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SAMMANFATTNING 
 
Undersökningen utgår ifrån hypotesen att resesäljare på Stena Lines Resecenter utsätts för 
mer information än de klarar av att hantera. Stena Lines Resecenter i Sverige är beläget på tre 
orter – Göteborg, Karlskrona och Varberg. Organisationen producerar information som 
överförs mellan kontoren i en daglig och intensiv kommunikation. 
      Studiens syfte är att kartlägga informationshantering och utifrån kommunikationsteorier 
analysera informationsprocesser – informationsflöden och kanaler, informationsutformning, 
selektering, arkivering, informationssökning, effektivitet och tidsaspekten av informations-
hantering. För studien har kvalitativ forskningsstrategi valts och metoderna, kvalitativ intervju 
och observationer, har tillämpats. Dataanalys har genomförts enligt den kvalitativa 
innehållsanalysens principer. 
      Studiens teoretiska bas utgörs av Gerbners linjära kommunikationsmodell. Modellen 
illustrerar de viktigaste begrepp som används för att beskriva kommunikationsprocesser. I 
uppsatsen används också Newcombs triangulära kommunikationsmodell. Newcomb har infört 
den sociala omgivningens dimension i kommunikationsprocesser. Grundidén bakom social 
informationsbehandlingsmodell av mediaanvändning är att kanalen väljs utifrån budskapets 
tvetydighetsnivå och kanalens egenskaper att överföra flera olika signaler. Valet påverkas 
också av attityder kring kanaler i den sociala omgivningen. Rogers informations-
overloadmodell illustrerar organisationens tillstånd utifrån mängd av information. Enligt 
Rogers befinner sig en organisation i informationsoverload när informationsinput ökar till en 
nivå då det blir för svårt för individen eller organisationen att behandla den. Organisationen 
riskerar att hamna i sammanbrottstillstånd när output uteblir. Rogers påstår att 
informationsoverload kan undvikas genom organisationsförändring.  
      Resultatet visar att e-post har en framträdande roll i informationsspridning på Stena Lines 
Resecenter. I e-postsystemet arkiverar respondenterna information och detta arkiv är den 
främsta informationskälla när anställda på Resecenter söker information. E-post används inte 
bara som push men också som pullmedia i de meddelanden som bara består av en länk till 
SIS. Trots den utbreda användningen av e-post utrycker respondenterna förhoppningar att SIS 
(Sales Infor Support) ska leda till förbättrad situation vid informationshantering.  
      Respondenterna tycker att det är svårt att ta till sig all information. Säljarna menar att 
information som de får via ansikte mot ansikte kommunikation är lättare att memorera. 
Teamledare anser att möten är nödvändiga för att överföra budskap som kan uppfattas på 
olika sätt och när de vill ”säkra” budskapet.  
      Tidsaspekten träder fram i respondenternas, särskilt i säljarnas, svar. Det finns ingen tid 
avsatt för säljarna att inhämta information. Säljarna tycker att det tar för lång tid att hitta den 
information de behöver. Utifrån intervjuerna har fem sätt att se på kommunikationens 
effektivitet kunnat identifieras. Effektivitet kopplas till tidsåtgång, organisationens kostnader 
och informationens entropi.       
      Fysiskt avstånd mellan Resecenters kontor försvårar även kommunikationen. Säljarna i 
Varberg och Karlskrona lyfter fram om flera tillfällen då de har blivit bortglömda när 
information sändes ut. Det påverkar både den operativa verksamheten och tillhörighets till 
organisationen känsla. Ett tydligt tema är övergångsperiod som organisationen befinner sig i 
då utvecklingen av SIS pågår. Perioden kännetecknas av letandet efter nya sätt att 
kommunicera och informera. En positiv inställning till förändringar är tydlig i intervjuerna.  
      De slutsatserna som kan dras av resultatanalys utifrån kommunikationsmodellerna är att 
Gerbners linjära kommunikationsmodell är användbar för att identifiera informationsflöden på 
Resecenter. En insikt är att en viktig process i kommunikationen saknas i modellen. Besluten 
att inleda kommunikationsprocess och identifiera mottagare av budskapet är avgörande för 
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kommunikation i organisationer. Det påverkar mängden av information som skapas och 
överförs och förutsättningar att utföra arbetsuppgifterna.  
      Val av kanal kan i många fall förklaras utifrån social informationsbehandlingsmodell av 
mediaanvändning. Teamledare tenderar att välja rik kanal när budskapet är tvetydig, men 
ibland väljs e-post för relativt tvetydiga budskap. Positiv inställning till teknik och e-post som 
tidseffektiv kanal kan påverka val av kanal. Det har dock konstaterats att kanalens 
tillgänglighet spelar in när kanal väljs.                        
      Resecenter bedöms befinna sig i informationsoverloadstillstånd. Trafik- och 
Metodavdelningen kan ses som den enhet i organisationen som i viss utsträckning kan reglera 
informationsflöden, men, enligt min mening, har organisationen anpassat sin kultur och praxis 
till informationsoverloadssituation. Krav på att kunna allt ställs inte på säljare. Utifrån den 
inställningen har det utvecklats en praxis att om säljare inte har den information som behövs 
för att hjälpa kunden så kan han/hon ringa upp kunden när hon/han har letat upp 
informationen. 
      Utifrån dessa slutsatser har några förändringar föreslagits. Medvetenhet om 
beslutsprocesser som leder till kommunikation och hur mottagare identifieras skulle kunna 
delvis lösa problem som uppstår i kommunikation mellan kontoren. Resultaten visar att 
anställda inte alltid lyckas identifiera alla mottagare och de som glöms bort sitter oftast i en 
annan stad.  
      Ett sätt att minska informationsflöden är att dela in säljare i olika kompetensområden och 
rikta information och samtal från kunder till person med rätt kompetens.  
      En organisatorisk förändring som inte är direkt kopplad till informationshantering men 
som möjligtvis skulle påverka situationen är införandet av belöningssystem. Med ett 
belöningssystem skulle de anställda motiveras att vara effektivare i sin informationshantering. 
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1. INLEDNING 
Vi lever i ett informations- och kunskapssamhälle som växte fram efter genombrott i 
kommunikationsteknik. I kommunikation bildas och överförs information som är grunden för 
kunskap.1 Kunskap är en av de viktigaste eller rent av viktigaste resursen i organisationer och 
därför är organisationer beroende av att kommunikation inom organisation och med omvärld 
fungerar väl. Hur fungerar kommunikation och informationsöverföring i organisationer och 
vad gör att det fungerar väl eller att det inte gör det? Dessa frågor ligger till grund för den här 
tiopoängsuppsatsen på magisternivå. Den beskriver och tolkar informationsprocesser i en 
organisation. 
      Studien har genomförts på rederiet Stena Lines Resecenter där jag själv arbetar som 
resesäljare. Som sommaranställd har jag kunnat bekanta mig med resesäljares vardag och som 
timanställd under resten av året upplevde jag den mängd av information som skapas, överförs 
och används på Resecenter som en utmaning i arbetet. Jag fick intryck att mina kollegor också 
hade problem med att ta in och hantera all den information som säljare dagligen fick. Min 
hypotes är att säljare får mer information än de klarar av att hantera. 
      Organisationen var intresserad av examensarbetet i temat information. Idéer utvecklades 
till ett uppdrag med vikt på praktiskt användbara resultat i form av förslag till eventuella 
förbättringar.  
 

1.1. Problemformulering och syfte 
Stena Line är ett rederi med en verksamhet som leder till att organisationen är utspridd på 
olika ställen och flera orter där man har en färjelinje. Stena Line är också en researrangör och 
har i olika kundgrupper som ofta reser på flera Stena Lines linjer. Dessa faktorer leder till en 
geografiskt utspridd organisation med stora behov av kommunikation. Resecenter med 
huvudkontor i Göteborg och kontoren i Varberg och Karlskrona producerar information som 
överförs mellan kontoren. Kommunikationen sker dagligen och intensivt. 
    
Den fråga som jag söker svar på är hur fungerar informationshantering på Stena Lines 
Resecenter? Syftet med arbetet är att kartlägga informationshantering och utifrån 
kommunikationsteorier analysera informationsprocesser – informationsflöden och kanaler, 
informationsutformning, selektering, arkivering, informationssökning, effektivitet och 
tidsaspekten av informationshantering. 
 

1.2. Avgränsningar 
Stena Line är ett stort internationellt företag verksamt i flera länder med Resecenter i varje av 
dem. Arbetet omfattar därför endast Resecenter i Sverige med kontor i Göteborg, Karlskrona 
och Varberg. Empiriskt material begränsas till att endast omfatta formell information. I 
arbetet bortses från andra delar av organisationen, t ex, fartygsbesättningar och 
fraktavdelning, och informationsflöden mellan dem och Resecenter. Intervjuer ska dock göras 
med representanter från informationsavdelningen eftersom kommunikation och information 
inom företaget och med omvärlden är deras direkta arbetsuppgifter. Hänsyn till information 
gentemot kunder tas inte.  
 

 

                                                 
1 Peder Hård af Segerstad, Kommunikation och information. En bok om människans förmåga att tänka, tala och 
förstå, Uppsala Publishing House AB, Uppsala 2002, s. 34-35 
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1.3. Disposition 
I bakgrunden till uppsatsen presenteras organisationen. Därefter redogörs för min 
förförståelse. I följande avsnitt presenteras de begrepp som används i resultatanalysen.  
      I teoriavsnitten definieras studiens teoretiska ramar. I det inledande kapitlet presenteras 
två kommunikationsskolor. Därefter beskrivs de teorier och modeller utifrån vilka det 
empiriska materialet analyseras. I sista teoriavsnittens kapitel motiveras valet av teorier och 
modeller.  
      Metodavsnitten inleds med val av forskningsstrategi. Sedan följer beskrivning av den 
kvalitativa forskningsstrategi och de metoder som används i studien. Vidare redogörs för 
urvalsmetoder och hur urvalet genomfördes samt tillvägagångssättet vid dataanalys. 
Metodavsnitten avslutas med en redogörelse för kriterier för bedömning av kvalitativa 
forskningsarbeten och utifrån dessa kriterier diskuteras uppsatsens förutsättningar när det 
gäller kvalitet.  
      Efter metodavsnitten följer redovisning för den empiriska studiens resultat indelad i tema 
som kunde identifieras utifrån materialet. Sedan följer analys av det empiriska materialet 
utifrån kommunikationsmodeller och teorier.  
      Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där möjligheter till eventuell förbättring av 
informationshanteringen diskuteras. Litteraturförteckning och bilagor av intervjuguide 
bifogas.   
       

2. BAKGRUND  
Det här kapitlet inleds med teoretiska resonemang kring kommunikationens vikt för 
organisationer. Sedan följer de viktigaste begrepp som används för att analysera 
informationsprocesser på Stena Lines Resecenter. Vidare presenteras Stena Line och 
Resecenter som en organisatorisk enhet i företaget. Mer ingående beskrivs de 
informationssystem som används på Resecenter.  
 

2.1. Kommunikation i organisationer 
Kommunikation är ett av de centrala begreppen inom organisationsforskning. Organisation 
kan definieras som ”ett socialt system som är medvetet konstruerat för att uppnå bestämda 
mål”.2 En förutsättning för att organisation ska inrättas är att någon eller några vill uppnå 
någonting med den och att uppgiften är så omfattande att det behövs samverkan från flera 
personer för att utföra den. Inom en organisation samagerar människor med varandra, vilket 
innebär att de kommunicerar. Kommunikation är en förutsättning för koordinering, styrning 
och kontroll – viktiga funktioner för att nå mål i organisationer. När organisationer får 
effektivitetsproblem brukar kommunikations- eller samordningsproblem anges som orsak. 
Lösningarna som ledningen brukar ta till är antingen att förbättra kommunikation eller öka 
styrning och kontroll. ”Båda lösningarna har det gemensamt att de är inriktade på att 
effektivisera kommunikation inom organisationen”.3
      Kommunikation kan delas in i kommunikation inom organisationen och kommunikation  
mellan organisationen och omvärlden. Den förstnämnda kallas också för intern information 
och den sistnämnda för strategisk information. 
      Organisationsteoretiker har intresserat sig för kommunikation och information och skapat 
egna kommunikationsmodeller anpassade till kommunikation i organisationer.  
 

                                                 
2 Dag I. Jacobsen & Jan Thorsvik, Hur moderna organisationer fungerar, Studentlitteratur, Lund 1995, s. 12 
3 Jacobsen & Thorsvik, s. 266 
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2.2. För studien viktiga begrepp 
Ordet kommunikation kommer från latinets communis, som betyder ”gemensam”. 
Kommunikation definieras oftast utifrån processkolans synsätt som en process då människor 
utväxlar information, idéer, åsikter och känslor4. Utifrån systemsynsättet är kommunikation 
ett meningsskapande och ett utryck för sociala relationer. John Fiske5 för samman båda 
synsätten i sin definition – kommunikation är en social interaktion genom meddelanden. 
Meddelande eller budskap kan definieras som verbala och icke-verbala signaler som överförs 
i kommunikationsprocessen. Information och kommunikation står i nära samband med 
varandra. ”Det är ur människans kommunikation som information uppstår, först omedvetet, 
senare och i takt med vår mentala och intellektuella utveckling allt mer medvetet och 
instrumentellt. Kommunikation är också en förutsättning för den förädling av informationen 
som vi benämner kunskap och därför finns det anledning att något fundera över 
kommunikation och information.” Kommunikation är en social process; information en social 
artefakt6. 
 
