriskt. En 
organisation som liknar en stående pyramid kallas en hierarkisk organisation40. Denna 
pyramid visar också på ett bra sätt hur informationen skall förmedlas flera steg i 
företaget, i vårt fall Ifö Sanitär41.   
 
3.2.3 Val av teoretiska modeller  
Redan tidigt i vårt arbete visste vi vad vi ville undersöka. Vi ville dock gärna ”sätta ner 
fötterna” på ett flertal ställen. Vi tyckte allt var viktigt att ha med och var osäkra på hur vi 
skulle begränsa oss. Vi hade försett oss själva med mycket litteratur och var tvungna att 
tillåta oss att stanna upp och tänka efter. Eftersom vi studerar information och 
kommunikation ville vi hitta en modell som kunde förklara det vi hade i våra tankar med 
en bra schematisk metod. Det blev tydligare för oss vad vi skulle fokusera på när vi 
hittade Shannon och Weavers informationsmodell. Dock saknade vi feedbacken i deras 
modell och därför valde vi att kalla den informationsmodell istället för 
kommunikationsmodell. Vi funderade på att utarbeta en egen modell, men vi hittade 
istället en kommunikationsmodell utarbetad av Kotler42. Denna härstammar från 
marknadsföringen, har i stort sett samma beståndsdelar som Shannon och Weavers, men 
är kompletterad med feedback. Eftersom företagen, enligt litteraturen, inte ofta tar hänsyn 
till denna feedback vet de inte heller vad som händer under processens gång mellan 
sändare och mottagare.  

39 Olsson & Skärvad, 2001  
40 Ibid.  
41 Ifö Sanitärs pyramid, organisationsschema, presenteras i empirikapitlet 
42 Shannon & Weavers samt Kotlers modell presenteras i teorikapitlet  
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3.2.4 Val av begreppsanvändning 
Värt att notera är att användningen av begreppen information och kommunikation ibland 
används som synonymer trots att de inte har samma innebörd. Detta blir alltmer 
framträdande då vi pratar om kommunikations- respektive 
informationskedjor/modeller43. Vi har funnit modeller i litteraturen som i titeln innehåller 
ordet kommunikation, men som inte alltid behandlar beståndsdelen feedback. Den 
litteratur vi har valt att följa definierar kommunikation som en tvåvägsprocess och 
information som en envägsprocess. Vår grupp har fört diskussioner kring detta problem 
och har enats om definitionerna på dessa termer. I modeller som författaren valt att 
beteckna som kommunikation trots att de saknar feedback, kan det därför uppkomma 
avsnitt i texten då vi använder oss av information även när titeln på modellen säger något 
annat. Vi ber då läsaren att utgå från vårt resonemang.  
 
3.2.5 Val av intervjufrågor och metod för datainsamling till företagsledningen  
Förberedelsen för den personliga intervjun med företagsledningen var ett betydelsefullt 
moment i arbetet44. I vårt fall valde vi att använda oss av Kotlers kommunikationsmodell 
och undersöka kedjan: sändare och mottagare och bl.a. om det uppstår ett ev. brus som 
orsakar skillnader i informationen. I vår uppsats fokuserar vi oss endast på 
företagsledning och produktionspersonal, dvs. första och sista ledet i en 
informationskedja, då denna kan innehålla flera led.  
 
Vi hade även funderingar gällande feedbacken när vi utarbetade frågorna. Det var viktigt 
att vi valde ut relevanta frågeställningar, att frågorna vi ställde var fokuserade och kunde 
härledas till denna modell. Under arbetets gång med att formulera frågorna försökte vi 
tänka på att inte skriva ledande frågor och att inte ha förutfattade meningar. Vi lät vår 
handledare läsa igenom frågorna och efter justeringar skickade vi dem vidare till 
företagsledningen. Vi skickade dessa i förhand pga. att de skulle få tid att fundera igenom 
svaren och på detta sätt skulle vi få utförligare svar. Företagsledningen intervjuades först 
eftersom vår avsikt var att använda deras svar som underlag när vi skulle intervjua 
operatörerna. Frågorna var ställda på så sätt att vi skulle få reda på vad företagsledningen 
önskade att produktionspersonalen borde veta för ekonomisk information. Vi fick bl.a. 
konkreta exempel på detta och kunde då använda dessa som kontrollfrågor när 
produktionspersonalen skulle intervjuas. Ansvarsfördelning och redovisningsmetod är två 
exempel som också diskuterades och låg till grund för frågorna till operatörerna. 
 
Frågeformuläret till företagsledningen skulle dock inte följas till punkt och pricka utan vi 
ville få fram företagsledningens åsikter och tankar gällande vårt problemområde. 
Följdfrågor som utvecklar respondentens uppfattning måste vi ha möjlighet att ställa för 
att kunna utföra en djupare analys, därför använde vi oss av en semistandardiserad 
intervju. Vi anser att detta val av intervju är den bästa för oss, men vi är medvetna om att 
det är lätt att styra respondenten med hjälp av ledande följdfrågor. Detta problem uppkom 
dock inte pga. av att intervjusituationen mer bestod i att vår respondent berättade och 

43 Dessa begrepp presenteras i teorikapitlet 
44 Frågeformulär till företagsledning: bilaga 1 
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förklarade sina tankar och funderingar kring frågorna och därmed ställde vi mer frågor 
som skulle ge svar på om vi hade förstått respondenten rätt. Intervjusituationen liknade 
mer ett samtal eller en diskussion. 
 
Under intervjun medverkade Ifö Sanitärs finansdirektör, Lars-Bertil Håkansson. Intervjun 
genomfördes muntligt där en gruppmedlem var utsedd till att föra diskussionen. De två 
andra hade som huvuduppgift att anteckna svaren så korrekt som möjligt. Vi valde att 
intervjua på detta sätt för att respondenten alltid skulle kunna ha ögonkontakt med en och 
samma person och för att undvika att vi alla tre satt och skrev samtidigt. Vi hade även fått 
skriftligt svar på frågorna från Ifö Sanitärs informatör, Pernilla Gudmundsson-Renco. 
Företagsledningen ansåg att hennes synpunkter var betydelsefulla eftersom information 
ingår i hennes dagliga arbete.  
 
3.2.6 Val av intervjufrågor och metod för datainsamling till operatörerna 
Vi hade på förhand ställt samman frågeformulär även till operatörerna45. Dessa skrevs 
med utgångspunkt från företagsledningens svar, och med fokus på vår 
problemformulering. Detta formulär skulle till stor del följas till punkt och pricka 
eftersom vi måste kunna jämföra och se ev. skillnader i svaren. Var inte frågorna de 
samma skulle vi inte heller få jämförbara svar. Även dessa frågor lät vi vår handledare 
läsa igenom och godkänna innan vi genomförde intervjuerna. Gällande informationen till 
operatörerna fick de i förhand veta vilka vi var, vilket område intervjun skulle beröra, 
samt att de var anonyma. Själva frågorna skickades inte ut till respondenterna eftersom vi 
ville erhålla spontana svar. Ifö Sanitär fick uppdraget att välja lämplig lokal samt de 
personer som de ansåg hade möjlighet att gå ifrån deras ordinarie arbete för att bli 
intervjuade. 
 
Vi valde att göra personliga intervjuer istället för en enkätundersökning. Detta eftersom 
informatören på Ifö Sanitär vid ett tidigare tillfälle skickat ut frågor rörande liknande 
ämne till produktionspersonalen, med väldigt låg svarsfrekvens som följd. 
  
Intervjuerna vi gjorde med operatörerna utfördes i två omgångar med ett par dagars 
mellanrum. Dessa dagar ägnades bl.a. åt att finjustera frågorna så att de blev tydligare, 
eftersom vi under det första intervjutillfället märkte att vi hade använt oss av ord som 
ibland kunde vara lite svåra att förstå. Exempel på detta var termen ekonomisk 
information, som respondenterna tolkade som endast kronor och ören. Vi lade till att vi 
menade produktionsutfall, kassationer etc. Innehållet och syftet med frågorna var däremot 
fortfarande detsamma.  
 
Intervjuerna genomfördes med samma metod som vid intervjun med företagsledningen, 
dvs. en gruppmedlem intervjuade och de två andra antecknade svaren. Vi valde bort att 
intervjua med bandspelare pga. att antalet respondenter var tio till antalet och att varje 
intervju beräknades ta ca en halvtimme. Detta hade medfört att vi skulle vi få fem 
timmars intervjuer att skiva ner. Då det beräknas ta mellan fyra och sex timmar att skriva 

45 Frågeformulär till operatörerna: bilaga 2 
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ut en timmes bandad intervju46, ansåg vi, p.g.a. vår tidsram, det vara bättre att föra 
anteckningar under intervjuerna. Eftersom dessa var uppdelade på två dagar hade vi 
möjlighet att byta metod för materialinhämtning om vi hade märkt att vår valda metod 
inte fungerade. Efter första dagen var vi nöjda och bestämde oss för att det inte fanns 
någon anledning att byta över till ex. bandspelare.  
 
3.2.7 Undersökning av informationskanaler 
Ifö Sanitär har, som nämnts tidigare, ett väl genomarbetat system för distribution av 
information, och för att klargöra hur den ser ut bör en presentation göras47. Vi har valt att 
beskriva samtliga informationskanaler som finns tillgängliga för att operatörerna skall 
kunna ta del av Ifö Sanitärs ekonomiska information. En av våra intervjufrågor behandlar 
informationskanalerna och för att läsaren skall få ökad förståelse presenterar vi dem. Ifö 
Sanitär har även andra informationskanaler som dock inte är tillgängliga för operatörerna, 
utan för tjänstemän och ledning. Dessa var därför inte relevanta att beskriva i vårt arbete.  
 
3.2.8 Bearbetning av material 
Direkt efter intervjun med företagsledningen sammanställdes svaren efter Kotlers modell 
eftersom vi hade byggt frågorna efter den. Detta användes sedan som ett underlag under 
resten av arbetets gång. Svaren kunde härledas direkt till den valda modellen och på så 
sätt fick vi en bra struktur på allt material. För att kunna se mönster, likheter och bortse 
från enskilda detaljer valde vi att sortera materialet efter modellen från början. Även 
intervjuerna med operatörerna sammanställdes på liknande sätt. Dessa sammanställningar 
skulle endast utgöra ett förarbete till att skriva empirin.  
 
Vi märkte snabbt att en bra struktur var av betydelse när vi arbetade med att skriva 
empirikapitlet. Vi försökte att ständigt ha vår forskningsfråga och vårt syfte i åtanke och 
dela upp empirin efter detta.   
 
När vi intervjuade operatörerna såg vi tydligt ett mönster gällande deras vetskap om Ifö 
Sanitärs ekonomiska situation. Detta mönster gjorde att vi lätt kunde dela in dem i 
grupper, A och B, och detta underlättade när analysen skulle skrivas. Strukturen i 
analysen var också viktig och här valde vi att arbeta efter en analysmodell som vi själva 
utvecklade48.  