De andra begreppen är element i informationsprocessen. Avsändaren är källan till ett budskap 
eller den individ som sänder budskap. Mottagare är den individ som tar emot och tolkar 
budskap. En gemensam benämning som används i arbetet är kommunikationsparter. 
Överföring är sändande och mottagande av budskap. Medel eller medium att överföra 
budskap kallas för kanal. Kodning är utformning av budskap för överföring och avkodning 
tolkning av mottaget budskap. Feedback är ett budskap som sänds tillbaka som svar på det 
mottagna meddelandet7. Budskap, meddelande och information används här synonymt.  
 
Redundans är överflödig information. Motsatsen till redundans är entropi. Entropi kan 
betecknas som egenskap i situationen, osäkerhet. Den syftar till informationskällans möjlighet 
att välja mellan många olika budskap. Informationsoverload är inkommande 
informationstryck som är svår att behandla och som leder till sammanbrott.8
 
I organisationsforskning används begreppen vertikal och horisontell kommunikation. Med 
vertikal kommunikation menas kommunikation mellan hierarkiska nivåer i organisationen. 
Vertikal kommunikation kan ske i två riktningar: upp och ner. Horisontell kommunikation är 
kommunikation inom samma hierarkiska nivå i organisationen. 
      Budskap kan delas in i operativ och strategisk information. Operativ information avser 
den sorts budskap som handlar om utförande av arbetsuppgifter. Med strategisk information 
menas den sorts budskap som avser organisationens relation till omvärlden som har betydelse 
för organisationens strategi och mål. 
 
Jensen skiljer mellan ”push” och ”pull” medier. Man begreppen passar också för benämning 
av sättet som informationen förmedlas på. Push innebär att information kommer till 
användaren och pull innebär att användaren själv aktivt letar efter information och på så sätt 
kontrolleras den informationen av den enskilde individen.9   
                                                 
4 Hård af Segerstad, s. 34 
5 John Fiske, Introduktion to Communication Studies, Routledge, London 2003, s. 2 
6 Hård af Segerstad, s. 34  
7 Jacobsen & Thorsvik, s. 267 
8 Everett M.Rogers & Rekha Agarwala-Rogers, Communication in Organizations, A Division of Macmillan 
Publishing CO., Inc., New York 1976, s. 90 
9 Peter Dahlgren, Internet, medier och kommunikation, Studentlitteratur, Lund 2002, s.27 
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2.3. Kontextuell beskrivning av organisationen 
Stena Line är ett av världens största rederier. Koncernen har, tillsammans med helägda 
Scandlines AB, Europas mest heltäckande linjenät med 39 fartyg på 18 strategiskt belägna 
färjelinjer i Skandinavien och runt Storbritannien. Stena Lines fartyg anlöper hamnar i åtta 
länder; Norge, Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Holland, Storbritannien och Irland.10   
Resecenter finns i varje marknad, varje land men utifrån den tid som är avsedd till utförandet 
av arbetet väljer jag att begränsa mig till endast Resecenter i Sverige. Resecenter är belägen 
på tre orter Karlskrona, Varberg och Göteborg som är huvudkontor.  
 
Organisationen av Resecenter i Sverige är olika och beror på deras storlek. Resecenter i 
Karlskrona har elva resesäljare och leds av en teamledare. Organisationen i Varberg 
motsvarar Resecenters organisation i Karlskrona men har färre anställda, sex säljare och en 
teamledare. Resecenters organisation i Göteborg har fler anställda – fyrtio säljare och fyra 
teamledare. Den innehåller också en avdelning som har samordnande funktion – Trafik och 
Metod. Under sommaren anställs det tiotal säljare på alla tre orter. Till organisationen hör 
också en säljteam Scandlines och en externt Callcenter. De ingår dock inte i undersökningen 
eftersom säljteam Scandlines bokar Scandlines färjelinjer och extern Callcenter är en egen 
organisation vars tjänster Stena Line köper.  
 
Säljares arbetsuppgifter består mestadels av bokning av resor per telefon och kassa- och 
incheckningsuppgifter vid avgångar. Utbudet av resor innehåller ett antal olika destinationer 
och produkter. Destinationer är Danmark, Tyskland och Polen (delvis Norge, Storbritanien, 
Holland och Irland). Utbudet av produkter innehåller transportresor med fordon och utan, 
shopping- och nöjeskryss, lillsemester med övernattning, temaresor, familjepaket med inträde 
till nöjespark, spa-paket, och extraproduktion. Boendeutbudet består av campingstugor, 
hotellägenheter, kroer, motell, hotell, drive-and-sleep hotell och poolhus. I utbudet ingår 
dessutom pluskoncept med olika innehåll beroende på linje.  
      Extraproduktion är produkter som skapas av marknadsavdelningar på varje linje i 
optimeringssyfte. Dessa produkter lanseras under en begränsad tidsperiod och marknadsförs 
som kampanjer via en rad olika kanaler: lokal radio och tidningar eller som flygblad. 
Rabatterade priser ges till ett tiotal organisationer, föreningar, företag och privata personer 
samt delvis Stena Lines egen Bonus Club.   
 
Det stora utbudet av destinationer, produkter och boende skapar behov av ett 
informationssystem för säljare. Mellan 1985 och september år 2004 användes 
bokningssystemet Superstars. Det var både ett boknings- och ett informationssystem. 
Informationssystemet i Superstars byggde på ett komplicerat menysystem. För att komma till 
en viss informationssida matades in en kod. På bokningssidorna fanns en begränsad mängd 
plats för information och många förkortningar användes. Systemet bedömdes att ha hög 
inlärningströskel. Dessutom så var det svårt att få underhåll för ett gammalt system.   
      I september år 2004 byttes bokningssystemet Superstars ut mot Sloop. Det nya 
bokningssystemet bedömdes vara relativt lättlärd och mer anpassat till den moderna 
arbetsmiljön.  
      Det nya bokningssystemet Sloop har begränsade informationsmöjligheter och därför 
introducerades ett separat informationssystem – Sales Info Support (SIS). 
Informationssystemet bygger på en sökmotor där man kan söka på ord eller siffror. SIS 
introducerades några månader senare än Sloop. Under tiden användes informationssystem i 
det gamla bokningssystemet Superstars och kompletterades med information via e-post. SIS 
                                                 
10 www.stenaline.se. 2005-05-03 
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har tagits i bruk men är ett system under uppbyggnad och därför används fortfarande 
informationssystem i Superstars parallellt.  
 
Stena Line äger en del av Scandlines och lillsemesterresor bokas också med Scandlines 
färjelinjer. Dessa bokningar görs både i Sloop och i Scandlines online bokningssystem. 
 
Avdelningen Trafik och Metod skapades år 2000 i syfte att samordna telefontrafik på 
Resecenter i Sverige. Behovet för samordning uppkom när Resecenter på alla tre orterna fick 
en gemensam telefonväxel och alla inkommande samtal på respektive ort hamnade i samma 
kö. Samtidigt började säljarna boka resor på samtliga färjelinjer och därmed uppkom behov 
av att samordna arbetsmetoder och information.  
      Trafik- och Metodavdelningen har ansvaret för informationsinmatning i SIS. Det 
övergripande ansvaret ligger på en person som har deltidstjänst på Trafik- och 
Metodavdelningen. En arbetsgrupp med konkret ansvarsfördelning för inmatning av olika 
typer av information diskuteras, men finns inte ännu.  
 

3. TIDIGARE FORSKNING 
I det här kapitlet presenteras en överblick över tidigare kommunikationsforskning. Sedan 
följer en beskrivning av ett tidigare utfört examensarbete på Stena Line.    
 
Kommunikation är ett tvärvetenskapligt ämne och studeras från olika perspektiv inom olika 
discipliner. Kommunikation och information är ett studieobjekt för psykologi, sociologi, 
språkvetenskap, samhällsvetenskap, filosofi och andra discipliner, inte minst ekonomi. Trots 
att så många discipliner intresserar sig för kommunikation och information så är, enligt Peder 
Hård af Segerstad, kommunikationsforskningen fortfarande en ganska ung vetenskapsgren11. 
Trots det är litteraturen om kommunikation och information omfattande. 
      Kommunikation och information har intresserat organisationsforskare. Mycket litteratur 
finns kring media och kanaler samt dess användning i organisationer. Peter Griffith har i 
boken Managing your Internet och intranet services. The information and library 
professional´s guide to strategy argumenterat för vikten av organisations hemsida i 
kommunikationen med kunder och diskuterat intranäts roll i internkommunikation. Han 
koncentrerar sig på identifiering av lämplig information och planering av hemsida och 
intranät12. 
      Om e-posts inverkan på organiserande och kommunikationsbeteende i organisationer 
handlar E-post - ett modernt dilemma, skrivet av Mats Edenius 13. En hel del litteratur finns 
kring organisationens hantering av information från omvärlden och hur den förmågan att ta in 
och värdera information påverkar organisationens strategiska beslut och framgång, t ex, Per 
Frankelius Strategisk informationshantering: lönsamhet i high-tech-företag genom 
omvärldsbevakning.14

 
Kommunikation och information är ett populärt ämne för examensarbeten inom ett antal olika 
områden, speciellt inom ekonomi. En sökning på examensarbeten, som innehåller ordet 

                                                 
11 Hård af Segerstad, s. 19 
12 Peter Griffiths, Managing your Internet and intranet services. The information and library professional´s 
guide to strategy, Library Association Publishing, London 2000 
13 Mats Edenius, E-post- ett modernt dilemma, Nerenius & Santérus förlag, Stockholm 1997 
14 Per Frankelius, Strategisk informationshantering: lönsamhet i high-tech-företag genom omvärldsbevakning, 
Abitec, Björnlunda 1991 
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information i titeln, på C- och D-nivå i Libris ger 72 träffar, och examensarbeten med ord 
kommunikation i titeln ger 39 träffar. De flesta av dessa examensarbeten är skrivna vid 
institutioner för ekonomi och management15. 
 
År 2004 utfördes ett examensarbete på Stena Line Stena Line – A Happy Ship. Ökad 
lönsamhet genom dialog. Studien genomfördes av fyra studenter vid IHM Business School på 
uppdrag av Stena Lines informationsavdelning. Undersökningens syfte var att utvärdera Stena 
Lines interna kommunikationskanaler och uppdraget var begränsad till ”strategisk information 
till företagets ombordsanställda på passagerarfartyg inom Skandinavien”. Undersökningens 
resultat visar på att ombordspersonal är en heterogen grupp som består av flera mindre 
grupper med olika organisationskultur och preferenser i fråga om information. Generellt 
önskade personalen ombord mer information. Tillgång till Internet och intranät efterfrågades. 
De anställda som ingick i undersökningen pekade ut chefen som den viktigaste 
informationskällan16. 
  

4. TEORETISKA PERSPEKTIV 
I detta kapitel presenteras de teorier och modeller som utgör studiens teoretiska ram. För en 
allsidig analys av kommunikationsprocesser består den teoretiska ramen av teoretiska 
utgångspunkter och modeller från kommunikations- så väl som organisationsforskning. 
Kapitel avslutas med en diskussion av teoriernas relevans för det empiriska materialet.   
 

4.1. Kommunikationsforskning 
Kommunikationsteorier kan delas in i två skolor. Den ena ser kommunikation som en process 
och den andra som system. Teoretiker som ser kommunikation som en process studerar 
kommunikation som överföring av ett meddelande. De studerar hur sändare och mottagare 
kodar och avkodar meddelanden, vilka kanaler och media som används. De viktigaste 
kriterierna är effektivitet och precision. Förespråkare för denna teoretiska riktning ser 
kommunikation som en process där mottagarens beteende och attityder påverkas av 
avsändaren. Om påverkan skiljer sig från den som sändaren ämnat så betraktas den 
kommunikationsprocessen som misslyckad. Vid misslyckad kommunikation kan man gå 
tillbaka till olika delar av processkedja för att se var felet har uppkommit.  
      En annan skola ser på kommunikation som system. Kommunikation är produktion och 
utbyte av mening. Förespråkare av denna tradition använder sig av semiotiska termer i studier 
hur meddelande eller text interagerar med människor och skapar mening. Missförstånd ses 
inte som misslyckad kommunikation utan som ett resultat av kulturella skillnader mellan 
avsändare och mottagare och skillnader på deras sociala erfarenheter.  
      Båda skolor ser kommunikation som en social interaktion genom meddelanden men tolkar 
den olika. Processkolan definierar interaktion som en process då en person relaterar till andra 
eller påverkar deras beteende, attityder och emotionell tillstånd och omvänt. Systemskolan 
definierar social interaktion som sådan som gör en individ till en medlem av ett visst samhälle 
och kultur. 
      Process- och systemskola ser olika på vad som utgör ett meddelande. Processkolan 
betraktar meddelande som det som är överfört i kommunikationsprocessen. Många av 

                                                 
15 http://websok.libris.kb.se. 2005-05-14 
16 Agneta Askehall, Trine Benjaminsson, Johan Liljeblad, Karin Sjögren, Stena Line – A Happy Ship. Ökad 
lönsamhet genom dialog, examensarbete vid IHM Business Schol, DIHM Affärskommunikation, Göteborg 2004 
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förespråkarna påstår att sändarens avsikt är en central faktor för att avgöra vad som utgör ett 
meddelande. 
För systemskolans teoretiker är meddelande en konstruktion av tecken som genom interaktion 
med mottagare skapar mening. Sändarens roll är inte lika viktig, i stället ligger fokus på 
mottagaren. Tolkning av meddelandet beror på mottagarens kultur och sociala erfarenheter. 
Dessa faktorer påverkar vilken mening som skapas.17   
 

4.2. Kommunikationsteorier och modeller 
Ur processkolans teorier och modeller har Gerbners linjära kommunikationsmodell och 
Newcombs triangulära kommunikationsmodell valts att utgöra den teoretiska ramen för 
analysen av undersökningens empiriska material. Systemskolans teorier anses inte medföra 
mycket utifrån undersökningens syfte. Trots det är systemskolans syn på kommunikation 
viktig för en mer fullständig bild av kommunikation. 
      Från organisationsforskning har två modeller tillämpats i analysen: Fulk och 
medarbetarnas Social informationsbehandlingsmodell av mediaanvändning och Rogers 
informationsoverload modell. 
 