46 Patel, 1987 
47 Informationskanalerna presenteras i empirikapitlet 
48 Analysmodellen presenteras i teorikapitlet 

 16 

                                                

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 

4 Teori 
I denna del av uppsatsen behandlas de teorier och olika slag av brus som vi anser vara 
relevanta för vårt ämnesområde. Vi redogör för begrepp som används i uppsatsen och 
förklarar vad just vi åsyftar med begreppen. Kapitlet avslutas med en presentation av vår 
analysmodell. 

4.1 Förhållande: organisation, information och kommunikation 
Vi inriktar oss, som tidigare nämnts, på spridningen av den interna ekonomiska 
informationen i en organisation. Information är det vi utväxlar med varandra, vad vi 
kommunicerar och är den variabel som förenar kommunikation och organisation. Varför 
information är viktigt sammanfattas i figur 1. I denna modell definieras organisation som 
ett socialt system, som domineras av ritualiserade interaktionsmönster. Dessa system har 
syftet att samordna deltagarnas insatser, samt att överbrygga konflikten mellan 
personalen personliga mål och organisationens mål49. Kommunikation är den process då 
olika parter samlar, tolkar och sänder budskap. Information spelar således rollen av att 
sammanföra de båda företeelserna organisation och kommunikation. Kommunikation 
möjliggör det för individer att samla in och dela med sig av information som förser dem 
med både logisk grund och inriktning för samarbete och organiserande.  

 
 
Eftersom information spelar en viktig roll i ett företag; att kommunicera ut sin 
information på rätt sätt, menar Hård af Segerstad att det är viktigt att se över och 
eventuellt omstrukturera hur informationen fungerar i den verksamhet som drivs.50 Dock 
är information bara ett budskap som ex. överförs muntligt eller på ett tryckt papper.  

49 Kreps, 1990 
50 Hård af Segerstad, 1997 

Organi- 
sation 

Information 

Kommunikations- 
processer 

 

Figur 1: Förhållandet mellan kommunikation, information och 
organisation. (fri översättning) 

Källa: Kreps, 1990 s 12  

 17 

                                                

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 
4.2 Informationsmodell enligt Shannon och Weaver 
För över 50 år sedan publicerades en informationsmodell som än idag anses som den 
mest kända. Claude Shannon stod bakom denna modell med assistans av Warren Weaver. 
Modellen beskriver ett flöde av information från en informationskälla, via en avsändare 
och genom en kanal fram till en mottagare. Den illustrerar en enkelriktad och linjär 
process och tar därför inte hänsyn till sammanhanget eller mottagarens tolkningar. Denna 
modell lyfter dock fram ett antal viktiga begrepp.  

 
Förklaring till modellen ovan: Hjärnan är informationskälla när vi säger något, meddelar 
något, till en annan person. Själva talapparaten är sändaren eftersom det är den som 
producerar signalen, dvs. talet. Denna signal tas sedan emot av en mottagare genom 
dennes hörselorgan vilken i sin tur för detta vidare till mottagarens hjärna som ses som 
målet, destinationen. Från det att meddelandet lämnat sändaren utsätts signalen för 
störningar, s.k. brus, som gör att meddelandet påverkas innan det når mottagaren51. 
 
4.2.1 Brus 
Brus är något som stör signalöverföringen och utgör allt det som sändaren inte avsett och 
som deformerar signalen och komplicerar processen, dvs. faktorer som gör att signalen, 
informationen, inte överensstämmer med vad sändaren har avsett. Det som kan orsaka att 
innehållet inte överensstämmer är det s.k. bruset52.  
 
4.2.1.1 Betydelsen av information utan brus  
Rätt information får medarbetaren att förstå varför deras arbete är betydelsefullt och vad 
detta innebär för helheten. Överblick över denna och ökad motivation är några av 
fördelarna med information. När medarbetaren har vetskap om den egna avdelningens 
betydelse i företaget kan detta leda till att höja resultatet eller förbättra lönsamheten. En 
människa skapar mening och sammanhang utifrån det som sker närmast runt henne och 
sållar bort det som inte hör hemma i hennes egen grupp: på en arbetsplats borde detta 
kunna översättas till att den information som rör den egna avdelningen spelar mest roll. 
Det som inte hör hemma i den anställdes arbetsgrupp sållas bort53. En väl fungerande 

51 Hård af Segerstad, 2002 
52 Åstrand, 1992 
53 Johannesson, 1993 
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Figur 2: Informationsmodell enligt Shannon & Weaver (fri översättning) 
Källa: Shannon & Weaver, 1964 s 7 
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intern kommunikation med hjälp av bra kanaler kan förstärka samhörigheten och öka 
arbetsglädjen. Ett positivt engagemang kan dock inte pressas fram genom att tvinga en 
medarbetare att utföra något, exempelvis att söka information och hålla sig informerad54. 
 
4.2.1.2 Sändarens roll 
I ett företag måste den som arbetar med information vara medveten om vad som stör, dvs. 
brus, och försöka anpassa informationen efter detta. Stora krav ställs därför på sändaren 
av informationen. Det kan dock vara svårt att förmedla information som passar både en 
yngre nyanställd och en anställd som arbetat i företaget i 30 år. Framtiden förändras 
snabbt och detta för med sig att det kommer att ställas nya krav på individen som ständigt 
skall vara uppdaterad och ta till sig förändringar55. Respekt för att olika medarbetare kan 
och vill ta till sig information på olika sätt måste dock accepteras. Vilken information 
medarbetarna vill ha och varför är också viktiga frågor som behöver besvaras för att 
minska bruset så att mottagaren kan ta till sig informationen på bästa sätt.56.  
 
4.2.1.3 Sändarens verktyg och dess påverkan av brus 
Det finns dock inget självklart val för en bästa informationskanal. I princip finns tre olika 
kanaler att använda sig av: skriftliga, muntliga och elektroniska57. Dessa kanaler är 
utsatta för olika slags brus.  
 
Ett exempel på en skriftlig kanal på ett företag är personaltidningen. Ett brus som kan 
uppstå är frågan om dess aktualitet. Presenteras samtlig information också genom ett 
intranät där medarbetaren kan gå in dagligen upplevs inte en personaltidning som 
aktuell58 och ett brus har då uppstått. 
 
Ett annat exempel är årsredovisningen som många företag låter medarbetarna få ett eget 
exemplar av.  Upplevs årsredovisningen som svårförstådd är detta ett exempel på 
semantiskt brus59, dvs. sändare och mottagare talar olika språk. För att minska bruset kan 
de anställda som inte har någon ekonomisk utbildning tillgodoses genom att göra ett 
sammandrag av årsredovisningen med förenklade siffror och tabeller60.  
 
Ytterligare ett exempel på en skriftlig kanal är anslagstavlan och dess innehåll. Ett brus 
gällande den är placeringen och innehållets aktualitet. För att undvika brus bör denna 
vara placerad på ett ställe där de flesta passerar och har möjlighet att stanna till. Den bör 
också hållas uppdaterad med ny information. En ansvarig för detta bör utses så att 
inaktuell information avlägsnas. Två undersökningar har visat att anslagstavlan var den 
bästa informationskanalen i ett fall och en av de sämre i ett annat61.  

54 Strid, 1999 
55 Rapp, 1993 
56 Strid, 1999 
57 Eriksson, 1998 
58 Strid, 1999 
59 Nilsson & Waldermansson, 1994 
60 Eriksson, 1998  
61 Strid, 1999  
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Intranät är en praktisk elektronisk kanal för att få ut information och nyheter snabbt. 
Utnyttjar organisationen ett intranät, har de den fördelen att dessa är tillgängliga och kan 
utnyttjas av många individer, en ökad tillgänglighet leder till ett ökat utnyttjande62. Det 
kan dock vara svårt att använda intranätet om inte datorn är lättillgänglig för samtliga 
medarbetare. Om tillgängligheten är dålig är detta ett slags brus som kan störa och 
komplicera processen för sändaren att nå ut till mottagaren. IT-samhället har fört med sig 
ett flertal möjligheter, men också ett antal hot63. I ett företag där elektroniska kanaler, 
som intranät, används flitigt kan detta dock innebära att datorn ersätter mänskliga 
kontakter och det för med sig att kontakter ansikte mot ansikte, bl.a. möten, minskar. 
Intranätet bör inte ersätta behovet av dialog och återkoppling, utan däremot kan den 
hjälpa en verksamhet att få mer tid för den nödvändiga dialogen64, dvs. minska bruset i 
andra kanaler som ex. möten. 
 
Det är viktigt att kommunikationen på arbetsplatsen ger utrymme till möjligheter att 
kommunicera med varandra för att eliminera brus. Kommunikation mellan medarbetare 
underlättas om den förs i små grupper då känslan av delaktighet och öppenhet ökar65. 
Sändaren kan då också direkt bli förvissad om att budskapet har tolkats korrekt66.  
 
4.2.2 Informationskällans frihet att välja meddelande 
Enligt Shannon och Weaver ligger det grundläggande kommunikationsproblemet i att på 
ett ställe kunna återge ett meddelande som producerats på ett annat ställe. De menar 
också att innehållet i informationen är helt ointressant och det som spelar roll är 
informationskällans frihet att välja mellan olika meddelanden. Informationskällan är den 
som producerar ett meddelande och denna kan välja ett meddelande bland flera tänkbara. 
Ex. kan ett trafikljus välja mellan att visa rött, gult eller grönt ljus medan en människa har 
betydligt fler val att göra67. En informationskälla kan vara flera saker ex. ett trafikljus, 
men likaväl en mänsklig hjärna.  
 
Som företagsledare eller ansvarig informatör på ett företag kan du välja på ett flertal 
alternativ beroende på vad du vill förmedla. Sedan skall informationen föras vidare ex. i 
en informationskedja. Vid muntlig information ligger problemet i att få någon annan part 
att återberätta just det som du vill ska återberättas, dvs. problemet ligger i att återge ett 
meddelande som producerats på ett annat ställe. Ju större frihet informationskällan har att 
välja – desto mer information föreligger i informationen68.  
 
4.2.3 Kritik mot Shannons och Weavers modell 
Shannon och Weavers modell har bl.a. kritiserats för att beskriva kommunikation som en 
rent mekanisk överföring. Det finns likväl andra som anser att modellen inte saknar 

62 Rapp, 1993 
63 Eriksson, 1998 
64 Högström et al, 1999 
65 Westin, 1993 
66 Rapp, 1993 
67 Hård af Segerstad, 2002  
68 Ibid. 
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relevans för studiet av mänsklig kommunikation69. Vi vill hävda att eftersom modellen 
saknar faktorn feedback, dvs. återkoppling från mottagaren, är benämningen 
kommunikationsmodell missvisande. Ett mer korrekt namn borde vara 
informationsmodell, eftersom feedback är nödvändig för att en kommunikation skall 
uppstå.  

4.3 Kommunikationsmodell enligt Kotler 

 
Ovanstående modell70 påminner mycket om Shannon och Weavers informationsmodell, 
dock med olika innebörd i begreppen. Sändaren är den som ska sända meddelandet 
genom att koda det, dvs. att omvandla tankarna till symboler. Kodningen resulterar i ett 
meddelande som går via ett medium, dvs. någon slags kommunikationskanal. Avkodning 
av meddelandet sker, meddelandet får en innebörd för mottagaren. Meddelandet 
bearbetas av mottagaren som resulterar i en reaktion. Delar av reaktionen går tillbaka till 
sändaren som feedback. Hur meddelandet ser ut i slutändan beror på en faktor som i 
modellen kallas för brus, någon slags störningskälla.     
 
Till skillnad från Shannon och Weavers modell, inbegriper även Kotlers modell de redan 
nämnda komponenterna medium, reaktion och feedback. Ett medium är den kanal som 
förmedlar innehållet mellan sändare och mottagare. Exempel på medier kan vara röst, 
böcker eller tv. Reaktion är det som uppstår då mottagaren har tagit emot meddelandet. 
Feedback är överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren71. Modellen visar 
på ett bra schematiskt sätt hur kommunikationsprocessen går till och vilka beståndsdelar 
som behandlas. Modellen pekar på de viktigaste faktorerna för att få en bra 

69 Hård af Segerstad, 2002 
70 Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999  
71 Ibid. 

Sändare Kodning Avkodning Mottagare 

Brus 

 

Figur 3: Beståndsdelar i kommunikationsprocessen (fri översättning) 
Källa: Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999 s 759 
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kommunikation; sändaren måste veta vad mottagaren vill ha. För att meddelandet ska nå 
mottagaren måste rätt medium användas och framförallt: för att bättre nå fram måste en 
bra kanal för feedback utvecklas för att framtida meddelanden ska kunna anpassas72. 
 
4.3.1 Feedbackens betydelse 
Som vi poängterat innan, är feedbacken en förutsättning för att kommunikation ska 
uppstå. Feedback är nödvändig för att mottagaren ska känna sig delaktig i 
kommunikationen. Att veta att reaktionen fångas upp kan göra mottagaren mer benägen 
att acceptera meddelandets innehåll. Tillåts inte feedback komma fram i organisationen, 
kan mottagaren, dvs. i vårt fall, produktionspersonalen, känna vanmakt. Detta kan orsaka 
så mycket brus att själva meddelandet går förlorat73. 

72 Kotler et al, 1999 
73 Fiske, 2003  
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4.4 Informationskedjan 
Informationskedjor finns det lika många av som antalet etablerade verksamheter och löst 
sammansatta förhållanden som innehåller mer än en individ. En informationskedja 
uppstår då det i ett företag finns ett antal personer på olika nivåer som ett budskap skall 
kommuniceras till. I en större organisation finns det så många anställda att ledningen 
omöjligt själva kan kommunicera med all personal. Uppgiften att föra ut ledningens 
direktiv och beslut måste därför delegeras neråt till den person som är ansvarig på 
respektive nivå, så att de kan förmedla budskapet vidare.  
 
Figur 4 nedan beskriver en schematisk informationskedja. Varje ”titel” representeras av 
de personer som kan sägas vara ansvariga för att ett meddelande når fram till nästa nivå. 
Pilarna mellan varje person i figuren utgör var för sig en informationsprocess, dvs. 
Shannon och Weavers modell upprepas om och om igen, hela kedjan igenom. Då ett 
kodat meddelande överförs via ett medium mellan ex. arbetsledare (sändare), och förman 
(mottagare), kan brus påverka det så att det inte överensstämmer med den ursprungliga 
informationen. Risken för att ett meddelande förändras under informationskedjans gång 
är därmed större i ett företag med många led. En generell informationskedja kan 
illustreras som följande:  

 
Figuren ovan kan även karaktäriseras som neråtgående kommunikation. Motsatt begrepp, 
uppåtgående kommunikation, är än så länge idag ett sällsynt begrepp inom dagens 
företag. Neråtgående kommunikation innebär att informationen går från ledningen till 
den personal som är med om att producera en vara eller en tjänst. 
 
 

Chef 1 

Avdelnings- 
chef 2 

 

Avdelnings- 
chef 3 

Arbetsledare 4 

Förman 5 

Operatör 6 

Figur 4: Seriell organisatorisk kommunikation (fri översättning) 
 Källa: Kreps, 1990, s 205 

 23 

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 
 Den neråtriktade kommunikationen tjänar fyra syften74: 

- Den sänder order neråt genom beslutskedjan 
- Den ger de anställda information som rör deras arbete 
- Den ger de anställda uppföljning av produktionen 
- Den påverkar de anställda så att de uppfyller företagets uppsatta mål 

4.5 Klargörande av begrepp 
Följande begrepp förklaras med utgångspunkt från vad vi menar i denna uppsats. 
 
Kommunikation/Kommunikationsprocess: I denna uppsats använder vi oss av 
begreppet kommunikation när två eller flera personer är inblandade i ett samspel och där 
möjlighet att reagera och lämna feedback ges. Vi ser kommunikation som en mänsklig 
handling – något som vi gör75. 
 
Information/Informationsprocess: Det är svårt att förklara begreppet information. 
Ordet innebär, för oss, att information är det vi utväxlar med varandra, vad vi 
kommunicerar. Informationsprocessen är när någon förmedlar ett budskap till en annan, 
utan möjlighet till feedback76. Detta kallas ibland för envägskommunikation, vi väljer att 
ge det benämningen information. 
 
Sändare och mottagare: När vi skriver om sändare och mottagare i arbetet använder vi 
oss av Kotlers definition av begreppen vilka finns beskrivna under modellen. 
 
Ekonomisk information: Begreppet kan bestå av både monetär (kronor och ören)77 och 
icke monetär information. Den sistnämnda kan bestå av t.ex. all resursförbrukning i ett 
företag, produktionsmängd, kvalitetsutfall, kassationer och avvikelser mot budget (t.ex. 
mätt i styck, kg).  
 
Informationskanal: På det sätt ett företag förmedlar ut information på, ex. intranät, 
gruppmöten, personaltidningar samt anslagstavlor. 
 
Produktionspersonal/operatör: Båda begreppen används i texten med samma 
betydelse, dvs. kollektivanställd personal som producerar en vara. 
 
Större företag: Med ett stort företag menar vi ett företag som har fler än 500 personer 
anställda 78.  
 

74 Kreps, 1990  
75 Se Kotlers kommunikationsmodell ovan 
76 Se Shannon & Weavers informationsmodell ovan 
77 Prenkert, 1998 
78 Olsson & Skärvad, 2001 
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4.6 Analysmodell 
Med grund i vår diskussion om information och kommunikation, behandlas 
informationskanaler, möjlighet till feedback och brus. Dessa har sedan undersökts i 
empirin för att ge svar på våra forskningsfrågor. Modellen som vi har utgått ifrån då vi 
har analyserat presenteras nedan: 

 
 
 
Ledningen har för avsikt att sända ut den ekonomiska information som de vill att 
produktionspersonalen bör känna till. Denna information sprids via olika medier, dvs. 
informationskanaler. Den information som kommer fram till produktionspersonalen har 
för avsikt att öka deras engagemang och stolthet inför företaget. Hela denna procedur, 
från företagsledning till produktionspersonal, ingår i vad som kallas för 
informationskedjan. Brus är dock en faktor som gör att ledningens ursprungliga avsikt 
med spridningen av information går förlorad. Bruset kan avhjälpas om möjlighet till 
feedback ges. På så sätt kan ledningen på ett effektivare sätt sprida informationen. Brus 
och feedback är i analysmodellen två utomliggande faktorer som påverkar de övriga. 
 
Hur väl informationskedjan fungerar visar om ledningens utsända information 
överensstämmer med den information som produktionspersonalen besitter. En analys av 
informationsprocessen kan bidra till att öka produktionspersonalens vetskap om de måltal 
som företagsledningen anser vara viktiga.  

Företagsledning 

Produktionspersonal 

Spridning av 
information 

Informationskedja 

 
Figur 5: Analysmodell 

Feedback 

Brus 

Informations- 
kanaler 
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5 Empiri  
Följande avsnitt börjar med en presentation av företaget, Ifö Sanitär, som är 
utgångspunkt för vår uppsats. Vidare presenteras en sammanställning av våra intervjuer. 
Dessa presenteras med utgångspunkt från vår forskningsfråga.  

5.1 Företagspresentation – Ifö Sanitär 
Ifö Sanitär är ett av Europas ledande företag gällande tillverkning och försäljning av 
badrums- och köksprodukter. Huvudkontoret finns i Bromölla där 600 av de totalt 900 
anställda arbetar. Cirka 58 % av försäljningen sker utanför Sverige. År 2002 uppgick den 
totala försäljningen till 1101 MSEK. Ifö Sanitär ingår som en enhet i Sanitec Corporation 
som är en multinationell koncern med 39 produktionsenheter, av vilka de flesta finns i 
Europa. Sanitec-koncernen hör till de ledande företagen inom sitt område både gällande 
tillverkningsvolym och gällande lönsamhet79. 
 
Ifö Sanitärs affärsidé är:  
“Att erbjuda ett komplett bad- och toalettrum samt arbetsbänkar för kök och 
våtutrymmen, med kundens behov i centrum”80. 
 
Ifö Sanitärs vision: 
”Viljan att ständigt bli bättre bygger på förmågan att förändras. Det är den förmågan 
som har gjort Ifö Sanitär till Nordens största tillverkare av VVS-produkter i porslin, 
metall och plast för badrum och kök. Vår vision är att fortsätta vara innovativa och 
växande genom att vara den bästa leverantören på marknaden. Det kan vi vara genom 
gedigen kunskap, utmanande mål och en viss portion våghalsighet.81” 

79 Diverse tryckta broschyrer utgivna av Ifö Sanitär 
80 http://www.ifo.se/templates/Page____1866.asp, 040520 
81 http://www.ifo.se/templates/Page____1867.asp, 040520 
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5.2 Ifö Sanitärs informationskedja 
Ifö Sanitärs informationskedja från ledning till produktionspersonal har följande 
utseende:  

 
Ifö Sanitärs informationskedja, likväl som deras organisationsschema, är ordnad efter en 
hierarkisk struktur82. Dessutom har de, än så länge, inte någon väl utvecklad kanal för att 
ta emot återkoppling från deras personal. Detta leder till att deras informationskedja även 
kan sägas vara präglad av neråtgående kommunikation83. 
 
 
 
 
 

82 Olsson & Skärvad, 2001 
83 Neråtgående kommunikation presenteras i teorikapitlet 
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Figur 6: Ifö Sanitärs informationskedja 
Källa: Ifö Sanitär Bromölla AB  
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5.3 Ifö Sanitärs informationskanaler 
Nedanstående informationskanaler finns att tillgå på Ifö Sanitär84, dock har vi endast tagit 
hänsyn till de informationskanaler som är tillgängliga för operatörerna, då det är 
informationen ur deras perspektiv vi undersöker. Kanalerna är under ständig utveckling.  
 
5.3.1 Muntlig informationskanal 
Gruppmöte: Hålls av produktionsledaren var tredje månad för operatörerna och 
innehållet formas efter efterfrågan.  
 