4.2.1. Gerbners linjära kommunikationsmodell 
George Gerbners modell av kommunikation visar en linjär process i två dimensioner: 
perceptuell dimension och dimension av medel och kontroll.18

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Gerbners linjära kommunikationsmodell. 
 
Processen börjar i horisontell dimension med en händelse E som uppfattas (is perceived) av M 
(person eller maskin). M:s uppfattning av E är en percept E1. Det är en perceptuell dimension 
i början av processen. Perceptionsprocessen från E till E1 innebär selektion eftersom  
omöjligen kan förstå hela E:s komplexitet.  
      Mänsklig perception är en process av interaktion eller förhandling (negotiation). Människa 
(M1) försöker para ihop stimuli med tankarnas mönster eller koncept. När det är gjort skapas 
mening. Innan mening skapas befinner sig människan i frustrations tillstånd. Om människan 

                                                 
17 Fiske, s. 2-5 
18 Fiske, s. 24-29 
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inte lyckas att skapa mening, hamnar hon i förvirringstillstånd. Meningsskapande beror på 
mottagarens kultur och erfarenheter och meddelandet i sig har potential för många meningar. 
 
I den vertikala dimensionen av processen omvandlas percept E1 till signal om E. SE är ett 
meddelande som är ett påstående om E. SE består av signal S och innehåll E. E kan 
kommuniceras på flera olika sätt. Att hitta den bästa S för E är en av den viktigaste 
avsändarens angelägenheter. Relationen mellan form och innehåll är dynamisk och interaktiv.  
I den här vertikala dimensionen är urval lika viktigt som för den horisontella dimensionen. 
För det första måste medium och kanal väljas. För det andra finns det selektion inom själva 
E1. E1 kan aldrig bli en allsidig respons för E, likaså kan signalen om E1 aldrig bli komplett 
och allsidig. Den här dimensionen innehåller också tillgång till kommunikationskanaler.   
 
4.2.2. Newcombs triangulära kommunikationsmodell  
En annan modell som jag anser är relevant vid analys av kommunikation i organisationen 
introducerades av Newcomb.19 Modellen (se figur 2) som Newcomb utarbetade är inte linjär 
utan triangulär där samhälle eller sociala relationer får en markerad plats i kommunikationen.  
 
 

X 

A B 

 
Figur 2. Newcombs triangulära kommunikationsmodell 
 
 
A och B är kommunikatör och mottagare som kan vara individer såväl som ledning och 
fackförening eller regering och människor. X är en del av deras sociala omgivning. ABX är 
ett system vilket innebär att dess delar är beroende av varandra: om A förändras kommer B 
och X också att förändras och om A ändrar sin relation till X kommer B att behöva ändra 
hans/hennes relation antingen till A eller också X. Systemet strävar efter jämvikt. Om, till 
exempel, A gillar X och B gör inte det då måste A och B kommunicera till dess att A och B 
har uppnått liknande attityder om X. Ett annat exempel då principen för jämvikt ökar behov 
av kommunikation är när X förändras. A och B måste omedelbart börja kommunicera för att 
orientera om sig. Kommunikationsparter måste ha adekvat information om den sociala 
omgivningen för att kunna veta hur man agerar och identifierar faktorer i agerandet, faktorer 
som man delar med andra medlemmar av gruppen, subkulturen eller kulturen. 
 
4.2.3. Systemskolans bidrag  
En viktig systemskolans bidrag handlar om relation mellan koder, symboler och mening. För 
att kommunikation ska kunna ske måste kommunikatören av symboler skapa ett meddelande. 

                                                 
19 Fiske, s. 31-32 
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Meddelandet stimulerar mottagaren att skapa en mening som på något sätt hänför sig till den 
mening som kommunikatören vill förmedla via meddelandet. I ju större utsträckning båda 
parter delar samma koder och använder samma symboler desto närmare de två meningar 
kommer varandra. Gemensamma symboler och de koder som skapas och via socialisation 
överförs till nya medlemmar i organisationen. Dessa symboler minskar en glapp mellan 
kommunikatörens mottagares meningar.    
 
4.2.4. Social informationsbehandlingsmodell av mediaanvändning 
Fulk, Schmitz och Steinfield20 presenterade social informationsbehandlingsmodell av 
mediaanvändning i organisationer (se figur 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3. Social informationsbehandlingsmodell av mediaanvänning. 
 
 
Modellen är en syntes av process- och systemskolornas idéer i organisationssammanhang. 
Modellen bygger på Daft och Lengels mediariklighets modell. Enligt Daft och Lengel21 kan 
varje kommunikationsprocess i organisationer beskrivas utifrån tvetydighets nivå med 
budskap som kan uppfattas bara på ett sätt på den ena änden av skalan och budskap som kan 
uppfattas på många olika sätt i andra änden. Informationskanaler tillgängliga i organisationer 
har olika kapacitet att överföra information. Denna kapacitet kan beskrivas utifrån fyra 
kriterier: möjlighet till omedelbar feedback; möjlighet att överföra flera olika signaler; 
möjlighet att använda det naturliga språket; möjlighet till personlig fokus. Kanaler som 
uppfyller alla eller några av dessa kriterier kallas för rika medier. Om budskapets 
tvetydlighets nivå är hög föredras rika medier och tvärtom.  

                                                 
20 Katherine Miller, Organisational Communication. Approaches and Processes, Wadsworth Publishing 
Company, Belmont 1999, s. 282-284 
21 Miller, s. 280-282 
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      Fulk, Schmitz och Steinfield menar att social omgivning också spelar in när media för 
överföring av ett budskap väljs. Social omgivning påverkar hur man uppfattar karakteristika 
av media och hur man uppfattar vad uppgiften kräver. Dessutom påverkar den sociala 
omgivningen attityder till media och beteende kring användning av media. 
 
4.2.5. Rogers informationsoverload modell 
Enligt Katz och Kahn har upptäckten av kommunikationens avgörande roll i organisationer 
lett till entusiastisk argumentering för mer information. Ökad kommunikation sågs som en 
lösning av många organisatoriska problem.22 Men, enligt Rogers, är problemet och samtidigt 
lösningar motsatta. Ett av de stora problemen är informationsoverload och lösningen är 
mindre och inte mer kommunikation och information. Som den vanligaste orsak av 
informationsoverload anges den obegränsade informationsflöden mellan organisationens 
hierarkiska nivåer. En individ som utsätts för informationsoverload är inte bara ineffektiv men 
gör, som en integrerad del i organisationen, dem andra runt om ineffektiva.  
      Organisationer reagerar på informationsoverload på olika sätt. Ett sätt är att fördela input 
och output för fler personer (se figur 4), alltså att ge personen en assistent.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Rogers informationsoverload modell. 
 
 
 
Ett annat sätt är att filtrera bort vissa kategorier av input, t ex, att ignorera information från en 
viss avdelning. Det tredje sättet att hantera informationsoverload är att sätta information i kö – 
skjuta upp information vid belastningens toppunkt med hopp att komma ikapp vid 
belastningens lägsta nivå. Organisationens struktur ska vara uppbyggd så att informationen 
når de mottagare som behöver den informationen mest, och endast dessa mottagare.23  
 
                                                 
22 Rogers, s. 90 
23 Rogers, s. 92 
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4.3. Relevans av valda teorier och modeller för empiriska studien  
Modeller och teorier som presenterades i detta kapitel utgör ett underlag för min tolkning av 
empiriska materialet. Eftersom syfte med uppsatsen är att analysera kommunikationsprocesser 
använder jag mig av en bred uppsättning av modeller och teorier för att tolka olika aspekter av 
kommunikation på Stena Lines Resecenter. 
 
Gerbners modell är bland de första kommunikationsmodeller som har utvecklats i samband 
med skapande av kommunikationsteknik. Generaliserbarhets grad av modellen gör det möjligt 
att tillämpa den inte bara i tekniken utan också för kommunikationsprocesser generellt. 
Gerbner har fått kritik för att han inte skiljer på perception av händelse och perception av 
meddelande. Den skillnaden kan man lätt se när vi tänker på hur vi skulle uppleva en 
olyckshändelse som vi sett i jämförelse med en artikel av samma olyckshändelse som vi inte 
har bevittnat. Kritiker säger dessutom att Gerbner tar upp uppkomsten av meningen men 
förklarar inte utförligt hur meningen verkligen skapas. Trots kritiken utgör Gerbners linjära 
kommunikationsmodell en teoretisk bas i uppsatsen. Den illustrerar de viktigaste begrepp som 
används för att beskriva kommunikationsprocesser. Dessa begrepp är sändare, mottagare, 
överföring, kodning och avkodning. I arbetet används modellen för att identifiera 
informationsflöden, alltså varifrån och vart informationen överförs. 
 
Newcombs modell hjälper att förstå kommunikationsbehov i organisationen. Den sociala 
omgivningen, X i modellen, refererar till den sociala omgivningen i organisationen. Med hjälp 
av modellen bör det vara möjligt att förklara intensitet av kommunikationen under 
förändringar i organisationen. 
 
Systemskolans idéer hjälper att förstå socialisations roll i kommunikationen. Koder som 
kommunikationsparter använder sig av är ett resultat av socialisation i organisationen. De är 
skapade inom organisationen och är speciella för just den organisationen. I den dagliga och 
intensiva kommunikationsprocessen skapas också speciella symboler som används för att 
effektivisera kommunikationen. 
 
Kommunikation i organisationer har ett speciellt syfte – att hjälpa att utföra arbetsuppgifter i 
organisationen. Kommunikation är redskap för koordinering och samordning. Man kan inte 
bortse från detta syfte när man studerar kommunikation i organisationer. Fulk, Schmitz och 
Steinfields för samman olika kommunikations- och organisationsteorier för att förklara val av 
media för kommunikation i organisationer. 
 
Eftersom hypotesen är att det skapas och överförs för mycket information på Stena Lines 
Resecenter är Rogers modell för informationsoverload aktuell. Modellen visar olika stadier av 
informationsläge i organisationer och i förklaringen kring modellen ges typiska lösningar av 
informationsoverloadsituationen.  
 

5. METOD 
I följande avsnitt motiveras val av forskningsstrategi och metod. Sedan beskrivs kvalitativ 
forskningsstrategi och kvalitativa metoder – kvalitativ intervju, observationer och dataanalys. 
Därefter följer beskrivning av urvalsmetoder som används för datainsamling och diskussion 
kring undersökningens kvalitet utifrån kvalitativa bedömningskriterier.    
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5.1. Metodval 
Jag intar en konstruktionistisk ståndpunkt för att svara på frågan hur informationsprocesser 
fungerar på Stena Lines Resecenter. Informationsprocesser fungerar inte avskild från de 
människor som medverkar i dessa. Det är människornas tolkning av verkligheten som är 
relevant vid bedömning om kommunikation och informationsprocesser fungerar bra. Det leder 
till mitt val av kvalitativ forskningsstrategi och metoder som används inom denna strategi.  
 
5.1.1 Kvalitativ forskningsstrategi 
Kvalitativ forskning är en forskningsstrategi som skiljer sig från kvantitativ forskning genom 
ett induktivt synsätt, tolkningsinriktad angreppssätt och kontruktionistisk ståndpunkt. Induktiv 
syn på förhållandet mellan teori och praktik innebär att teorin genereras utifrån resultat av den 
praktiska forskningen. Den tolkningsinriktade (interpretativa) kunskapsteoretiska 
ståndpunkten betyder att man fokuserar på förståelse av den sociala verkligheten utifrån 
deltagarnas tolkning av den verklighet de lever i. Sociala egenskaper förstås som resultat av 
ett samspel mellan individer och inte som självständiga företeelser. Den ståndpunkten kallas 
för konstuktionism24. 
 
Bryman och Burgess konstaterar att det är svårt att slå fast vad kvalitativ forskning är. Det 
beror bland annat på att kvalitativ forskning ofta beskrivs utifrån vad den kvantitativa 
forskningen inte är och att det finns flera olika traditioner inom kvalitativ forskning. 
Dessutom rymmer kvalitativ forskning flera olika metoder för datainsamling – etnografi eller 
deltagande observation, kvalitativa intervjuer, fokusgrupper, språkbaserade metoder och 
dokumentanalys.25 I det här arbetet använde jag mig av två datainsamlingsmetoder, kvalitativ 
intervju och observationer. I de två följande avsnitten beskrivs de datainsamlingsmetoder som 
används i studien. 
 