Angående den muntliga kommunikationen diskuterar respektive fabrikschef tillsammans 
med linjecheferna vad produktionsledaren skall föra vidare. Det har hittills varit upp till 
varje chef om vad och hur han ska informera vidare till produktionspersonalen. Därför 
har fokus satts på den muntliga kommunikationen på företaget med början hos 
fabrikscheferna; möteskalendrar har upprättats och standardiserade mötesprotokoll ska 
användas (där övergripande ekonomi är en punkt). 
 
5.3.2 Skriftliga informationskanaler 
Iförbifarten: Ifö Sanitärs personaltidning med företagsövergripande information. 
Utkommer och skickas hem till samtliga anställda varannan månad sedan långt tillbaka. 
Nu har denna slagits samman med koncernens dito med färre antal nummer (ca. 4 nr/år) 
och sidor som följd. Ekonomisk information ligger inbäddat i olika artiklar och ej i form 
av diagram eller staplar.  
 
VD:s månadsbrev: Läggs ut på intranätet. Inleds alltid med att tala ekonomi och hur Ifö 
Sanitär ligger till. 
 
Anslagstavlor: Finns uppsatta i samtliga pausrum och lunchrum med varierande 
information. Allt nytt som publiceras via intranätets nyhetssida skrivs dessutom ut på 
anslagstavlorna. Innehållet behandlar allt från att det är personalfest på gång, presentation 
av nyanställd till att det är investeringsstopp mm. 
  
Faktablad: Information som är omfattande och/eller svårtillgänglig sammanfattas i dessa 
faktablad, som är en ny typ av intern broschyr som har tagits fram. 
 
Årsredovisning: Skickas ut till samtliga anställda en gång per år. 
 
5.3.3 Elektroniska informationskanaler 
PC - kiosker: Finns utplacerade på olika ställen i företaget där personalen har tillgång till 
intranätet. 
 

84 Dessa uppgifter har lämnats av Ifö Sanitärs informatör 
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Intranätet: Huvudkanalen för all information. Lanserades år 2000 och har strukturerats 
om tre gånger sedan dess. Samtliga i personalen har tillgång till intranätet där information 
gällande både lokala samt koncernnyheter läggs ut efter hand.  
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5.4 Sammanställning av intervjusvar  
Företagsledningen, dvs. sändaren enligt Kotlers kommunikationsmodell,  representeras 
av Lars-Bertil Håkansson, finansdirektör. Ifö Sanitär anser även att deras informatör, 
Pernilla Gudmundsson-Renco, har värdefulla åsikter och hennes svar är också 
redovisade. Produktionspersonalens svar utgörs av tio stycken intervjuade operatörer, 
samtliga anonyma. Dessa är enligt Kotlers kommunikationsmodell mottagare. 
 
5.4.1 Överensstämmer innehållet i den interna ekonomiska informationen, som 

företagsledningen förmedlar, med vad produktionspersonalen har vetskap 
om? 

 
5.4.1.1 Vilken ekonomisk information bör mottagaren känna till och varför?  
Sändare: Vi frågar ledningen vilken ekonomisk information de anser att 
produktionspersonalen bör känna till. Svaret lyder att de bör kunna uppge övergripande 
bolagsinformation; omsättning, vinst och försäljning. De bör definitivt känna till den 
egna avdelningens mätetal, ex. kvalitetsutfall och totalproduktion för saniteten. Önskvärt 
är även att produktionspersonalen förstår hur viktigt det är att företaget går med vinst då 
detta är något som i hög grad påverkar deras situation. Ledningens syfte med att sända ut 
ekonomisk information är att medarbetarna skall förstå varför beslut tas, vid ex. 
uppsägningar. Ledningen menar vidare att den information som produktionspersonalen 
får även skall bidra till att de känner ökad tillhörighet, stolthet inför företaget och stärkt 
lojalitet.  På avdelningsnivå är målet att informationen skall leda till stolthet bland 
medarbetarna, att de ska känna ett större engagemang och ha ett mål med sitt arbete.  
 
Mottagare: Ledningens önskan om vad produktionspersonalen bör veta för att på så sätt 
öka engagemanget och medvetenheten om företaget, uppfylls inte enligt 
produktionspersonalens svar. För att få en inblick i vilken vetskap produktionspersonalen 
har om Ifö Sanitärs ekonomiska situation, ställer vi kontrollfrågor om företagets 
omsättning, vinst och försäljning. Överlag kan ingen uppge en exakt siffra, de vill inte 
ens gissa. Däremot känner de flesta respondenterna till att omsättningen uppgick till 1 
miljard, och på frågan när detta skedde får vi varierande svar. Dessa varierade från att det 
var år 2001 till att ”Ja, det var nog ett halvår sedan”. Kännedomen om de måltal som styr 
den egna avdelningen är låg, men något bättre än vetskapen om siffrorna som berör Ifö 
Sanitär som helhet. Här uppger produktionspersonalen att de regelbundet får information 
om den egna avdelningens måltal, men att de inte kan uppge något exakt värde. Dock 
poängterar de att de vet var de kan få tag på dessa uppgifter. Undantaget är en respondent 
som utmärker sig genom att kunna uppge exakta värden på avdelningens tal. Gällande 
företagets vinst, omsättning och försäljning är han lite mer osäker. 
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5.4.1.2 Sändaren och mottagarens syn på ekonomisk information 
Sändare: Ledningen förmodar att produktionspersonalen får den information som de bör 
känna till. De är säkra på att produktionspersonalen är medvetna om den egna 
avdelningens nyckeltal, men tvivlar på om de känner till den övergripande informationen 
om företaget; information som rör en själv är lättare att ta till sig. Därför anser ledningen 
att det är viktigt att cheferna får informationen att kännas relevant för gruppen och 
individen, de kan dock inte styra hur dessa chefer ska informera, bara att de ska 
informera.  
 
Mottagare: Produktionspersonalen anser att den ekonomiska informationen rörande den 
egna avdelningen är viktig. En respondent gav som skäl att information på 
avdelningsnivå är grundläggande för att kunna göra en bra planering. 
Sammanfattningsvis tycker produktionspersonalen att de själva bör ha kunskap om vad 
saker och ting kostar på den egna avdelningen ex. att ha vetskap om hur mycket en 
skrotad eller ombränd pjäs kostar samt arbetad tid per pjäs.  
 
På företagsnivå och koncernnivå framkommer det att de är högst medvetna om att de 
jämförs med andra företag inom koncernen. Vetskapen om att prestera bra för att fabriken 
skall få vara kvar är väl inarbetad, därför är information om fabriken som helhet också 
viktig. Några respondenter anser att det är en sporre att bli jämförd med andra fabriker i 
koncernen. Andra ser detta mer som ett överhängande hot och skrämselpropaganda att bli 
informerade om att om de inte presterar bra, ”så är de snart en vit fläck på kartan”. 
Samtliga tycker däremot att informationen på koncernnivå är svår att ta till sig, den ligger 
på en för hög nivå bl.a. pga. att det finns för många andra länder i koncernen. 
Omstruktureringarna som pågår inom Ifö Sanitär, medför att produktionspersonalen 
tycker att de har nog med sitt eget. 
 
5.4.1.3 Ansvarsfördelning mellan sändare och mottagare 
Sändare: Företagsledningen anser att det är deras ansvar att informationen når fram till 
produktionspersonalen; det är viktigt att det börjar på den här nivån för att allt ska 
fungera. En önskan om att medarbetarna själva skall vilja söka upp information finns, 
men ledningen menar samtidigt att inget ansvar kan läggas ut på individen. Informatören 
svarar däremot: ”Chefen har ett stort ansvar, men varje vuxen människa har ansvar för att 
sköta sitt jobb på bästa sätt; där ingår att hålla sig informerad.” Det ligger på förslag att 
inom Ifö Sanitär införa kontrakt mellan medarbetare och chef, där ansvarsfördelning skall 
klargöras och medarbetarna förbinder sig att själva ta reda på viss information.  
 
Mottagare: Produktionspersonalen har dock en annan uppfattning än företagsledningen. 
Några av respondenterna är överens om att ansvaret bör ligga på en själv att ta reda på 
information, men som en respondent uttrycker det: ”Jag har inte skrivit på att jag är 
skyldig att ta reda på något.” Övriga respondenter anser att det är upp till 
produktionsledaren att förse dem med rätt information. 
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5.4.2 Intern ekonomisk information på gruppnivå: Vad inverkar på 

produktionspersonalens vetskap gällande denna information? 
 
5.4.2.1 Förekomsten av feedback  
Sändare: Ifö Sanitärs företagsledning anser att feedback är en av de svåraste bitarna i 
uppdraget att vara ansvariga för spridning av information. Det förekommer ingen 
uppföljning på om mottagaren verkligen tar del av den information som sändaren, dvs. 
ledningen förmedlar. De vet vidare inte heller om den information som sänds ut är den 
som mottagarna vill ha. Vid ett försök med utskickade enkäter i syfte att utvärdera den 
allmänna internkommunikationen, var återkopplingen obetydlig. Vidare tror de att om de 
närmsta cheferna har bra kontakt med sina anställda får dessa nog höra direkt vad 
personalen tycker. 
 
Mottagare: Detta håller produktionspersonalen med om. I den mån de har frågor och 
funderingar om ekonomisk information, kontaktar de sin produktionsledare. De upplever 
även att de alltid får svar, om inte direkt, så tar produktionsledaren reda på det åt dem. En 
av produktionspersonalen skiljer sig från mängden genom att istället vända sig till en chef 
med högre befattning än produktionsledaren. Några respondenter anser att det är bra då 
produktionsledaren håller sig borta eftersom detta visar på att han överlåter ansvaret till 
personalen och behöver endast visa sig om något avviker. Därför finns det inte alltid 
någon tillgänglig att fråga. En respondent svarar att denna inte har något intresse av Ifö 
Sanitärs ekonomi, utöver att förstå lönespecifikationen och varför bonusen blir 300 
kronor en månad och 700 kronor nästa månad.   
 
5.4.2.2 Informationskanalernas utnyttjande 
Sändare: Ifö Sanitärs fokus på den muntliga kommunikationen ses, enligt ledningen, 
som positiv. Intranätet med sin nyhetssida finns tillgänglig i pc-kioskerna som enligt 
ledningens uppgift ska finnas runt om i fabriken. Företaget funderar även på hur mycket 
ekonomisk information som ska vara tillgänglig via denna kanal. De tror även att 
intranätet inte används så mycket som de önskar. Anslagstavlorna däremot, tror 
ledningen fungerar bättre. Dessa har, enligt uppgift, ständigt aktuell information uppsatt. 
Gruppmöten hålls en gång per kvartal. Personaltidningen, Iförbifarten, är numera 
densamma för hela koncernen och skickas hem till de anställda ett fåtal gånger per år. 
Omfattande eller svårtillgänglig information sammanfattas i faktablad, som är en ny form 
av intern broschyr. Vd synliggörs via det månatliga informationsbrevet som finns på 
intranätet. En gång per år skickas också årsredovisningen hem till samtliga anställda85.  
 
Mottagare: Personaltidning: Flertalet anser att Iförbifarten är bra. De framhåller att det 
är bra att de får personaltidningen hemskickad så att de kan läsa den i lugn och ro, de 
skulle dock gärna vilja få tidningen oftare. Några anser dock att den inte fyller någon 
funktion. Den innehåller information som de fått till sig tidigare genom möten eller 
tillgång till intranät. Förslag från respondenten är att det även ska skrivas om saker som 
kommer att inträffa och inte bara det som redan hänt. Ett antal respondenter anser att det 

85 Informationskanalerna har redovisats mer utförligt i företagspresentationen 

 32 

                                                

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 
är mest intressant att läsa om det som händer lokalt. Några av dessa uppger också att 
tidningen var mer intressant innan den började gälla för hela koncernen.   
 
Möte: Frekvensen av olika slags möten och diskussioner mellan produktionspersonalen är 
väldigt varierande. Vissa avdelningar har möten kontinuerligt och personalen blir då 
ständigt uppdaterade. Dessa vet, genom möten innan arbetspassen, samt genom 
information på anslagstavlor, vad de skall prestera innan de går hem för dagen. Detta 
medför att de är medvetna om vad som krävs av dem. De upplever sig själva och sina 
arbetskamrater som engagerade och intresserade av hur det går för både sin egen 
avdelning samt för företaget som helhet. En respondent uttrycker sig så här: ”Vi har 
gruppmöte varje vecka, vi pratar om vad som helst och vem som helst får prata. Det var 
vi som efterfrågade mer möten och vår produktionsledare fixade detta med en gång. 
Mötena har gjort oss mer engagerade och intresserade och det är bra att man känner till så 
mycket som möjligt.” Några andra respondenter däremot, har möten väldigt sällan. När vi 
frågar en respondent om denna kan beskriva hur ett möte går till får vi till svar: ”Alla är 
fly förbannade. Vi sitter och skäller och produktionsledaren kan inte göra något åt de 
orimliga krav som ställs på oss.”  
 
Intranät: Intranätet är, i den mån det utnyttjas, ett bra redskap för att söka ekonomisk 
information anser respondenterna. Beroende på om produktionspersonalen har tillgång 
till datorer och utnyttjar intranätet dagligen, anser de att det är lättnavigerat. Däremot 
nämner några respondenter att informationen har hamnat på ett högre och ett mer 
svårförståeligt plan efter intranätets sammanslagning med ett annat företag inom 
koncernen, finska Ido. Efter detta anser de också att informationen är svårare att hitta. En 
respondent uppgav att pc-kiosken på dennes avdelning är helt avstängd och därmed finns 
det ingen möjlighet att komma åt intranätet. Pc-kioskerna tycks dessutom ha förlorat sin 
dragningskraft sedan möjligheten att gå ut på Internet togs bort. En annan operatör 
upplever också att det sticker i ögonen på chefen när operatören står vid pc-kiosken, 
eftersom denna tid kan användas till att utföra det ordinarie arbetet. Samma respondent 
uppger också att vissa avdelningar inte längre har tillgång till en pc-kiosk, utan de får gå 
in på chefens kontor och använda datorn eller gå in till angränsande avdelning.   
 
Anslagstavla: Anslagstavlor anses som bra informationskällor i de fall det inte finns 
några pc-kiosker tillgängliga. Dock varierar det från avdelning till avdelning hur pass 
uppdaterade dessa anslagstavlor är. Det beror till stor del på hur mycket energi som läggs 
ner på de övriga informationskanalerna på avdelningen. På de avdelningar där det 
genomförs regelbundna möten, underbyggs informationen med skriftliga dokument på 
anslagstavlan som ständigt är aktuella. Dessa respondenter anser sig inte behöva pc-kiosk 
eller intranät i samma utsträckning. Andra respondenter uppger att deras 
produktionsledare och samordnare inte uppdaterar anslagstavlan eftersom det finns 
fungerade pc-kiosker och ser det som onödigt att skriva ut något som finns tillgängligt via 
intranätet och pc-kiosken. Vissa av dessa respondenter uppger dock att de varken har 
tillgång till uppdaterade anslagstavlor eller lättillgänglig pc-kiosk. Att anslagstavlorna 
trots det är populärare än pc-kioskerna, tror de, kan bero på att många bland 
produktionspersonalen inte använder sig av en dator i sitt dagliga arbete.  
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Vd:s månadsbrev: Några respondenter anser att månadsbrevet som Vd:n skickar ut 
behandlar information som är nog så viktig för att förstå företaget som helhet. Flertalet av 
produktionspersonalen tycker dock bl.a. att eftersom det diskuterade i månadsbrevet 
ligger på koncernnivå, använder de sig inte av denna kanal.  
 
Faktabladen: Faktabladen, som kan hittas både i personalmatsalen och vid vissa 
anslagstavlor, utnyttjas än mindre. Här skiljer sig inte svaren åt, utan samtliga 
respondenter är överens om denna kanal inte nyttjas. En av respondenterna visste var de 
fanns, men orkade inte ta till sig informationen. En annan respondent uttryckte det så här: 
”Faktablad, vad är det?”  
 
Årsredovisningen: Denna informationskanal utgör inte en källa där 
produktionspersonalen hämtar sin ekonomiska information. Informationen redovisas på 
ett sånt sätt att de tycker att de inte kan ta den till sig, därmed blir resultatet att 
kompendiet hamnar i pappersinsamlingen. En av respondenterna läser hellre om 
årsredovisningen när den presenteras i dagstidningen, då den är skriven på ett enklare sätt 
och därmed lättare att förstå. 
 
5.4.2.3 Mottagarens ekonomiska medvetenhet och dess orsak  
Sändare: Företagsledningen förmodar att det generellt är en låg medvetenhet om den 
ekonomiska informationen bland produktionspersonalen. En anledning till hög respektive 
låg medvetenhet kan bero på arbetslaget som helhet. Ledningen anser vidare att om det 
finns en drivande och intresserad kraft i gruppen är chansen stor att kunskapen inom 
ekonomiska frågor ökar. En kanal som ledningen nämner som används för att skapa 
medvetenhet är gruppmöten, där respektive linjechef och/eller produktionsledare 
informerar både om den övergripande och om den enskilda avdelningens ekonomiska 
information. Det ligger på förslag att dessa muntliga informationstillfällen ska 
struktureras upp med hjälp av möteskalendrar med standardiserade mötesprotokoll.   
 
Mottagare: Ledningen nämnde ovan att gruppmöten är en av de viktigaste kanalerna för 
att skapa en medvetenhet bland produktionspersonalen. I våra intervjuer får vi varierande 
svar på hur frekventa mötena på den egna avdelningen är. På vissa avdelningar hålls det 
möte varje vecka med roterande mötesansvarig, andra håller kortare möten varje morgon 
(även här med roterande ansvar). Några respondenter har nästan aldrig möten. De 
avdelningar utan fasta mötesdagar håller möten endast då något speciellt skall diskuteras. 
Det framkommer att det har blivit än mer sällsynt med möten den senaste tiden, då pga. 
de omstruktureringar och nedskärningar som präglar Ifö Sanitär idag. I de fall då 
produktionspersonalen har regelbundna möten, visar det sig också att de under dessa 
diskuteras den ekonomiska information som tas upp. Utanför mötena, i den mån de 
förekommer, diskuteras det inte så mycket ekonomisk information inom arbetslaget. I de 
fall denna diskussion förekommer behandlar produktionspersonalen främst den 
information som rör den egna enheten, ex. kvalitetsutfall, kassationer och kostnader för 
byte av maskin. 
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Ledningen befarar att produktionspersonalen har låg medvetenhet om den ekonomiska 
informationen, vilket bekräftas av produktionspersonalens svar. Det finns idag ingen 
standardisering av gruppmöten, frekvensen på dessa varierar kraftigt de olika 
avdelningarna emellan. Vidare kommer det fram i svaren att beroende på om ansvaret för 
vem som håller i mötet delas upp, är detta avgörande för hur pass stort engagemanget är 
för ekonomiska frågor bland produktionspersonalen.  
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6 Analys 
I detta kapitel kommer vi att koppla samman teorin med det empiriska material vi har 
samlat in. Kapitlet kommer att delas in i följande avsnitt: informationskanaler, möjlighet 
till feedback och brus. Dessa avsnitt återfinns som beståndsdelar i vår analysmodell.  
 

6.1 Utmärkande skillnader i empirin 
Vi såg tydliga skillnader gällande vetskapen om ekonomisk information i de svar vi fått 
och har valt att dela in respondenterna i grupp A och grupp B.  
 
Grupp A uppvisar:   Grupp B uppvisar: 
* stort engagemang   * litet engagemang  
* stor vetskap    * dålig insikt 
* stort intresse    * brist på intresse 
* frekvent användning av                   * dåligt utnyttjande av            
   informationskanalerna                informationskanalerna  
 
Det bör poängteras att samtliga respondenter intervjuades en och en. 
Produktionspersonalen berörde återkommande informationskanalerna under samtliga 
intervjuer. De anser att dessa utgör en viktig del för att de ska få vetskap om den interna 
ekonomiska informationen. Vi börjar därför analysen med deras syn på 
informationskanalerna. 
 

6.2 Informationskanaler 
6.2.1 Skriftliga kanaler 
Ifö Sanitärs skriftliga informationskanaler som personaltidning, faktablad, månadsbrev 
och årsredovisning ger ingen möjlighet till feedback. Därför anser vi att dessa endast 
utgör beståndsdelar som kan härledas till Shannon och Weavers modell där feedback inte 
tas upp.  
 
Ett annat problem med personaltidningen är att om all information presenteras genom ett 
intranät där medarbetaren kan gå in dagligen upplevs inte en personaltidning som 
aktuell86. Detta bekräftas av personal med lättillgänglig tillgång till intranätet, nämligen 
grupp A. Gällande årsredovisningen uppger en respondent ur grupp B att denne hellre 
läser om denna i dagstidningen pga. att den då är lättare att förstå. Vi uppmärksammade 
genom respondenternas svar, oberoende grupp, att det är fler som upplever att 
årsredovisningen är svår att sätta sig in i. De anställda som inte har någon ekonomisk 
utbildning kan istället tillgodoses genom ett sammandrag av årsredovisningen med 
förenklade siffror och tabeller87.  

86 Strid, 1999 
87 Eriksson, 1998 
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Diskussionen gällande anslagstavlornas existens och aktualitet kan också beröra dess 
placering. Vi anser, liksom litteraturen, att ett bra ställe att placera denna är på ett ställe 
där de flesta passerar och har möjlighet att stanna till88. Ett lämpligt ställe kan vara vid 
stämpelklockan där alla samlas vid arbetets början och slut. Ett exempel på hur viktig 
dess placering är förtydligas när en respondent, ur grupp B, uppger att deras 
stämpelklocka flyttats och nu inte längre är belägen bredvid någon anslagstavla. Detta har 
även medfört att anslagstavlan inte längre är uppdaterad med aktuell information.  
 