5.1.2 Kvalitativ intervju 
Det finns flera termer att benämna olika sorters intervjuer men trots variationen kan man 
urskilja två former: ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer 
liknar till sin natur ett vanligt samtal. Forskaren använder sig ofta av ett PM vid genomgången 
av teman under intervjun. Intervjupersoner får svara fritt och intervjuaren ställer 
uppföljningsfrågor på det han/hon tycker är intressant och relevant. Fördel med kvalitativ 
intervju är flexibilitet. Forskaren och respondenten kan bestämma tid som passar. Dessutom 
finns det frågeställningar, t ex åsikter och rekonstruktion av händelser, som inte passar att 
undersökas med hjälp av andra metoder.  Den största nackdelen med kvalitativ intervju är att 
intervjupersonen kan störas av inspelningen av eller av den onaturliga situationen att bli 
intervjuad. 
      Semistrukturerad intervju genomförs med hjälp av stramare anteckningar, som ofta kallas 
för intervjuguide, av specifika teman. Intervjupersonen har stor frihet att svara på eget sätt. 
Trots att man ofta följer intervjuguidens ordningsföljd kan ordningen ändras. 
Uppföljningsfrågor kan ställas.26  
 
De intervjuer som har genomförts har olika fokus beroende på vilken av de utformade 
kategorierna respondenten tillhör. I frågeguiden för informationsavdelningen ligger fokus på 
organisationens syn på kommunikation. I intervju med representanter från Trafik- och 
Metodavdelningen koncentrerade jag mig på utformning av information och 
                                                 
24 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, Liber Ekonomi, Malmö 2002, s. 249-250  
25 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 250 
26 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 301 
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informationskällor. I intervjuerna med teamledare ligger fokus på deras roll i 
kommunikationsprocessen och med säljare har jag mest diskuterat  
informationsmottagningsprocessen. Den röda tråden som löper igenom alla intervjuer är 
informationsflöden och dessa personers och avdelningens, som de arbetar på, roll i 
kommunikationsprocessen. 
 
5.1.3 Observationer 
I många kvalitativa studier kombineras två datainsamlingssätt – observation och intervju. Det 
finns många definitioner av etnografi och deltagande observation men alla fokuserar på 
faktum att forskare engagerar sig i en grupp under en tidsperiod för att iaktta gruppens 
beteende. 
      Att få tillträde till ett fält beskrivs som det svåraste i etnografin och deltagande 
observationer. Utifrån denna problematik har två sätt att genomföra undersökning utvecklats – 
öppen och dold etnografi. Öppen etnografi innebär att undersökningsgruppen vet att de 
observeras av en forskare och vet forskningens mål. Dold etnografi innebär att forskaren inte 
berättar om sin roll. Det finns dock praktiska och etiska svårigheter med dold etnografi.  
      Etnografen kan ha olika roller i relation till den sociala miljön han/hon studerar. Forskaren 
kan vara en fullständig deltagare, alltså en fullvärdig medlem av den sociala miljön som 
undersöks och hans eller hennes forskarroll är okänd. En annan roll är deltagare som 
observatör. Där är forskaren också en fullvärdig medlem i gruppen, men gruppen vet om 
forskarens status som forskare. Forskare kan anta en roll av observatör som deltagare. Det 
innebär att forskaren i princip är en intervjuare som bedriver observationer till viss del. En roll 
som fullständig observatör innebär att forskaren iakttar utan att påverkar den miljö han/hon 
studerar. Det finns för- och nackdelar med de olika rollerna. En fullständig deltagare riskerar 
att identifiera sig med gruppen för starkt och en fullständig observatör riskerar att inte förstå 
eller missförstå det som händer i den sociala miljön. För att inte glömma måste forskaren föra 
anteckningar enligt generella principer: att skriva ner intryck så snabbt som möjligt efter 
iakttagelsen, att komplettera dessa anteckningar senare och att skriva levande och tydligt.27

 
Observationer blev en naturlig del min studie. Min roll i observationer är deltagare som 
observatör. Observationerna löper över en period av tio veckor då examensarbete gjordes. Det 
finns dock ingen tydlig gräns när observationerna började eftersom de är kopplade till de 
tidigare erfarenheterna av den sociala miljön.   
 

5.2. Urval 
Jag har använt dels teoretiskt urval dels bekvämlighets- och tillfällighetsurval. Teoretiskt 
urval är en vanligt förekommande urvalsmetod inom den kvalitativa forskningen. Den 
urvalsmetoden går ut på att kontinuerligt samla information i takt med att olika mönster 
framkommer. Data samlas in tills teoretisk mättnad uppnås. Teoretisk mättnad uppnås när 
inga nya och relevanta data framkommer om en viss kategori och när kategorin har utvecklats 
utifrån dess dimensioner och egenskaper och att dess variation har framkommit. Förespråkare 
för denna urvalsmetod menar att genom att använda teoretisk urval slipper forskaren 
upprepningar och sparar resurser. Urvalet kan i stället göras utifrån det som är relevant och 
meningsfullt för teorin. Det viktiga är att urval möjliggör prövning av de teoretiska idéerna.28

 

                                                 
27 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 276-296 
28 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 290-291 
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Jag identifierade kategorierna utifrån min förförståelse. I takt med att jag gjorde intervjuer 
uppkom nya kategorier som var relevanta för mina frågeställningar. Representanter för 
kategorierna valdes ut enligt bekvämlighets- och tillfällighetsurval. Denna princip använde 
jag för de stora kategorier av resesäljare och delvis teamledare/säljledare, alltså kategorier 
som omfattade många individer. Resesäljare och teamledare valdes ut slumpvis utav dem som 
var på arbetsplatsen den dag som intervjuer var inplanerade. De fick en frågeguide i förväg 
för att kunna tänka igenom frågeställningar. På så sätt undveks resursslöseri eftersom endast 
de som intervjuades behövde avsätta den tid som krävdes för att gå igenom frågeguide. Andra 
kategorier bestod av färre eller enstaka individer och teoretisk mättnad kunde uppnås efter 
intervjuer med en eller ett par individer. 

 
5.3. Bearbetning av data 
Inom den kvalitativa forskningsstrategin finns det flera olika synsätt för bearbetning av det 
empiriska materialet. I metodologiska böcker beskrivs fenomenologi, symbolisk 
interaktionism, naturalism, etogenes och hermeneutik29.  
      Enligt E. Husserl, förespråkare av fenomenologi, filtreras människans subjektiva 
upplevelser av verklighet av den naturliga attityden som består av tidigare förståelse och 
förutfattade meningar. Observatörens uppgift är att sätta den naturliga attityden inom parentes 
för att fånga den subjektiva erfarenheten. Enligt förespråkare av den symboliska 
interaktionismen är socialt liv en process där individen tolkar det som sker och den tolkningen 
är grunden för individens agerande. Forskarens fokus är att undersöka individens tolkningar. 
Naturalism innebär att forskaren ska ”betrakta de företeelser som studeras på ett så naturligt 
sätt som möjligt”. Det innebär att minimera den inverkningen som omgivningen kan utgöra.       
Etogenesen har som mål att ge en ram för ett studium av mänskliga sociala handlingars 
ursprung. Forskare som antar detta synsätt intresserar sig för episoder i det sociala livet. De 
studerar innebörder som människorna lägger in i sina handlingar.30   
      Hermeneuistiskt synsätt innebär att tolka den sociala verkligheten för att åstadkomma 
förståelse. Den centrala idén inom hermeneutiken är att forskaren analyserar materialet för att 
få fram mening utifrån de människornas perspektiv. Hermeneutik utformades från början för 
tolkning eller förståelse av texter.  
      Inom det hermeneuistiska synsättet använder jag mig i bearbetningen av data av en 
kvalitativ innehållsanalys. Det är ett tillvägagångssätt som inbegriper sökande efter 
bakomliggande teman i materialet. De teman som framkommer illustreras med citat. Altheide 
argumenterar för ett kvalitativ innehållsanalys som innebär en rörelse fram och tillbaka 
mellan begreppsbildning, datainsamling, analys och tolkning31.  
 

 
5.4. Kriterier för bedömning av kvalitativa undersökningens kvalitet  
Reliabilitet och validitet är kriterier för bedömning av undersökningens kvalitet. Reliabilitet är 
ett kriterium för bedömning i vilken utsträckning ett mått på ett begrepp är stabilt eller 
pålitlig. Validitet är ett kriterium för bedömning i vilken utsträckning ett mått på begrepp 
verkligen mäter det begreppet. Dessa kriterier har utvecklats för bedömning av kvantitativa 
undersökningar och det har diskuterats om relevans av dessa kriterier för kvalitativa studier. 
                                                 
29 Bryman, a.a., s. 249-389 & Bryman, Alan, Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning, 
Studentlitteratur, Lund 1997, s. 64-77 
30 Bryman, Kvantitet, s. 66-77 
31 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 368 
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Lincoln och Guba32 föreslog alternativa kriterier för bedömning av kvalitativa 
undersökningar: trovärdighet och äkthet. Trovärdighet består av fyra delkriterier: 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera. Dessa 
kriterier motsvarar reliabilitet och validitet som tillämpas på kvantitativ forskning men är inte 
identiska. Skillnaden ligger i det att kvalitativa forskare förkastar realism som kvantitativ 
forskning bygger på. Med realism menas en utgångspunkt att det finns en absolut sanning om 
den sociala verkligheten. Kvalitativ forskning bygger på en grundidé om att det finns flera 
olika tolkningssätt av den sociala verkligheten. 
 
Vidare ska jag beskriva vad dessa delkriterier går ut på och försöka att enligt dem bedöma 
min undersökning. 
 
 
5.4.1 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet är ett av de delkriterier som utgör trovärdighet. ”Att skapa tillförlitlighet i 
resultaten inbegriper både att man säkerställt att forskningen utförts i enlighet med de regler 
som finns och att man rapporterar resultaten till de personer som är en del av den sociala 
verklighet som studerats för att dessa ska bekräfta att forskaren uppfattat den verklighet på ett 
riktigt sätt.” För att få resultaten bekräftade av respondenter finns två tekniker: 
respondentvalidering och triangulering. Respondentvalidering innebär att forskaren förmedlar 
sina resultat till de personer som har ingått i undersökningen för att få bekräftelse på att 
resultaten stämmer överrens med deras uppfattningar. Triangulering innebär att man använder 
mer än en metod i studien33. 
 
Jag har i undersökningen använt mig av konventionella för kvalitativ forskning metoder för 
datainsamling, nämligen kvalitativa intervjuer av semistrukturerad typ och observationer. För 
att öka tillförlitligheten använder jag mig av både respondentvalidering och triangulering. 
Resultaten kommer att presenteras till respondenterna. Ambitionen är att få feedback från alla 
respondenter men pga. tidsbrist finns det risk att denna teknik inte kommer att användas fullt 
ut och några respondenter inte kommer att nås. För triangulering har jag valt att komplettera 
huvudmetoden, kvalitativa intervjuer, med observationer.  
 
5.4.2 Överförbarhet 
Forskare som använder kvalitativ forskningsstrategi koncentrerar sig på djupstudier av en 
liten grupp. Kvalitativa resultat tenderar ”att ha fokus på det kontextuellt unika och på 
meningen hos eller betydelsen av den aspekt av den sociala verklighet som studeras”. Det gör 
att det är svårt att överföra resultaten till andra sociala miljöer. I stället får läsaren själv 
bedöma hur pass överförbara resultaten är utifrån de beskrivningarna som återfinns i 
undersökningen. Därför är det en fördel om beskrivningarna är detaljerade34.  
      Eftersom jag inte producerar fylliga beskrivningar så har jag valt att återge stora stycken 
av intervjuerna i citatform för att öka överförbarheten. 
 
 
 
 

                                                 
32 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 258 
33 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 258 
34 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 260 
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5.4.3. Pålitlighet 
För att åstadkomma pålitlighet skall forskaren anta ett granskande synsätt, vilket innebär att 
man noggrant redogör för hur undersökningen gick till. Undersökningen ska granskas av 
kollegor som ska bedöma i vilken utsträckning teoretiska slutsatser är berättigade35. 
      Uppsatsskrivningsprocessen var upplagd så att en kollega granskade undersökningen vid 
två tillfällen och gav feedback. Ett sådant sätt att arbeta ökar undersökningens pålitlighet. 
 
5.4.4. Möjlighet att styrka och konfirmera 
Forskaren skall försöka vara så objektiv som möjligt. ”Det ska /…/ vara uppenbart att 
forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar eller sin teoretiska inriktning påverka 
utförandet av och slutsatserna från en undersökning.”36 Eftersom jag tillhör den sociala miljön 
som jag studerar så försvårar det möjligheten att styrka och konfirmera undersökningen. Jag 
var medveten om denna brist och har vidtagit en åtgärd. Jag försökte ställa många generella 
frågor som inte utgår ifrån min förförståelse. 
 
5.4.5 Äkthet 
För att uppnå så hög grad av äkthet som möjligt skall forskare sträva efter ett antal mål. Ett av 
de och är att ge en rättvis bild. Man skall sträva efter att alla kategorier är lika representerade 
och får samma möjlighet att framföra sina synpunkter37.  
      Trots att undersökningen är gjort utifrån resesäljares perspektiv har jag strävat efter att få 
så många synpunkter som möjligt från alla de personer som ingick olika kategorier. 
 

5.5. Genomförande av undersökning 
Jag har utifrån min förförståelse identifierat följande kategorier: resesäljare, teamledare, 
trafikledare från avdelningen Trafik och Metod och informationsavdelning. Frågeguide, olika 
för varje kategori, med frågor indelade i teman har skickats ut i förväg. Intervjuguiden består 
av frågor om olika aspekter av kommunikation som inledande frågor. Andra frågorna har 
delats in enligt informationskanalerna utifrån min förförståelse.  
      Intervjuerna har spelats in och transkriberats till text. Intervjuerna varar mellan 20 och 70 
minuter. Resesäljares kategori respresenteras av fem säljare, en från Göteborg, en från 
Varberg och tre från Karlskrona. Två teamledare har intervjuats – från Göteborg och 
Karlskrona; Trafik- och Metodavdelningen representeras av en respondent och 
informationsavdelningen av två respondenter.  
      Resultaten presenteras i tema kring olika aspekter av kommunikation och informations-
hantering: informationsflöden, kommunikationskanaler, utformning och uppläggning, mängd, 
selektion, arkivering, informationssökning, effektivitet, tidsaspekten, fysiskt avstånd, 
övergångsperiod och respondenternas bedömning av informationsläget. Annan betydelsefull 
information presenteras tillsammans med resultat av observationer i sista kapitel av 
resultatavsnitten. Vid citat anges det vilken kategori respondenten tillhör och där det är 
aktuellt anges också på vilken kontor respondenten arbetar. För att försvåra igenkännande av 
respondenten numreras inte respondenterna.  
      Resultaten analyserades utifrån de kommunikationsteorier och modeller som valdes ut 
som uppsatsens teoretiska ram. Utifrån resultaten och analysen har förslag till förbättringar 
utarbetats och presenteras i diskussionskapitel.    
 