På de avdelningar där anslagstavlan är uppdaterad och placerad på ett bra ställe uppger 
produktionspersonalen ur grupp A att denna informationskanal används flitigt. 
Personalen menar också att detta är avgörande för att de ska kunna ta till sig 
informationen. De anser också att en ansvarig bör utses så att inaktuell information 
avlägsnas. Två undersökningar har visat att anslagstavlan var den bästa 
informationskanalen i ett fall och en av de sämre i ett annat89. Detta bekräftas också av 
personalen i grupp A som upplever anslagstavlan som en viktig informationskanal. Ett 
skriftligt meddelande, ex. på en anslagstavla, skall dock inte ersätta den direkta 
kommunikationen, utan endast komplettera den90.  Grupp B däremot anser att 
anslagstavlorna har tjänat ut sitt syfte.  
 
6.2.2 Muntliga kanaler 
Ifö Sanitärs enda muntliga kanal, möten, är den kanal som vi kan härleda till Kotlers 
modell eftersom beståndsdelen feedback ingår. Vi uppmärksammade att de avdelningar 
tillhörande grupp A som har kontinuerliga möten är mer medvetna om Ifö Sanitärs 
ekonomiska situation, samt att intresset och engagemanget för att själv söka information 
är högre. Vi tycks även kunna utläsa av svaren att beroende på om det hålls regelbundna 
möten eller ej, kan detta vara en avgörande faktor för hur den ekonomiska informationen 
tas emot. Litteraturen beskriver också att om en önskan om laganda finns, gör detta att 
kommunikation ansikte mot ansikte är att föredra91. Detta resonemang kan direkt 
härledas till grupp A.  
 
Vi upplever det som att avsaknad av rutiner gällande möten i grupp B verkar leda till en 
trötthet och en uppgivenhet som går ut över engagemanget och den tänkta stoltheten inför 
företaget. Detta bekräftas inte minst när en respondent beskriver möten som högljudda 
diskussioner. 
 
6.2.3 Elektroniska kanaler 
Motsägelsefullt är även borttagandet av pc-kiosker och då även intranätet på vissa 
avdelningar där respondenter ur grupp B arbetar; Ifö Sanitärs informatör arbetar ständigt 
för att förbättra intranätet och alltmer information läggs ut på denna kanal. Användarna 
måste också tillfrågas om vilka funktioner de önskar och har behov av, annars kommer 

88 Eriksson, 1998 
89 Strid, 1999  
90 Ibid. 
91 Rapp, 1993 
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inte intranätet att användas och syftet går då förlorat92. Att inte alla pc-kiosker är i drift 
medför problem för dem som vill söka information genom intranätet. Vi har tidigare 
belyst att en ökad tillgänglighet leder till ett ökat utnyttjande93.  
 
En respondent tillhörande grupp B, upplever också att chefen inte uppskattar när 
operatören står vid pc-kiosken, eftersom denna tid kan användas till att utföra det 
ordinarie arbetet. Respondentens svar om den upplevda situationen utgör ingen enskild 
företeelse. Det är inte ovanligt att chefen anser att intranätet stjäl tid från arbetet. Man har 
då misslyckats och en omstart med en behovsanalys kan då göras för att arbetsverktyget 
inte skall underkännas av chefer och medarbetare94. 
 
Gällande intranätet har en utvärdering gjorts på Volvo Personvagnar AB. Denna visade 
att utvärderingar som görs med jämna intervaller ger goda resultat. Undersökningen 
visade att önskemål och behov som finns i olika delar av verksamheten kunde klargöras. 
Resultatet av denna undersökning presenteras även i form av nyckeltal som är utmärkta 
för ”benchmarking” mot andra företag95. 
 
6.2.4 En bästa informationskanal? 
Det vi har uppmärksammat under intervjuerna med produktionspersonalen är att det ges 
olika svar på frågan om vilken informationskanal som de föredrar. Individer tar till sig 
information på olika sätt och därför är det svårt att påstå att det räcker med en 
informationskanal96. Att kombinera några informationskanaler är troligen det sätt som 
fungerar bäst för att medarbetarna ska kunna ta till sig den information som förmedlas.  
 
Sammanfattar vi intervjusvaren om utnyttjandet av informationskanalerna ser vi ett 
mönster där en kombination av muntliga, skriftliga och elektroniska informationskanaler 
är det som önskas. Genomgående upplever vi att det är varierande hur 
informationskanalerna används på Ifö Sanitär. Samtliga avdelningar har olika metoder för 
att informera. Tydligt är att grupp A är den som utmärker sig vad gäller engagemang, 
kunnande och intresse för Ifö Sanitärs ekonomiska situation. Det som utmärker dem är att 
de har kontinuerliga möten med roterande mötesansvarig samt att detta kombineras med 
skriftlig information på anslagstavlor som ständigt är uppdaterade. Däremot är båda 
grupperna överens om att faktabladen och årsredovisningen är kanaler som inte når fram. 
 
Det verkar som om ledningen anser att personalen bör veta mer än vad de i själva verket 
vet. Kanske kan det räcka för dem som inte har något större intresse av ekonomisk 
information med att få se en glad gubbe på ex. en anslagstavla som symbol för att de har 
gjort ett bra arbete och hållit sig inom ramarna. Önskar däremot företagsledningen att 
produktionspersonalen skall känna till den egna avdelningens måltal samt företagets 

92 Högström et al, 1999 
93 Rapp, 1993 
94 Högström et al, 1999 
95 Ibid. 
96 Strid, 1999 
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omsättning, vinst och försäljning kan dessa presenteras på ett tydligt och pedagogiskt sätt 
så att personalen kan ta detta till sig.  
 

6.3 Feedback 
Vi har, enligt vår analysmodell, men också enligt Kotlers kommunikationsmodell, 
kommit till komponenten feedback och i Ifö Sanitärs fall är gruppmöten den enda kanal 
där möjlighet till detta ges. I dagens läge, då Ifö Sanitär är platsen för stora 
omstruktureringar med personalnedskärningar som följd är det viktigt att informera 
personalen och ge möjlighet till feedback. Detta stöds av Kreps resonemang om 
informationens roll i ett företag; i kombination med kommunikation ger det individer 
möjlighet att samla in och dela med sig av information som förser dem med både logisk 
grund och inriktning för samarbete och organiserande97.   
 
Respondenterna uppger att en stor del av produktionspersonalen mår dåligt av ovissheten 
inför framtiden, detta framkommer framförallt i grupp B. Företagsledningen anser att 
informationen som de sänder ut skall bidra till att medarbetarna skall förstå varför 
besluten tas. Detta kan uppfyllas genom en effektiv och välriktad kommunikation. En god 
kunskap hos medarbetarna om motiven bakom besluten medför större förståelse för 
besluten som tas. Löpande information om företagets omvärld och dess marknad kan 
istället få medarbetarna att uppleva trygghet i förändringsarbetet98. Det blir tydligt att 
detta stämmer då vi märkt att bra informerad personal som dessutom ges möjligheten till 
feedback genom muntliga möten, i grupp A, inte upplever situationen lika oviss som 
medarbetarna i grupp B.  
 
6.3.1 Produktionspersonalens vetskap om Ifö Sanitärs situation i koncernen 
Litteraturen säger att en människa skapar mening och sammanhang utifrån det som sker 
närmast runt henne och sållar bort det som inte hör hemma i hennes egen grupp. På en 
arbetsplats borde detta kunna översättas till att den information som rör den egna 
avdelningen spelar mest roll, dvs. det som inte hör hemma i den anställdes arbetsgrupp 
sållas bort99. I litteraturen framgår det också att i en större organisation skapas lätt 
isolerade grupper och personalen kan inte se helheten100.  
 
Detta stämmer dock inte på Ifö Sanitär. Vi upplever att vetskapen bland 
produktionspersonalen på Ifö Sanitär i Bromölla om att de måste prestera bra för att 
överleva är starkt rotad i båda grupperna. De är vana vid att jämföras med andra fabriker i 
koncernen, några respondenter i grupp A anser att detta kan bidra till ökad motivation. 
Det kan även hjälpa till att skapa ökat engagemang. Respondenterna i grupp B upplever 
däremot jämförelsen mer som skrämselpropaganda. Jämförelsen med andra fabriker i 
koncernen presenteras via en lista där samtliga fabriker är rangordnade. För att ytterligare 

97 Kreps, 1990 
98 Eriksson, 1998 
99 Johannesson, 1993 
100 Strid, 1999 

 39 

                                                

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 
öka denna förståelse för hur Ifö Sanitär ligger till i koncernen efterfrågar 
produktionspersonalen ur grupp A ett mer omfattande informationsarbete om hur 
produktionskedjan ser ut på hela fabriken. När medarbetaren har vetskap om den egna 
avdelningens betydelse i företaget kan detta leda till att höja resultatet eller förbättra 
lönsamheten101.  
 
6.3.2 Utveckling av gruppmöten 
Den enda formella kanalen inom Ifö Sanitär där möjligheten till direkt feedback ges är 
gruppmöte. Vi uppmärksammade att denna kanal fungerar bra hos respondenterna i grupp 
A och dessa anser att detta är en anledning till deras höga vetskap, intresse och 
engagemang. I grupp B är däremot detta inte en kanal som används frekvent. Därför kan 
det vara av intresse att ytterligare utveckla denna kanal hos gruppen. Företaget har för 
avsikt att införa standardiserade mötesprotokoll, men har än så länge inga fasta rutiner för 
regelbundna möten på avdelningsnivå. Styrkan i gruppmöten som kanal ligger just i 
möjligheten till direkt feedback  
 
Genom företagsanalyser utförda hos bl.a. SAS, ABB-koncernen och Bofors AB har 
generella lärdomar kunnat dras. En av dessa är att medarbetarnas närmaste chef är den 
absolut viktigaste informationskällan. Tyvärr kan denna chef inte alltid leva upp till 
förväntningarna. Chefen har krav från två håll; dels skall medarbetarnas behov 
tillfredsställas och chefen skall också tillfredsställa ledningens behov102. När vi 
intervjuade produktionspersonalen berättade respondenterna i grupp A att de hade 
efterfrågat tätare möten och att deras närmaste chef, produktionsledaren, har gått dem till 
mötes. Att tillmötesgå produktionspersonalens önskan om att ha möten kan vara 
förtroendeuppbyggande. Dock verkar det inte som om respondenten ur grupp B, som 
beskrev mötena som högljudda, har förtroende för sin produktionsledare.  
 
Produktionsledarens roll och sätt att arbeta kan också ha en inverkan på hur stor vetskap 
hans produktionspersonal har gällande intern ekonomisk information. Hans roll som en 
god förmedlare och kommunikatör kan vara avgörande för hela gruppens engagemang 
och intresse. Kan han förmedla den ekonomiska informationen på ett bra och anpassat 
sätt under möten kan detta ha stor inverkan på gruppen. Det ligger ett stort ansvar hos 
chefen att få informationen att kännas relevant för gruppen. I viss mån är detta en 
egenskap som går att utveckla genom kommunikationsutbildning. Men det är i slutändan 
attityder och inställningar hos den anställde som är avgörande. 
 

6.4 Brus 
En ytterligare komponent i vår analysmodell är brus. Samtliga informationskanaler som 
Ifö Sanitär använder sig av är i olika grad utsatta för olika slags brus som Shannon och 
Weaver beskriver i sin informationsmodell. Brus är faktorer som gör att signalen, 

101 Johannesson, 1993 
102 Högström et al, 1999 
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informationen, inte överensstämmer med vad sändaren har avsett103. I Ifö Sanitärs fall 
upplever vi det som att bruset i några fall kan minskas. Ett konkret exempel 
uppmärksammade vi ur grupp A:s svar angående anslagstavlorna, där deras placering 
samt brist på aktualitet är av stor vikt. En placering vid stämpelklockorna och att utse en 
person, gärna roterande, som är ansvarig för att aktuell information finns uppsatt är 
förändringar som kan genomföras hos grupp B.  
 
6.4.1 Avsaknad av fasta rutiner 
Avsaknad av fasta rutiner gällande gruppmöten, avsaknad av pc-kiosker och ej 
uppdaterade anslagstavlor är i sig själva ett betydande brus som gör att informationen inte 
överensstämmer med vad företagsledningen förmedlar. Detta brus påverkar 
produktionspersonalens vetskap om ekonomisk information. Detta tydliggörs genom 
svaren från respondenterna i grupp B. 
 
6.4.2 Otydlig ansvarsfördelning ger upphov till brus 
Vi har uppmärksammat skilda uppfattningar om vem som är ansvarig att söka 
information. Företagsledningen anser att det är deras ansvar att informationen når fram 
till produktionspersonalen. Vissa ur produktionspersonalen, grupp A, anser däremot i de 
flesta fall att det är upp till dem själva att söka och de poängterar att de vet var de kan få 
reda på informationen. Detta understryks även av Ifö Sanitärs informatör som anser att 
varje vuxen människa har ansvar för att sköta sitt jobb på bästa sätt och där ingår att hålla 
sig informerad. Några andra respondenter i grupp B svarar däremot att det är upp till 
produktionsledaren att ge dem den information som de behöver. Det framkommer under 
intervjuerna att respondenterna i denna grupp inte har något genuint intresse att ta egna 
initiativ och söka information. En respondent ur grupp B känner heller ingen plikt mot 
ledningen eftersom det inte bokstavligt står i anställningsavtalet att de är skyldiga att söka 
information.  
 
Angående kontrakten som ligger på förslag befarade vi till en början att problem kan 
uppstå eftersom då någon tvingas att uppsöka viss fakta, kommer denna visserligen att 
utföra det, men det är svårt att få ett positivt engagemang104. Vi är också nyfikna på vad 
som händer om kontraktet inte följs och hur detta skall kontrolleras. Vår första negativa 
reaktion uppkom eftersom vi endast såg detta ur produktionspersonalens perspektiv. Vi 
ändrade perspektiv och försökte se förslaget ur en annan synvinkel. Att utarbeta klara 
gränsdragningar gällande att informera/att söka information är en viktig process. Chefer 
och medarbetare skall kunna ställa rimliga krav på varandra. ”När inte det osynliga 
kontraktet fungerar, så skapar vi ett synligt kontrakt”105, har filosofin varit på Volvo 
Personvagnar som arbetade fram ett verktyg som kallades Kommunikationskontrakt. 
Detta har lett till att 40-65 % av både medarbetare och chefer har upplevt att både möten 
och kommunikationen rent generellt har fungerat mycket bättre106.  

103 Åstrand, 1992 
104 Strid, 1999 
105 Högström et al, 1999 s 134  
106 Ibid. 
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I litteraturen fann vi dessutom att företagsledningens strävan om större ansvarstagande 
bland produktionspersonalen stärktes av de resultat som framkom i en studie utförd vid 
Volvo Komponenter AB107. Produktionspersonalen fick tillgång till det lokala systemet 
och kunde själva bestämma vilka mått som var aktuella. Resultatet blev högre 
produktivitet genom en större medvetenhet om vad som var rätt och fel att göra i vissa 
situationer. Försiktighet fordras däremot vid utformningen av ett kontrakt; det är skillnad 
mellan att kräva/ta ansvar och ge/ta ett ansvar, att kräva ansvar utgår från monolog, att ge 
ansvar bygger på dialog108.  
 
Ett annat sätt att öka intresset för att söka efter information kan vara att anordna tävlingar 
med frågor där personalen aktivt får söka information ex. på intranätet. Priser kan vara 
ex. biocheckar. En gruppmedlem har erfarenhet av denna metod och sökandet på 
intranätet ökade på hennes arbetsplats. Dessutom medförde detta att diskussionerna kring 
frågornas innehåll ökade.  
 
6.4.3 Mötets betydelse för engagemang  
Gällande vad produktionspersonalen mer konkret bör känna till för ekonomisk 
information uppmärksammar vi skilda svar mellan grupperna. Företagsledningen önskar 
att de skall kunna uppge övergripande bolagsinformation som omsättning, vinst och 
försäljning. Dessutom bör de definitivt känna till den egna avdelningens måltal. Här 
utmärker sig framförallt en respondent i grupp A genom att uppge exakta värden för den 
egna avdelningens måltal och ungefärliga värden gällande omsättning, vinst och 
försäljning. Övriga respondenter i grupp A är mer osäkra, men har ändå bättre vetskap än 
respondenterna i grupp B. Dessa värden, dvs. avdelningens måltal, presenteras 
kontinuerligt vid möten på respektive avdelning i grupp A.  
 
På frågan varför just de har kännedom om dessa ekonomiska värden, är svaret att det 
beror på gruppens intresse, samt ett stort engagemang som bl.a. har sin grund i 
regelbundna möten med roterande ansvar samt uppdaterade anslagstavlor. Detta är ett 
resultat av låg påverkan av brus. Respondenter tillhörande grupp B kommenterar hellre 
deras brist att förstå lönespecifikationen och dess bonussystem. Det är deras privata 
ekonomi som de är mest intresserade av och inte Ifö Sanitärs. Bruset uppkommer i detta 
fall genom att de inte kan ta till sig den information som ges. De är fast i tanken att klarar 
företaget inte av att utforma en lättförståelig lönespecifikation så kan de inte heller 
förklara företagets ekonomi på ett lättfattligt sätt. Därför tar de inte till sig informationen.  
 
6.4.4 Delaktighet och ”vi-anda” 
Delaktigheten i möten och diskussioner verkar leda till minskat brus, en förhöjd 
medvetenhet och ökad gemenskap. Litteraturen pekar också på att en väl fungerande 
intern kommunikation med hjälp av bra kanaler kan förstärka samhörigheten och öka 

107 Redovisad i problemdiskussionen 
108 Solli och Westin, 1991 
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arbetsglädjen109. Då vi utförde våra intervjuer, visade det sig att grupp A utmärkte sig 
genom att uppvisa ett stort engagemang och bra vetskap om ekonomin som inte bara 
berörde den egna avdelningen, utan även företaget som helhet. Kontrollerande följdfrågor 
visade att de använde sig av just regelbundna möten där man delade på uppgiften att hålla 
i mötet. För att stärka effekten av informationen utnyttjas också anslagstavlorna, vilket 
även i litteraturen ses som ett bra komplement till muntlig information110. Detta anser 
respondenterna har ökat engagemanget och sammanhållningen i gruppen; de tar större 
ansvar för vad som sker på deras egen avdelning. De tycker att denna arbetsmetod har 
bidragit till en starkare ”vi – anda” i gruppen.  
Många av de identifierade skillnaderna mellan grupperna kan förklaras med förhållandet 
mellan människor, det är svårt att framtvinga en god relation som främjar ett intresse.  
Dock anser vi denna iakttagelse vara så pass utmärkande att den var värd att utveckla och 
kommentera. 
 
Viktigt att ha i åtanke är att just denna avdelning kanske har fått rätt blandning av på 
förhand intresserade människor, det kanske endast krävdes en utvecklad och organiserad 
metod för att skapa och förstärka detta engagemang. Att på förhand få en bra 
sammansättning av gruppmedlemmar kan leda till att bruset är mindre redan från början. 
Vi vet inte heller om det är medarbetarna som har haft engagemanget i sig från början 
eller om det är något som växt fram tack vare gruppens sammansättning och deras sätt att 
arbeta. Det kan också vara så som ledningen anser; det räcker att det finns en drivande 
och intresserad kraft i gruppen. Denna kraft kan i sin tur leda till att chansen ökar att 
vetskapen inom de ekonomiska frågorna ökar i gruppen som helhet.  

109 Ibid.  
110 Strid, 1999 
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7 Slutsats 
I detta avslutande kapitel presenteras vår slutsats som vi kommit fram till utifrån vår 
analys. Kapitlet avslutas med förslag till fortsatt forskning som innehåller tankar som 
uppkommit under arbetets gång men som inte ryms inom syftet för denna studie. 

7.1 Överensstämmelse mellan sändare och mottagare  
Vi har identifierat vilken ekonomisk information som Ifö Sanitärs företagsledning 
förmedlar internt och det har även framgått vad företagsledningen har för syfte med att 
vidareförmedla denna. Ledningen önskar att produktionspersonalen skall förstå varför 
beslut tas men även att den skall bidra till att de känner ökad tillhörighet, stolthet inför 
företaget och stärkt lojalitet.  På avdelningsnivå är målet att informationen skall leda till 
stolthet bland medarbetarna, att de ska känna ett större engagemang och ha ett mål med 
sitt arbete. Vi upplever det som att det generellt bland produktionspersonalen finns en 
trötthet och en uppgivenhet som går ut över engagemanget och den tänkta stoltheten inför 
företaget. Dock finns det uppfattningar som avviker från detta. 
 
Vad ledningen vill föra ut för ekonomisk information och vad produktionspersonalen har 
vetskap om stämmer generellt inte överens. Detta är slutsatsen vi kan dra efter att ha 
utfört våra intervjuer bland både företagsledning och produktionspersonal.  
 
Dock har vi under intervjuerna uppmärksammat att två grupper kan urskiljas gällande 
vetskapen om intern ekonomisk information. 
 

7.2 Inverkan på produktionspersonalens vetskap  
Vi har under intervjuerna uppmärksammat att den grupp som vi har benämnt A är mer 
engagerade, känner samhörighet i gruppen samt är mer insatta i företagets ekonomiska 
situation. Det som är utmärkande för denna grupp är att de har kontinuerliga och täta 
möten med roterande ansvar för att hålla i mötet. Dessutom förekommer det ofta 
diskussioner på deras avdelningar. Dessa har dessutom väl uppdaterade anslagstavlor 
som de ofta besöker. Grupp B är mer utsatta för brus än grupp A. De har väldigt sällan 
möten och flertalet har inte heller uppdaterade anslagstavlor, några hade till och med fått 
tavlorna borttagna. Dessa respondenter kommenterade hellre svårigheten med att förstå 
lönespecifikationen och bonussystemet; den ekonomi som rör dem personligen 
intresserar dem mest.  
 