                                                 
35 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 260-261 
36 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 261 
37 Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, s. 261-262 

 21



6. RESULTAT 
I det här kapitlet presenteras resultat av intervjuerna och observationer. Resultaten presenteras 
i tema som kunde skiljas ut i den insamlade materialet. Teman avser olika aspekter av 
kommunikation och informationshantering, t.ex. informationsflöden, kanaler, informations-
sökning, selektion, arkivering, mängs, tidsaspekt och fysiskt avstånd. Två av dessa teman, 
informationskanaler och utformning, uppläggning och struktur är indelade i underteman.  
 

6.1. Informationsflöden 
Utifrån intervjuarna och observationerna har jag kartlagt informationsflöden på Resecenter. 
Respondenterna tillfrågades varifrån de fick information och vem eller vilka de skickade 
information till om de svarade att de spred information.  
Informationens skapas mestadels i avdelningar utanför Resecenter och förmedlas till Trafik- 
och Metodavdelningen (se figur 5). Där kontrolleras, sållas bort och omformuleras 
informationen för att skickas vidare till teamledare och säljare. Syftet är att inga massutskick 
ska göras innan informationen granskas, struktureras och formuleras på ett sätt som är lätt att 
överblicka och förstå. Sådan centraliserad informeringsfunktion filtrerar bort onödig eller 
felaktig information och minskar informationstrycket.  
      Centraliseringen av den information som går ut till samtliga anställda innebär inte 
automatiskt att det finns restriktioner för hur kommunikation ska ske i organisationen. Alla får 
kontakta varandra och kommunicera både horisontellt och vertikalt i organisationen. Figur 5 
visar endast informationsflöden och inte kommunikationsmönster.  
      Trafik- och Metodavdelningen får in information från ett dussin olika källor. De 
vanligaste är reseproducenter, marknadsförare, optimeringsavdelning, Sale Support, 
hotellavdelning, utesäljare, ledning på fartygen, IT service center och informationsavdelning. 
Fartygen är organisationer i sig och är därför markerade med en tjock ram. 
Informationsavdelning är stabsfunktion för hela koncernen och har därför tillsammans med 
andra avdelningar i Stena Lines organisation markerats för att skilja ut den från Resecenters 
organisation där endast säljteamen och Trafik- och Metodavdelningen ingår. Mottagare av 
informationen är teamledare och säljare.  
      Det mesta informationen skapas i organisationens högre hierarkiska nivåer och förmedlas 
neråt i organisationen. En teamledare uppskattar exempelvis att av de ca 20 e-post som 
skickas går 5 uppåt i organisationen och 15 neråt. När säljare får information som ska skickas 
till samtliga, uppmanas de att kontakta teamledare som i sin tur kontaktar Trafik- och 
Metodavdelningen.  
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Figur 5 Informationsflöden på Stena Lines Resecenter 
 
Under en period var kommunikationstendenserna annorlunda. Efter att bokningssystemet 
Sloop implementerades skapades mycket information nere i organisationen, alltså hos 
systemanvändarna. Eftersom det var säljarna som använde bokningssystemet så var det just de 
som upptäckte fel i systemet. Felen anmäldes till Sale Support för åtgärd. För att undvika 
redundans fick teamledarna centraliserings- och informationssamordningsroll i 
informationsflödet uppåt från säljarna till Sale Support. 
 
6.2. Informationskanaler 
Resecenter har utvecklat informationskanaler som passar organisationens verksamhet. De 
kanaler som används mest på Resecenter är e-post, informationssystem och möten.  
 
6.2.1. Val av kanal 
Det används ett antal olika kanaler för informationsspridning på Resecenter. Val av kanal 
påverkas av följande faktorer: innehållet i meddelandet, feedback, tillgänglighet och säkerhet.  
En teamledare berättar att vilken kanal hon väljer beror på innehållet i det budskapet hon vill 
förmedla. Valet av kanal är inte alltid självklar. Respondenten berättar att det inte är lätt alla 
gånger att bestämma vilken kanal som lämpar sig bäst. Teamledaren berättar att hon utgår 
ifrån hur meddelandet kan tolkas av mottagare när det förmedlas genom de olika kanalerna: 
”Jag försöker verkligen tänka på hur jag skriver och hur de andra kan uppfatta det, de som ska 
läsa det, för jag har märkt hur svårt det är att alla ska uppfatta det som man vill att de ska 
göra.” 
      Ytterligare en faktor som både teamledare och säljare uppger är viktig vid valet av kanal 
är feedback. Om teamledare tror att meddelandet kan skapa diskussion då väljer han/hon 
personlig kontakt eller telefon. En säljare berättar att om man vill ha snabbt svar på 
meddelandet så väljer han telefon och om det inte är så brådskande med besked då väljs e-
post framför telefon.  

Säljare 

Teamledare Trafik och metod

Sale Support 
Marknadsförare 

Optimering 
Hotellavd. 

Utesäljare 
Ekonomiavd.

Informationsavd. 
Producenter 

IT service center Fartygsledning 
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Det beror på vad det är för fråga. Om det är en fråga som jag måste få svar på akut 
så ringer jag och om det är en fråga som jag inte behöver svar på studs då mejlar 
jag. Och vissa grejer är lättare att skriva än att ta muntligt. (säljare)  

Telefon är en kanal som möjliggör snabb feedback på meddelandet medan e-post är 
tidsbesparande på annat sätt: man behöver inte ringa flera gånger för att nå den personen eller 
de personerna. Valet av kanal beror också på hur viktigt det är att meddelandet verkligen nås 
och uppfattas på ett visst sätt av alla mottagare.  

För att säkra budskapet så är det ju muntligt information som jag tycker är det bästa. 
Man ser ju om folk tar till sig det. Man kan ju titta på folk och se om de är med när 
man pratar. Och sedan kan man ju också ställa kontrollfrågor till den också. Har alla 
förstått? Och nickar alla får man ju utgå ifrån att alla har förstått. (teamledare) 

Att e-post är en användbar kanal på Resecenter beror på dess tillgänglighet. Dator med 
Internet uppkoppling är ett arbetsverktyg för de anställda på Resecenter och därmed blir e-
post en bekväm kommunikationskanal.  

 
6.2.2. E-post 
Den främsta informationsspridningskanalen på Resecenter är e-post. Det visar följande citat 
ur en intervju med en teamledare: ”Vi får ju väldigt mycket information hela tiden via mejl 
och … ja, via mejl. /…/ All kommunikation i huset sköts ju via mejl.”  
      E-post är en utmärkt kanal när mottagarna är många, fysiskt utspridda och ska nås relativt 
samtidigt eftersom e-post skickas ut samtidigt även om meddelandet läses av mottagarna vid 
olika tidpunkter.  
      E-postsystemet har sökfunktion där man kan söka upp en eller flera personer och 
automatiskt få in deras e-post adress. Den funktionen gör att det blir säkert att skicka e-post 
som inte tappas bort om stavnings fel skulle förekomma. E-posten på Resecenter har också ett 
system där alla användare är indelade i målgupper, t ex, Resecenter i Göteborg, Karlskrona 
och Varberg, alla på Resecenter eller alla användare på en viss ort eller en båt, och är väldigt 
bekvämt i en stor organisation där inte alla känner varandra. 
      Via e-post skickas ny information och påminnelse om gammal information som säljarna 
inte har tagit till sig. Att informationen inte tagits in visar de fel som görs eller de frågor som 
ställs. Via e-post förmedlas också information om nerladdat information i SIS (Sales Info 
Support). På det sättet kombineras två kanaler för att förmedla ett meddelande. Dessa e-
postmeddelanden är interaktiva eftersom innehållet i budskapet är en länk till 
informationssystemet SIS där meddelande kan hittas. Syftet med interaktiva e-
postmeddelanden är att säljarna och teamledarna ska få en vana av att använda SIS. En 
respondent från avdelningen Trafik- och Metod tycker att det är svårt att undvika att använda 
två kanaler för att förmedla ett budskap eftersom SIS inte är färdigt laddat. Säljare behöver 
information om vad som har laddats ner för att kunna veta vilken information de kan söka i 
SIS. Om all information kommer i text på e-post så förlorar informationssystemet sin funktion 
då ingen kommer att använda det. Att informera om information är oundvikligt menar en 
respondent från Trafik- och Metodavdelningen eftersom informationen förändras: ”Det är 
klart att man inte kan sitta och titta på de olika saker kontinuerligt för att försäkra sig att den 
information som jag har är fortfarande aktuell.”  
      E-post är nästan undantagslöst en enda kanal som trafikledare använder för att skicka ut 
bokningsinformation till säljare och teamledare. Det största informationsflödet via e-post går 
neråt i organisationens hierarki. Tillgänglighet gör att e-post blir en tidsmässigt effektiv kanal 
och alla på Resecenter kan nås via denna kanal.  
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För teamledare är e-post en viktig men inte enda kanal. Teamledarna berättar att de använder 
e-post för kommunikation både uppåt och neråt i organisationen, men för att informera sitt 
säljteam väljer man ofta möten. Det kan illustreras med ett citat: 

Intervjuaren: På vilket sätt sprider du information? 

Teamledaren: Jag väljer teammötena och back-up med mejl. Jag tycker det är svårt 
att ge information för jag vet inte riktigt vilken kanal jag ska välja. Jag försöker ta 
de viktiga grejerna på teammöten. 

E-post är inte bara en kanal av push utan också av pull typ. E-post arkiv som säljare, 
teamledare och trafikledare skapar uppges som den främsta informationskälla när de ska söka 
information. Oftast söker de någon information som de har minne av att det har kommit via e-
post: 

Intervjuaren: Vad gör du för att få tag på information? 

Teamledare: Jag kollar i mejlboxen. Man har ju väldigt väldigt många mappar. 
Bokningsinformation är indelat på Danmark, Polen och Tyskland så du vet ju 
ungefär vart du ska leta. Det är ju begränsat hur mycket man får plats i systemet. Är 
det riktigt gammal information så får man ju leta i mappar som man har flyttat.  

Säljare berättar att de har många e-postmeddelanden sparade och att det kan vara tidsödande 
att hitta rätt information när man väl behöver den: 

Intervjuaren: Hittar du den information som du sparat tidigare och behöver den 
igen? 

Säljare: Ibland kan det vara svårt. Om man har en kund i telefonen och man ska 
hitta nåt. Man vet att man har fått mejl men man kan inte komma ihåg vem det var 
ifrån eller när. Men jag har ganska bra koll på mina mejl så oftast går det bra. 
Annars får man be nån snäll kollega som har bättre ordning på grejerna. 

Att kommunicera, informera och ta emot information via e-post är vardag för de anställda på 
Resecenter, en vardag som de inte reflekterar mycket kring. I intervjuerna märks att 
respondenterna är positivt inställda till e-post. En teamledare tycker att e-post är en effektiv 
kanal att sprida information. Med effektivt menas då att man kan snabbt nå alla.  
 
6.2.3. SIS och Superstars 
Behovet av ett nytt informationssystem uppkom när bokningssystemet Superstars byttes ut 
mot Sloop. Informationssystemet SIS bygger på en sökmotor och ett menysystem. Det är ett 
system under utveckling och informationsladdning pågår kontinuerligt. En del information 
laddas ner från det gamla boknings- och informationssystemet Superstars och allt ny 
information laddas allt eftersom den skapas. Information om vad som är nerladdat skickas av 
trafikledarena på Trafik- och Metodavdelningen till säljarna och teamledarna via e-post. 
Tanken är att när systemet är färdigutvecklad kommer e-postflöden att minska:  

Det är otroligt mycket små grejer. Man kommer ju inte ihåg. Det är väl det, tror jag i 
alla fall, att SIS:en ska vara för när vi väl har lagt in och säljarna har vant sig så 
kanske man inte behöver skicka ut så många mejl för att all information ska ligga i 
SIS:en så att man även utan att ha fått mejl kan gå in och se. /…/ det är mycket om 
det där med annonser, erbjudanden och sådant som man inte längre behöver skicka 
mejl om, och nya produkter. (trafikledare) 

Med utveckling av informationssystemet SIS förflyttar sig sättet att få information på från mer 
push, då avsändare skickar information till mottagare, än pull, då man själv söker information, 
till mer pull än push. Information som skickas ut till säljare minskar, i stället ska de leta efter 
information i SIS. Det är inte någon helt nytt på Resecenter då det har varit både push och pull 
information när den gamla boknings- och informationssystem Superstars användes. SIS kan 
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dock rymma mer information än Superstars och därmed finns det förhoppningar att pull sättet 
kommer att dominera. 
 
Respondenterna är positivt inställda till SIS. De flesta svarar att SIS inte motsvarar deras 
förväntningar men att det beror på att systemet inte är färdigtladdat. På frågan om hur man 
tror SIS blir när det är färdigt är kritiska rösterna få. En respondent från Trafik- och 
Metodavdelningen tycker att förutsättning för att systemet blir lyckat är att man hittar bra 
struktur. Kritiken handlar om just struktur.  
 
Två underliggande tema kunde identifieras utifrån svaren om SIS. Det ena är lärande. Det 
handlar om genomgång från ett informationssystem till ett annat och skaffa sig en vana av 
användning av SIS. Säljare, teamledare och respondenter från Trafik- och Metodavdelningen 
poängterar att man måste lära sig att hitta i SIS och vänja sig att använda det.  
      Målet är att SIS ska bli den främsta källa för informationssökning. Säljarna är positivt 
inställda till lärande och försöker följa e-post meddelanden med ny information i SIS. Några 
respondenter, både teamledare och säljare tycker dock att tiden inte har räckt till för att sätta 
sig in i SIS, men försöker göra sitt bästa eftersom ”det är ju det som gäller framöver” (säljare).  
 
Framtidstro är det andra underliggande temat. Entusiasmen är stor och förväntningar och 
förhoppningar om förbättrad situation kring information är kopplade till SIS. På frågan om 
vad man tyckte om SIS svarade alla respondenter att de tyckte det var ett bra system.  
   
6.2.4. Möten 
Möten är ett tillfälle då det finns möjlighet till dialog och inte bara information. Teamledare 
samlas på ett teamledarmöte i Göteborg varje tisdag. Personer från andra avdelningar och med 
andra ansvarsområden bjuds in som informanter. Producenter, marknadsförare, trafikledare 
från Trafik- och metodavdelningen, ansvariga för bokningssystem och Resecenters ledare är 
de som oftast brukar närvara vid teamledarmöten. Teamledare från Varberg deltar vanligtvis 
vid teamledarmöten. Teamledare från Karlskrona kan på grund av avstånd inte delta i 
teamledarmöte varje vecka och är med endast vid månadsmöten – teamledarmöte sista 
tisdagen varje månad. På en Resecenters konferens i april 2005 bestämdes att teamledarna 
skulle använda telefonkonferens för att teamledaren från Karlskrona ska kunna närvara vid 
alla teamledarmöten. Både strategisk och operativ information förmedlas på dessa möten. 
Information som teamledare ska gå ut med till säljarna samordnas. 
 
Teammöten är ett tillfälle för säljarna och deras teamledare att samlas för information och 
diskussion. I Göteborg finns fyra team. Två team har möte på onsdagar, ett team samlas på 
torsdagar och det fjärde teamet på fredagar. Att lägga teammöten utanför arbetstid och ha dem 
samtidigt är praktiskt ogenomförbart eftersom terminalens öppettider är från tidig morgon till 
sen kväll. Det gör att trots att informationen är samordnad under teamledarmöten så når den 
säljteamen med som mest två dagars skillnad.  
      I Karlskrona bjuder man in producenter och marknadsförare oftare än i Göteborg till 
veckomöten där nya produkter, marknadsföringstidschema och kanaler samt bokningsläget 
presenteras.  
      Utöver den information som bestäms på teamledarmöten avgör teamledaren vad hon/han 
vill ta upp. Sedan följer en runda då säljare kan ta upp de problem, förslag och frågor de har 
och diskutera någon händelse som inträffar under veckan. Tiden för alla att komma till tals 
räcker ofta inte.  
      Vad som tas upp på möten illustreras av dessa citat: 
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Ja, det är ju synpunkter, något som har hänt under veckan, sådant som rör 
arbetsmiljö. Och eventuellt andra problem som dykt upp (säljare) 

Det är nyheter ibland. Kanske inte så mycket produkter, just att det har kommit nya. 
Däremot så diskuterar vi nya produkter men inte så att teamledaren tar upp sånt utan 
det är ju mest rutiner, det här kommer att hända, sådana grejer. Sen tar ju vi upp 
grejer. (säljare) 

Det kan komma tio mejl om dan med olika erbjudanden. Glöm inte det och tänk på 
att hotellet har stängd bad och så vidare. Så det måste man dra på teammöten också. 
(teamledare) 

Jag redovisar ju alltid siffrorna för linjerna för det kanske inget som säljarna läser. 
Och det tycker jag man ska ge muntligt. En hel del är ju om Sloopen också, vad det 
gäller läget med buggar och sånt. Och sen går ju halva mötet till att ta rundan runt 
bordet. Det är ju den enda gången man har chans att diskutera hela teamet och ta 
upp frågor. Efter att jag informerat så brukar jag ta den rundan för det är ju viktigt, 
det är mycket som måste ventileras. Och det kan vara nästan vad som helst. 
(teamledare) 

Oftast är det information som det kan bli diskussioner kring. Eller sådant som kan 
uppfattas på fel sätt om jag skriver på mejl. (teamledare). 

Svaren är olika vilket troligtvis beror på att spännvidd av den information som tas upp på 
möten är stort. Möten uppskattas såväl av teamledare som också säljare och är viktiga inte 
endast utifrån informationssynpunkt utan också för trivsel och delaktighetskänsla. 

 
6.2.5. Intranät 
Stena Lines intranät kommer upp när man går in i Internet. Via intranät loggar man in i 
bokningssystemet och Telelist – telefonsystem med inkommande fax och e-post funktioner, 
telefonkö och statistik samt andra funktioner.  
Trots att intranät knappast innehåller någon operativ information för de anställda på 
Resecenter, så uppger alla respondenter att de använder sig av intranät. Organisationens 
Intranät används för att söka olika sorters information:  

/…/ ta reda på vem som har olika uppgifter och telefonnummer /…/  (säljare och 
teamledare) 

Jag brukar läsa där för att försöka hålla mig uppdaterad på vad som händer i 
företaget. (säljare)  

Man kan hitta det mesta där, blanketter av olika slag, information från linjerna 
ligger ju där också. (teamledare)  

/…/ se om det finns lediga jobb inom Stena Line. (säljare) 

En respondent från informationsavdelningen tycker att SIS är en form av intranät för 
Resecenter och skulle gärna se som en del av intranät: 

Risken finns ju att det blir två separata intranät. Och då kanske de som dagligen 
använder SIS går inte in i intranätet och missar en del viktig information. Så jag 
tycker att man ska sedan när det kommit igång på riktigt se om man kan föra ihop 
dem. Det är min spontana reaktion.       

På frågan vilken kanal respondenterna föredrar att få information på kommer muntlig 
information högt upp på önskelistan:  

Jag tycker att SIS:en är bra men det är ju alltid bra att dubbelkolla, att prata om det i 
teamet att man har fattat det rätt, för ibland kan det ju vara lite diffust. Erbjudanden 
som inte står klart… och det är alltid bra att dubbelkolla att det vi har sett, så är det. 
(säljare) 
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Jag tycker det är bra med mejl. Men också muntligt ifrån arbetskollegor eller 
teamledare. (säljare) 

Det beror på vad det gäller. Är det viktiga saker som man vill lägga sina synpunkter 
så föredrar jag personlig kontakt. (teamledare) 

Per mejl. Ofta kommer människor fram, kan du skicka ut det och det? Då får de 
mejla för det är lätt att glömma. (trafikledare) 

Respondenterna menar att de förstår och tar till sig informationen bättre när den överförs via 
ett ansikte mot ansikte kontakt: 

På nåt sätt så snappar man upp det lättare, tycker jag. Om en kollega som säger 
någonting så kommer man oftast ihåg det sen. (säljare)   

Ur intervjuerna framträder en bild att den formella kanalen där informationen ges muntligt, 
alltså möten, används relativt lite i proportion till respondenternas önskan. 
      Andra skriftliga kanaler gemensamma för hela Stena Line eller linjen nämner inte 
respondenterna som informationskanaler. När man frågar om just dessa uppger säljarna och 
teamledarna att de sällan har tid att läsa Connections eller Linjebladen. Respondenterna från 
informationsavdelningen berättar att Connections, sammanhållningsskapande tidskrift för hela 
Stena Line, och att Linjebladet är en viktig informationskanal för ombordspersonal, eftersom 
digitalisering inte har kommit långt på fartygen. En säljare menar att informationen i 
linjebladen är ofta gammal. 
   

6.3. Utformning, uppläggning och struktur 
Eftersom informationsförmedling på Resecenter är centraliserad finns förutsättningar att 
samordna utformning av meddelanden som skickas ut till samtliga. 
      Utformning av budskap är en av de viktigaste uppgifterna för Trafik- och 
Metodavdelningen och en av de svåraste. En del information skickas ut enligt en viss mall. 
Sådan standardisering görs för en viss typ av information som återkommer ofta. Ett exempel 
som respondenten från Trafik- och Metodavdelningen ger är erbjudanden och extraproduktion 
som presenteras i en viss ordning: produkten, pris, period då produkten gäller, bokningskod 
och marknadsföringskanal. Respondenten tycker att det gör det snabbare att överblicka 
informationen men tycker också att det kan vara svårt att hålla isär en snarlik information. En 
utmaning är sådan information som kräver ”mycket löpande text”. Respondenten säger att hur 
man än försöker att formulera och strukturera meddelandet så att alla förstår likadant så 
händer det att någon mottagare missförstår eller inte förstår budskapet. Det beror enligt 
respondenten på personliga skillnader, hur personen klara av att memorera, välja ut och söka 
information. 
      Majoriteten av respondenter lägger märke till utformning av budskap och har synpunkter. 
Några säljare har inte tänkt på utformningen och har inga synpunkter. Strukturen i de olika 
källor som säljare och teamledare letar information i är komplicerad och inte alltid tydlig, 
enligt respondenterna. 
 
6.3.1. E-post 
Respondenterna tycker överlag att det är viktigt hur e-post meddelanden är utformade.  Kort 
och koncist samt innehållsrikt är de krav som ställs för utformning av budskap. De synpunkter 
om utformning av informationen som har kommit fram är allmängiltiga och tyder inte på 
skillnader mellan säljare, teamledare och trafikledare.  
      Enligt respondenten från Trafik- och Metodavdelningen hjälper rubriker i selektering. De 
flesta har en tydlig bild av hur de vill att rubrikerna ser ut: ”informativa”, ”korta” och 
”intressanta”. E-post utan rubrik upplevs irriterande eftersom man inte vet vad det handlar 
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om. Långa meddelanden känns tråkigt att läsa och svårare att komma ihåg. Respondenterna 
från alla kategorier irriterar sig över ogenomtänkta meddelanden som är otydliga eller 
ofullständiga och då det skickas uppföljnings- eller kompletteringse-post i efterhand. Enligt 
en teamledare är också de meddelanden som innehåller en dialog irriterande. Respondenterna 
uppger att det tar alltför lång tid att läsa och förstå innehållet då man får läsa nerifrån upp. 
 
En del e-post som skickas är interaktiva. Meddelandet består av en länk till 
informationssystemet SIS eller hemsidan. Det förklarar en respondent från Trafik- och 
Metodavdelningen: 

Vi har pratat om att det är sanslöst dels att lägga in informationen i SIS dels skriva 
samma sak i mejlet men eftersom säljarna är inte så vana att jobba med SIS och inte 
allt finns där så måste man ju mejla ändå. (trafikledare) 

Säljarna och teamledarna är nöjda med det interaktiva sättet att förmedla information. 
 
6.3.2. Superstars och SIS 
Informationssystemet i det gamla bokningssystemet Superstars bygger på ett komplicerat 
menysystem och kräver en hel del kunskaper och vana i användandet av systemet för att 
kunna hitta informationen. Men när man väl är van och har memorerat ett antal koder till 
informationssidor så hittar man informationen relativt fort. Om man dock aldrig tidigare 
behövt en viss typ av information så kan det vara mycket svårt att hitta själv. En del 
respondenter tycker att menysystemet är komplicerat och ”rörigt”. En av respondenterna, en 
teamledare, utryckte sig så här så om informationssökning i Superstars: ”I grunden finns det 
logik, men erbjudanden, t ex, kan ramla in på olika sidor och man vet inte exakt var man ska 
leta.” 
I Superstars låg boknings- och informationssystem tillsammans, vilket gjorde det mer smidigt 
att hoppa mellan dessa, medan Sloop och SIS är två olika system. Båda informationssystemen 
används. En säljare säger:  

Nej, men man blir ju lite knäpp. Vi har fortfarande tillgång till det gamla systemet 
och jag vet hur man hittar där. Det är mycket klickande hit och dit på SIS:en. Det 
ligger under där och så klickar du där och igen. Ibland är det lättare att hitta i det 
gamla systemet eftersom man inte är så van med det nya och allt ligger ju inte där 
än. (säljare)   

I utvecklingen av SIS är det viktigt att hitta ett bra system att presentera information på och en 
bra uppläggning av informationen. Detta synsätt blir tydligt när en teamledare reflekterar över 
informationens uppläggning och struktur: 

Det viktigaste tror jag är att man hittar en bra struktur. Och det faktiskt är inte helt 
lätta från början. Jag tror att man får börja och ser man att det inte var så bra eller 
det kanske inte var så lätt så kanske man kan få synpunkter om hur man lägger in. 
Viss information är ju klockrent. Jag menar, annonser är ju annonser, men sen finns 
det annan information som man inte vet hur man ska rubriksätta, vad som ska vara 
först och sist. (trafikledare)  

Det är dessutom viktigt att skapa en bra organisation och ansvarsfördelning för att utföra det 
arbetet. Det illustrerar följande citat: 

Trafikledare: Sen är det vem som ska lägga in vad. Att kanske Sale Support ska 
lägga in vad som gäller linjerna och turer och att kanske producenterna själva får en 
loggin men så långt har vi ju inte hunnit. 