Att ha möjlighet att kommunicera, inte bara att bli informerad, skapar engagemang enligt 
litteraturen, och så verkar det vara även på Ifö Sanitär.  
 
Det verkar som om båda grupperna är väl medvetna om att företagsledningen önskar att 
de ska känna till siffror och värden gällande den egna enheten, men det var bara grupp A 
som kände till dessa. De flesta i grupp B vet dock var denna information finns att tillgå 
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men de saknar ett genuint intresse av att faktiskt söka reda på det, vilket också kan ses 
som ett slags brus. 
 
7.2.1 Klargörelse av ansvarsfördelningen 
Ifö Sanitärs informatör uppger att de skall arbeta med kontrakt för att klargöra 
ansvarsfördelningen mellan chef och medarbetare gällande informationssökning. Detta 
medför att bruset minskas gällande otydlig ansvarsfördelning. Att påtvinga någon något 
är inte att föredra, ansåg vi när vi först fick höra talas om kontrakten. Vår första tanke var 
då att ge förslag på en tävling för att öka engagemanget och intresset att söka 
information, och då inte bara ekonomisk information. När vi senare läste oss till att 
kontrakt har de positiva effekter som redovisats i analysen ändrade vi åsikt. 
 
7.2.2 Fokus på muntlig kommunikation  
Ifö Sanitär har satt den muntliga kommunikationen i fokus, vilket vi anser positivt. Under 
de förutsättningar som Ifö Sanitär verkar under är det då viktigt att ta med alla 
avdelningar i arbetet. Skillnaderna är idag stora beroende på avdelning. Vi tycker också 
att det är viktigt att alla får samma förutsättningar för att kunna ta till sig den interna 
ekonomiska informationen.  
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7.3 Förslag på fortsatta studier 
Vi har undersökt Ifö Sanitär som räknas som ett stort hierarkiskt företag där 
företagsledning sällan träffar personalen längst ut i informationskedjan. Informationen 
sprids genom olika kanaler och utvärdering av hur dessa utnyttjas görs sällan, vilket 
också litteraturen har bekräftat. 
 
I vårt fall kunde vi konstatera att den information som företagsledningen ansåg att 
produktionspersonalen borde känna till inte riktigt har nått ända fram. Vi kan utifrån vår 
undersökning dra slutsatser som borde kunna generaliseras till företag i liknande 
situation. Vi upplever inte att situationen på Ifö Sanitär utgör någon unik företeelse, andra 
företag brottas säkerligen med liknande informations- och kommunikationsproblem. 
 
Ifö, med dess storlek, har en lång informationskedja och använder ett flertal olika 
informationskanaler. I ett mindre företag borde informationskedjan se annorlunda ut. 
Intranät och personaltidning kanske inte förekommer och möten med samtliga ur 
personalen borde vara enklare att anordna om alla arbetar i gemensamma lokaler. 
 
Vi ställde under vår intervju konkreta frågor gällande bl.a. omsättning, vinst och 
försäljning. I stora drag hade inte produktionspersonalen vetskap om detta. Har personal i 
ett mindre företag vetskap om dessa siffror? Beror svaret på detta på företagets storlek 
och dess längd på informationskedjan? Vilka informationskanaler är av intresse i ett 
mindre företag? I ett framtida examensarbete vore det intressant att jämföra ett större 
företag med ett mindre gällande ovanstående frågor och undersöka ev. skillnader och 
likheter i företagens informationsprocesser och kanaler. 
 
Vidare fick vi funderingar kring ledarskapets roll gällande att informera och 
kommunicera. Ledarutbildningar innehåller sällan någon kommunikationsutbildning och 
ändå består ledarskapsprocessen till 60-90 procent av att kommunicera111. Vi fick under 
insamlandet av empirin funderingar som kunde härledas till ledarrollen. Hur stor roll 
spelar produktionsledarens engagemang? Hur stort ansvar har han för att hans avdelning 
skall vara engagerade och insatta i företagets ekonomiska situation? Den enda muntliga 
kanal vi har undersökt är mötena. Dessa varierade mycket från att ha kortare möten varje 
morgon till att träffas väldigt sällan och där ljudnivån var väldigt hög. Det hade även varit 
intressant att studera dessa möten mer ingående och titta på ledarskapets roll och se hur 
stor betydelse den har. 
 
 

111 Högström et al. 1999 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till Ifö Sanitärs företagsledning 
 
Vi som ska utföra denna intervju studerar ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola i 
Ronneby. Vår sista kurs innan examen består av en uppsats där vi har valt att undersöka  
vilken information som företagsledningen anser att produktionspersonalen (operatörerna) 
bör veta. Följer företagsledningens information hela informationskedjan? Den 
information som kommer fram till operatörerna, överensstämmer den med vad som var 
meningen skulle komma fram? Om den inte överensstämmer, vari ligger orsaken? 
 
Svaren på dessa frågor kommer att utgöra underlaget till de frågor som sedan skall ställas 
till operatörerna. 
 

1) Vilken intern ekonomisk information anser Ni att operatörerna bör ha kännedom 
om? Vad innehåller den ekonomiska informationen till operatörerna? Finns det 
något krav från Er sida vilken information som skall förmedlas till operatörerna? 

2) Hur redovisar Ni denna information till operatörerna? Hur ser informationskedjan 
ut? Vilka informationskanaler används? Hur ofta ges denna information ut? 

3) Vad vill Ni uppnå med att sända ut just denna information? Vad är målet/syftet? 
Vad ska den leda till? 

4) Finns det olika rutiner gällande informationsprocessen beroende på Ifös 
ekonomiska situation? Får operatörerna reda på om det ex. går bra på något annat 
sätt än genom de traditionella informationskanalerna? Uppmuntran på annat sätt? 

5) Får Ni någon feedback på informationen Ni lämnar till operatörerna? Har Ni hört 
om operatörerna tar del av den information Ni för ut? Tror Ni att de önskar någon 
annan information än den Ni lämnar idag? 

6) Tror Ni att den informationen som Ni anser att operatörerna bör veta 
överensstämmer med den information som de faktiskt får till sig och har 
kännedom om? 

7) Vem har ansvaret för att informationen når fram? Anser Ni att operatörerna har 
eget ansvar att söka upp den ekonomiska informationen?  

8) Om en hög respektive låg medvetenhet/kännedom gällande Ifös ekonomi finns 
hos operatörerna; vad tror Ni det beror på?  

9) Är Ni nöjda med de informationskanaler som finns i dag? Vad kan förbättras? 
 
 
 
Vi som arbetar med denna uppsats är: 
 
Kristina Bergwall krbe01@student.bth.se 
Linda Dahlberg lida01@student.bth.se 
Anna Nilsson  ie00ani@student.bth.se 

 50 

http://www.bth.se/fram.nsf/Logo?OpenPage


  Kommunicera mera!   
 

Bilaga 2: Intervjufrågor till Ifös operatörer 
 
Vi som ska utföra denna intervju studerar ekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola i 
Ronneby. Vår sista kurs innan examen består av en uppsats där vi har valt att undersöka 
vad företagsledningen för ut för ekonomisk information och om den når fram till 
operatörerna. Med ekonomisk information menas inte alltid kronor och ören utan kan 
även bestå av t.ex. all resursförbrukning i ett företag, produktionsmängd, kvalitetsutfall, 
kassationer och avvikelser mot budget (t.ex. mätt i styck, kg).  
Vi hoppas att med resultatet av intervjuerna kunna få fram om den informationen som 
företagsledningen förmedlar är densamma som ni faktiskt får. Vi kommer att anteckna 
svaren. Du kommer att vara anonym.  
 

1. Vet du varför du är här? När fick du reda på det?  
 

2. Hur vet du om du eller din arbetsgrupp gör ett bra jobb? Hur får du reda på det?  
 

3. Vilken ekonomisk information behöver du i ditt dagliga arbete? Varför behöver 
du just den informationen? Får du den? Hur ofta? Av vem?  

 
4. Vem är ansvarig för att du får till dig den ekonomiska informationen (du själv 

eller någon annan?) Ingår det i ditt jobb att hålla dig informerad? Om operatören 
anser att det är han själv som är ansvarig: Gör du det då? Varför/varför inte?  

 
5. Vilken information är viktigast och mest intressant för dig? Skall den gälla 1) 

egen enhet, 2) fabriken eller 3) koncernen? Vad ska du ha den till? Saknar du 
någon sorts information? Har du framfört detta till någon 

 
6. Hur kan du själv hitta ekonomisk information? Vilken informationskanal 

använder du mest och varför?  
a) Iförbifarten: Vad anser du om den? Innehåller den bra information? Något du 
saknar? Kan den bli bättre? 
b) PC-kiosker: använder du dig av PC-kioskerna? Varför/varför inte?  
c) Intranät: vad anser du om intranätet? Är informationen lätt att hitta? Innehåller 
den bra information? Något du saknar? Kan den bli bättre? 
d) Vd:s månadsbrev: vad anser du om den? Var hittar du den? Vad innehåller den 
för information?  
e) Gruppmöte: Deltar du i några möten? Vem håller i dessa/är ansvarig? Kan du 
beskriva hur det går till när ett möte genomförs?  Tas alltid det ekonomiska upp? 
Brukar det bli mycket diskussion på dessa möten?  
f) Anslagstavlor: Används anslagstavlorna? Finns aktuell information uppsatt? 
Var är den placerad? (Ihop med stämpelklockan?) Spelar placeringen någon roll?  
g) Faktablad: Läser du faktabladen? Vad anser du om dem? Var är de placerade? 
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h) Årsredovisning: Läser du årsredovisningen? Var kan du ta del av den? Får du 
en hemskickad?  
 

7. Brukar den ekonomiska informationen diskuteras i ert arbetslag? Varför/varför 
inte?  

 
8. Vem frågar du om du har funderingar om ekonomisk information? (Om ex. 

informationen är svår att förstå?) Om du inte får den information du vill ha, vem 
vänder du dig till?  

 
9. Vad tror du att företagsledningen vill att du som operatör bör känna till för 

ekonomisk information gällande 1) egen enhet, 2) fabriken eller 3) koncernen? 
Varför tror du att företagsledningen vill att du ska känna till viss ekonomisk info?  

 
10. Känner du till   a) Ifös omsättning? (Passering 1 miljard; när var det?) 

 b) Ifös vinst? (Vet du om den har gått upp el. ner sedan förra 
året?) 
 c) Ifös försäljning? (Vet du om Ifö säljer bra eller dåligt?) 

Hur vet du allt detta? Om inte, varför och skulle du vilja känna till den? 
 

11. På din egen enhet finns fyra värden som beskriver var produktionen ska ligga: 
a) Direktprima rågodssortering 
b) Gjut- och torrputsskrot 
c) Kvalitetsutfall 
d) Totalproduktion för saniteten 
Känner du till det aktuella värdet/siffran?  
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