Intervjuare: Finns det inte risk att det blir olika och att man tappar kontroll? 
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Trafikledare: Exakt. Det kan lätt bli Hawaii om alla lägger i. Man måste dessutom 
lära sig rätt mall så att informationen hamnar på rätt ställe i systemet. Sen vilken 
ordning man ska skriva in. 

De anställda på Resecenter som intervjuades tycker att utformningen av informationen på SIS 
är väldigt bra och att den information som finns inlagt i systemet motsvarar deras 
förväntningar. 
      SIS bygger på en sökmotor kombinerat med menysystem. En del respondenter tycker att 
man har större chans att ”komma rätt med en gång” när man använder sig av sökmotor, 
medan andra tycker att träffar man får är många och det är tidsödande att leta bland dem. 
Menysystemet har av en respondent bedöms som praktiskt oanvändbart eftersom den kräver 
en hel del kunskaper kring den information man söker för att kunna komma rätt.  
 
6.3.3. Möten 
Möten är upplagda så att en del tid avsätts för teamledare att informera om de saker som 
bestämdes på teamledarmöten. Alla teamledare ska ge samma information till säljare i sitt 
team. Resten av tiden är avsedd för teamledare att ge övrig information och för säljare att ta 
upp sina problem och synpunkter. En del information är av operativt slag; om man ger 
strategisk information beror i större utsträckning på teamledarens bedömning och intresse. 
Både teamledare och säljare tycker att tiden ofta inte räcker till för att alla ska hinna framföra 
sina synpunkter. 

 
6.4. Mängd 
Den mängd information som respondenterna hanterar utrycker de som ”otroligt mycket”, 
”vansinnigt mycket”, ”lätt att gå vilse i informationsjungeln” och ”inte en chans/inte en chans 
i världen” att ta till sig all information. Respondenter från Trafik- och Metodavdelningen och 
teamledare beskriver informationsläget för säljare så här: 

Jag tror nästan att man har blivit mätt på informationen så att man inte kan ta det till 
sig nästan.” (teamledare) 

Man kan lätt sammanfatta det att det är för mycket information. Jag tror att det är 
för mycket. Jag tror att de flesta teamledarna uppmanar att läsa men det är ju inte 
alla som kommer en halvtimme tidigare och när man väl kommer så ska de ju helst 
logga in direkt. Och så ringer det ju mer eller mindre konstant. Så när ska man hinna 
läsa sina mejl? (trafikledare) 

Trots det uppger en del respondenter, några säljare och alla teamledare och respondenter från 
Trafik- och metodavdelningen, att de ibland saknar information för att utföra sina 
arbetsuppgifter. En säljare tycker att ännu värre känns det när man får information utifrån 
organisationen, från en tidning eller kunder.  
      En del respondenter tycker att informationsmängden kan minskas och en del har svårt att 
föreställa sig att det skulle vara möjligt trots att de upplever att de får mycket mer information 
än vad de kan ta till sig.  
      Säljarna tycker att det hade varit bra med tid avsedd för informationsinhämtning men 
teamledarna uppskattade att det skulle kosta för mycket för att vara lönsamt.  
När det första intervjuarna genomfördes prövades det ett nytt sätt att strukturera e-
postutskicken med syfte att minska flöden via denna kanal. Gemensamt, avsändare och 
mottagare, bestämdes det för samlingse-post två gånger om dagen vid en bestämd tidpunkt – 
kl. 10 och kl. 14. Om det var säljarnas, teamledarnas eller trafikledarnas initiativ kunde man 
inte med säkerhet säga.  
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      När de sista intervjuarna gjordes hade det bestämts för att differentiera utskicken landvis 
tre gånger om dagen: en samlingse-post för Danmark, en för Tyskland och Polen. Beslutet har 
med arkivering att göra. 
 

6.5. Selektering 
Informations- och kommunikationsprocesser präglas av selektering i olika etapper av 
processen. Selektering görs av både avsändare och mottagare. Det temat återkommer i alla 
respondenternas svar. Respondenten från avdelningen Trafik och Metod beskriver en del av 
sina arbetsuppgifter som att ”sålla bort” i informationen. Både innehåll och form av budskapet 
genomgår selektering och det väsentligaste i innehållet förmedlas vidare i en mer precis form: 
”Framför allt när vi sållar som vi tänker att det behöver inte de veta och tar bort det för att 
minimera texten och bara försöker få med det som är väsentligt.” (trafikledare) 
      Selektering sker när mottagaren får budskap. Dels väljer mottagaren ut mellan olika 
budskap och dels delar i budskap. Man utrycker det som ”ibland kan man leta sig fördärvad 
efter något mejl som man oftast har slängt eftersom man tycker att det är inte viktigt längre” 
(teamledare) eller ”man får av rubriken göra sig en bild om det är någonting viktigt” 
(trafikledare). 
 

6.6. Arkivering 
Den information som skickas skriftligt via e-post är både av långsiktig och kortsiktigt 
karaktär. Med kortsiktigt menas här den information som gäller just då, denna dag, t.ex. någon 
båt är försenad, teleguide är tillfälligt ur funktion och liknande. Den information som gäller 
tillsvidare eller under en bestämd längre period arkiveras enligt alla respondenter. Det mesta 
sparas digitalt och en del skrivs ut och sparas i pappersform. Informationen som 
respondenterna väljer att skriva ut handlar om, t ex, nya rutiner som kommer i form av långa 
utläggningar på mejl eller information som är speciellt aktuell just då, t ex, efterfrågade 
produkter för tillfället. Alla intervjuade som arbetar på Resecenter är vana vid att läsa på 
skärmen. Trots det kan information på pappret ibland kännas tryggare att ha och lättare att 
överblicka och läsa.  
      Säljare, teamledare och trafikledare sparar e-postmeddelanden i mappar. Hur 
mappsystemet ser ut beror på hur man själv har valt att strukturerar det. De flesta har mappar 
för varje land där man bokar resor, Danmark, Tyskland och Polen, och för produktgrupper, t 
ex, kryss. Vissa har ett enklare mappsystem med en nivå medan andra har mappsystem med 
två eller tre nivåer som bildar ett träd. En respondent uppger att man sällan hittar tid för att 
justera och rensa mappsystemet och att man har kvar mappar som inte är aktuella sedan länge.  
En teamledare känner press på att vara bättre på att arkivera eftersom han har en 
informationsstödjande roll.  

Intervjuare: Känner du ansvar för att vara bättre på att spara? 

Teamledare: Ja, just därför för att de slänger ju mejlen efter ett tag. Så vet de att jag 
ska ha det men jag kan ju inte ha det hur länge som helst heller. Det går inte. 

 

6.7. Informationssökning 
Säljarna och teamledarna berättar att de både får och söker information. E-postbox med eget 
arkiv av mejl är den främsta informationskälla när säljare och teamledare söker information, 
alltså är informationen som man söker ofta inte ny.  
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      Det nya informationssystemet SIS håller på att byggas ut och alla respondenter förväntar 
sig att SIS kommer att bli den främsta informationskällan. Därmed kommer pull dominera 
över push information. 

Intervjuaren: Hur många e-post meddelanden får du per dag, tror du? 

Säljaren: Nu är det inte så mycket. Nu är det SIS:en som gäller. Så det är inte många 
mejl i dagsläget som vi får per dag. Förr var det mer. O herre gud, så var det 
jättemycket!  

Under uppbyggnadsfasen används också det gamla informationssystemet i Superstars. 
Informationen är spridd på flera olika källor och det upplevs som besvärande och förvirrande 
för nyanställda.  
      Alla respondenter är positivt inställda till SIS, dock framkommer det en del kritik. En 
respondent är lite misstänksam mot systemets uppbyggnad med både sökmotor och meny. 
Användare kan välja att söka på ord eller siffror men kan också gå via meny med olika 
rubriker och klicka sig fram till den information man söker. Respondenten tycker att 
menysystemet är överflödig och kräver mycket kunskap kring den information man söker för 
att kunna komma rätt. Menysystemet är för svårt att använda för att kunna vara en 
sökalternativ, speciellt för nyanställda. En annan kritik är att man får många träffar på 
sökningen och måste bläddra fram och tillbaka för att hitta den rubrik där man tror 
informationen ligger.  
 
E-postbox strukturerar var och en upp som man vill och förmår. Respondenterna känner dock 
att de varken har tid eller ork att omstrukturera och rensa e-post boxen. Därför erkänner en del 
respondenter att det kan vara svårt att hitta information i sin egen e-postbox. När man börjar 
som en ny säljare kastas man in i det e-postflöde utan att man vet tillräckligt mycket 
produktutbudet och olika typer av information för att kunna skapa ett tillräckligt bra 
mappsystem där det är lätt att hitta information. 
 

6.8. Effektivitet 
Utifrån intervjuerna kan fem sätt att se på kommunikationens effektivitet skiljas ur. En del 
respondenter ser effektivitet som att få ut så mycket information som möjligt till så många 
som möjligt med minst tidsåtgång. Andra ser effektivitet som hur stor del av informationen 
som når ut och tas in av mottagaren. Den tredje sätt att se på effektivitet är att direkt koppla 
kommunikations- och informationsprocesser till organisationens kostnader. Den fjärde sätt att 
se på effektivitet är hur pass informativ kommunikationen är. 

Teamledarmöten som jag är med på, där får vi information om systemet. Oftast 
bjuder de in olika personer från olika avdelningar som kommer och berättar. /…/ 
Det är effektivt kan jag säga. (teamledare).  

Ju mer ny och relevant information framkommer desto effektivare bedöms kommunikationen 
vara. 
      Enligt en respondent från informationsavdelningen finns det ett syn på kommunikation att 
inhämta information inte hör till den effektiva arbetstiden: ”Man ser ofta 
informationsinhämtning som tidsslöseri, men jag tycker det är viktigt för den behöver ju du 
för att utföra arbetsuppgifterna. /…/ Det finns effektivitet i att kommunicera också”.  
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6.9. Tidsaspekten 
Tid är också ett återkommande tema i intervjuerna. Respondenterna pratar om tid som 
informationssökning, strukturering och arkivering kräver och tid som man lägger ner för att 
hålla sig informerad.  
      Respondenterna tycker att tiden inte räcker till för att löpande kontrollera sin e-postbox. 
Det utrycks som:  

Idag hinner ju jag, till exempel, inte läsa e-post. När man jobbar på förmiddan så har 
man ju jourtelefonen som ringer mycket från båtar, Varberg, Karlskrona, överallt. 
Och då tar det ju det mesta av tiden att svara på de frågorna. (teamledare) 

Man har kanske inte tid att läsa e-post då när de kommer. (säljare) 

Respondenterna har inte heller tillräckligt med tid för att läsa igenom alla meddelanden från 
början till slut. Respondenterna säger att de ”skummläser”, försöker göra sig en bild om 
informationen är viktigt av rubriken eller att de bara flyttar e-post meddelanden till olika 
mappar. 
      Respondenterna, speciellt säljarna, tycker att det ofta tar lång tid att hitta den information 
de behöver. Det speglas i sådana utryck som ”himla letande”, ”leta sig fördärvad” ”det tar för 
mycket tid. Leta, leta, leta. Det gör det”. Det hänger ihop med både de många källor och 
strukturen i källorna som är komplicerat eller otydlig. 
Respondenterna tycker också att de inte har tillräckligt med tid för att hämta information från 
andra tidskriftsliknande kanaler som de inte heller tycker är särskilt meningslöst eftersom 
informationen där inte sällan är för gammal.  
      Respondenterna uppskattar tiden man har för möten men tycker att det oftast skulle 
behövas mer. Teamledarna tycker dock att det inte är möjligt att få mer tid för möten: ”Vi har 
inte mer tid. Det får räcka”.  
      En teamledare menar att bokningssystemet är för långsamt utifrån svarstiden i systemet 
och antal operationer som man var tvungen att utföra. Det tar för lång tid att ge pris till 
kunden.  
 

6.10. Fysiskt avstånd 
Avsnittet hette geografisk avstånd från början och då menades det olika städer, men allt 
eftersom intervjuerna gjordes kom jag till insikt att det var en stor skillnad till och med på de 
två terminalerna i Göteborg, Majnabbe, Tysklandsterminalen, och Masthuggsterminalen, 
Danmarksterminalen och huvudkontor. Respondenterna tycker att fysiskt avstånd påverkar 
tillgång till information trots att den dominerande kanalen e-post möjliggör kommunikation 
oavsett avstånd. Det illustrerar citaten: 

Karlskrona ligger allt för långt borta (teamledare) 

Varberg känns närmare i och med att deras teamledare är här på teamledarmöte 
varje vecka. Teamledaren från Karlskrona har ju också varit här ofta, men annars 
det är klart att det är en bit bort. Vi får inte reda på vad säljarna i Varberg och 
Karlskrona tycker. (trafikledare) 

Majnabbe är bara två kilometer bort men är som en öde ö. /…/ man bestämmer nåt 
och sedan kommer man på, oj, Majnabbe! Det är inte helt ovanligt att man glömmer 
bort Majnabbe. (trafikledare) 

Jag tror att ju längre du kommer från det här huset desto svårare det är att nå ut med 
information. (informatör, informationsavdelningen) 

Respondenterna tycker att det inte är lätt att se hur man skulle kunna förbättra situationen för 
dem som arbetar långt ifrån huvudkontoret. Några av de tänkbara förslagen är:  
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Att vara väldigt tydlig med informationen. (teamledare) 

Förbättra chefernas förmåga att kommunicera. Om chefen är en duktig 
kommunikatör så fungerar det oftast bra. Man måste ha en vettig struktur av 
informationen och tala om att här kan du finna den typen av information 
(informationsavdelning).  

Säljare i Karlskrona och Varberg tycker att ”mycket information förbigår” dem. När 
informationen inte når de anställda utanför huvudkontoret känner sig säljare bortglömda. Det 
gäller både information om handlar om de direkta arbetsuppgifterna men också den 
information som handlar om organisationen i övrigt. Det visar citaten hämtade från intervjuer 
med säljare i Karlskrona och Varberg: 

Det är frustrerande. Våra tidtabeller kom tydligen till Göteborg i mars men de kom 
inte hit förrän i mitten på april. En hel månad tog det att få dem hit. Då har de ju 
glömt av oss. Det är med vissa grejer man känner sig bortglömd. Jag vet inte vad 
som hände. Jag tycker att det är fascinerande att sånt händer överhuvudtaget. Det får 
ju inte hända. (säljare, Varberg)  

Vissa grejer, annonser, så kan det vara åk Göteborg-Fredrikshavn, men Varberg då? 
Nej, det glömde vi. (säljare, Varberg) 

Förra året så glömde de att bjuda oss på en fest, så nu känns det som att ingen vill gå 
på de festerna. Vi fik inte komma förra året varför skulle vi komma nu, ni kan ha 
fest själva. Men det är ju roligt att träffa kollegorna på andra ställen, att få ett 
ansikte. (säljare, Karlskrona) 

Det känns som att de inte bryr sig, som om att vi är kusinerna på landet. Nej, men 
Göteborg är allt och Karlskrona finns bara där. (säljare, Karlskrona) 

Det är lätt att glömma bort eller prioritera bort kommunikation när det är mycket att göra. 
Kommunikationen mellan orterna fungerar inte alltid. Det påverkar inte bara arbetet men 
också tillhörighets till organisationen känsla. Grupperna stängs in i sig själva, utvecklar en ”vi 
i Karlskrona” eller ”vi i Varberg” känsla på de tre orter i stället för ”vi säljare” känsla.   

Bristande kommunikation mellan orterna påverkar också organisationsförändring. Säljare i 
Varberg och Karlskrona berättar att ingen frågade om deras synpunkter när det i Göteborg 
bestämdes för samligs e-post. 

Säljaren: Nej, de tycker vi inte om här. Det är ju helt värdelöst. Vart ska man lägga 
dem? Då får man ju kopiera och klistra…, nej, de tycker vi inte om här i Varberg. 

Intervjuaren: Fick ni inte vara med och bestämma? 

Säljaren: det kom från nån i Göteborg. Men det är väl länge sen det kom sådana sist 
efter att man har sagt ifrån. 

Man kan bara spekulera om det här försöket skulle ha blivit av om initiativtagare i Göteborg 
frågade om synpunkter från säljare på andra orter. 

Bristande kommunikation mellan orter och inom kontoren kan hämma organisations-
förändring. Det visar respondens svar: 

Klart, ju längre bort man är desto mer information man missar. Och det är ju viktigt 
för oss att också få synpunkter från andra håll. Jag menar, så mycket som det är att 
göra så är det inte konstigt att det inte blir av. I många fall måste man vara på plats 
om man ska känna av stämning för det sägs sånt som aldrig kommer på pränt. 
Kommer inte synpunkter fram då kan man inte räkna med att det blir någon 
förändring. (trafikledare) 
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6.11. Övergångsperiod 
Ett tydligt tema i intervjuerna är att Resecenter befinner sig i en intensiv förändringsprocess. 
Förändringar har skett i Resecenters ledning. Resecenter leds nu av två personer. Beskrivning 
av arbetsuppgifter kan tolkas som separation av ledarskap till strategiskt och operativt och 
tjänster till ledare och manager, alltså delat ledarskap. Dessa kommer dock inte fram i 
intervjuerna. 
 
Det är tekniska förändringar, som medför förändring av rutiner, som kan utläsas i 
intervjuerna. De förändringarna påverkar alla anställdas på Resecenter arbete. Implementering 
av ett nytt boknings- och informationssystem präglar intervjuerna. Delar av det gamla 
boknings- och informationssystem, informations- och ekonomisystem, används fortfarande 
samtidigt som det nya bokningssystemet implementerades i höstas och nya 
informationssystem är under utveckling och är redan i bruk. Situationen att befinna sig i en 
övergångsperiod utrycker respondenterna i fraser ”Förr var det ju väldigt mycket” ”nu har det 
blivit bättre”, ”det är ju tänkt att det ska bli så”, ”framöver är det Sis:en som gäller”. 
      Perioden kännetecknas av letandet efter nya sätt att kommunicera och informera. Det har 
bestämts att använda telefonkonferenser för att teamledare från Karlskrona ska kunna delta i 
möten i Göteborg. En idé om samlings e-post med syfte att minska på e-post flödet 
presenterades och genomfördes med kort varsel och har redan genomgått en förändring. 
Kritiska synpunkter är dock få vilket kan illustreras med utryck som ”Vi får väl se hur det 
kommer att fungera”. En överlag positiv inställning till förändringar är tydlig i intervjuerna 
”det är väl bra att mejlen inte spottas ut hela tiden…” 
 

6.12. Respondenternas bedömning av informationsläget 
Respondenterna fick en fråga om vad de tyckte om hur läget var på Resecenter när det gäller 
information.  

Det är väldigt mycket. Det är fullständigt omöjligt att hålla reda på all information. 
(säljare) 

Det kan bli bättre. Det tar för mycket tid. Leta, leta, leta. Det gör det. Men det ska 
väl ordna sig. Jag är inte sån som klagar mycket på systemet. Jag tar det för vad det 
är och hoppas att det blir bättre så småningom. Sen kan man bli irriterad på vissa 
grejer. Men man löser ju situationen ändå. (säljare)   

Deras förslag på förbättring tyckte respondenterna var inte lätt att ge. 
Att leta efter nya vägar (teamledare) 

Att vara väldigt tydlig när man trycker katalogerna, till exempel. Att man sitter och 
korrekturläser så att det inte finns massa fel som man sen ska sitta och rätta till. Man 
skulle kunna dra ner på mejl för man kan inte ta till sig all information och sen 
komma ihåg det flera månader tillbaka i tiden, att man fick mejl i januari. Det finns 
inte en chans. (säljare) 

En respondent jämför sina erfarenheter från Stena Lines Resecenter och resebyrå och 
konstaterar att informationsläget är annorlunda. Vad som skiljer Resecenter från resebyrå är 
svårt att sätta finger på. Det visar följande citat: 

Respondenten: Oftast känns det som att resebyråer har bättre koll. 

Intervjuaren: Vad är det som skiljer? 

Respondenten: det är svårt att sätta finger på. Jag tror att man kanske ska vara lite 
mer ödmjuk för att kunna ta in informationen rätt. Jag vet inte om det är rätt ord. 
Man kanske har svårare… Där har man flera system. Man kanske har en annan 
snabbhet, jag vet inte. Oftast så har man ju back-up. Att man är mer fokuserad på 
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vad man ska sälja och inte att det finns mycket att sälja. Man kanske lyssnar mer på 
kunden och letar inte febrilt efter annonsen utan ber kunden att läsa upp annonsen 
och tittar om det finns de dagarna. 

 

6.13. Övriga kommunikationsmönster utifrån intervjuer och observationer 
I intervjuerna framkommer att avsaknad av tydlig beskrivning av säljares arbetsuppgifter och 
ansvarsfördelning gör att en del av arbetsuppgifter som har med kommunikation och 
informering att göra inte utförs tillfredställande. En säljare berättar att förfrågningar från 
kollegorna om lyxhusbokningar inte besvarades i några dagar eftersom det saknades rutiner 
kring hantering av dessa e-postmeddelanden. Dessa e-postmeddelanden skickas till en grupp 
av säljare som har kompetens att boka lyxhus. Säljare i Karlskrona och Varberg menar att 
ansvarsfördelning när det gäller kommunikation från huvudkontoret till andra delar av 
organisationen är oklar eftersom det förekommer fel som visar att Varberg och Karlskrona 
glöms bort. 
En timanställd säljare berättar att hon inte vet hur mycket tid hon får avsätta för att gå igenom 
all information innan hon ”loggar in” på telefon. Det visar citatet: ”Man ska ju läsa mejl men 
samtidigt är man här för att svara i telefon. Man fick ju ingen introduktion om hur man skulle 
göra.” Det visar också en annan säljares svar:  

Sen ska du ju ha tid att läsa dina mejl men var finns den någonstans, inlagd i 
arbetet? Det var ju tid då det var statistik, statistik och statistik, att svara i telefon. 
Inga andra arbetsuppgifter som räknades och jag känner ju, men du måste ju läsa 
mejl, annars kan inte du svara i telefon. Så det känner ju vi, att det inte finns tid 
inlagd för det.  

Att hålla sig informerad prioriteras bort, e-post meddelanden läses när säljare får en stund 
ledig från huvuduppgifterna, exempelvis, vid check-in disken i väntan på gästerna. Säljare 
känner att tiden inte räcker till och informationsinhämtning blir en bisyssla. 

I kommunikationen på Resecenter används förkortningar och symboler. I kanaler där 
informationen överförs skriftligt används symboler som är gemensamma för personer inom 
organisationen. Ett exempel är förkortning BC som står för Bonus Club. Nya ord skapas och 
används inom organisationen som förstås av organisationens medlemmar eller av en grupp av 
medlemmar i organisationen. Ett exempel är ”sannullera” som betyder ”annullera” och 
kommer från en kod SANU som användes i Superstars för att komma in i den bokningsbild 
där bokningen annullerades. Ordet användes av säljet i Karlskrona men har försvunnit när 
bokningssystemet byttes. Ett annat exempel är ”draget” som betyder boardingsstation och 
används i Göteborg.  
 

7. ANALYS 
I det här avsnittet analyseras resultaten utifrån de kommunikationsteorier och modeller som 
presenterades i teoriavsnitten. 
 

7.1. Kommunikation utifrån Gerbners modell 
Gerbners modell är en universell kommunikationsmodell som är tillämpbar på alla möjliga 
kommunikationsprocesser. Modellen innefattar aktörer i kommunikationen och processer som 
sker när människor eller maskiner kommunicerar.  
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Kommunikationsprocesser på Stena Lines Resecenter innefattar oftast fler aktörer i 
kommunikationsprocessen än en avsändare och en mottagare, men kan brytas ned till de 
minsta delar i kommunikationsprocessen som modellen avbildar. 
      I kommunikationsprocessen på Resecenter finns oftast fler mottagare och avsändare, t ex, 
producent (M) → Trafik och Metod (M2) → säljare (M3), och modellen skulle rymma flera 
perceptions, selektions och överförings processer mellan flera avsändare och mottagare i en 
kedja. Processerna skulle kunna ritas i flera storlekar eftersom visa av de skulle vara mer 
omfattande i visa delar av kedjan. Ett exempel är att selekteringsprocessen och letandet efter 
den perfekta formen för innehållet förmodligen är mer intensiv i den delen av kedjan där 
informationen överförs från Trafik- och Metodavdelningen till teamledare och säljare. 
      Händelse (E) inträffar inom eller utanför Resecenter. Då bestämmer sig personen (M) som 
har bevittnat eller fått information om E att börja kommunikationsprocessen och avgör vem 
mottagaren (M2) ska vara. Det är en avgörande process i organisationer, det att bestämma sig 
om att informera om händelsen och vilka som ska kontaktas. Hur den här processen fungerar 
påverkar antal kommunikationsprocesser och den mängd av information som skapas och 
överförs i kommunikationen. Att lyckas kommunicera budskap till rätt målgrupp är avgörande 
för informationsbelastningen i organisationen. 
 
Principerna för kommunikation som Gerbner har utarbetat kan användas för att förklara 
kommunikationsprocesser på Resecenter men med en viktig skillnad – beslutsprocessen som 
kommunikationsprocessen innebär. Det är uppenbart att beslutsprocesser om att kommunicera 
om händelsen (E) är viktig för kommunikation i organisationer eftersom information är 
avgörande för hur arbetet utförs. Den beslutsprocessen framkommer inte ur Gerbners 
kommunikationsmodell.  
 

7.2. Val av kanal utifrån social informationsbehandlingsmodell av 
mediaanvändning 
Möjligheter att välja kanal för kommunikation och informationsspridning är olika för olika 
yrkesgrupper på Resecenter.  
      Trafik- och Metodavdelningen har för uppgift att sprida samma information till alla 
teamledare och resesäljare på Stena Lines resecentra i alla tre orter. Trafik- och 
Metodavdelningen är belägen i Göteborg vilket avgör vika kanaler som kan användas för att 
nå ut med information till alla på Resecenters kontor på tre orter i Sverige. Eftersom 
informationen genereras och ska föras ut snabbt är e-post en självklar val av kanal. Med e-
post nås mottagare i princip samtidigt på de tre orterna som Resecenter är belägen på. 
Kanalen kan endast överföra skriftspråkets tecken och lämpar sig därför bäst för budskap med 
låg tvetydighets nivå. Valet av e-post som kanal avgörs av andra faktorer än tvetydighetsnivå i 
budskap och används mer eller mindre oavsett tvetydighetsnivån i budskapet. Dessa faktorer 
är antalet mottagare och det fysiska avståndet mellan avsändare och mottagare. När val av 
kanal inte påverkas av meddelandets innehåll så måste andra sätt att hantera budskapets 
tvetydighet tas till. För att minska tvetydighetsnivå har Trafik- och Metodavdelningen 
koncentrerat sig på utformning och formulering av budskapet.  
      För tvetydig information lämpar sig ansikte mot ansikte kommunikation bäst eftersom den 
kanalen kan överföra rik information i form av språkliga och kroppsliga signaler. Att välja 
ansikte mot ansikte kommunikation för kontakt mellan Trafik- och Metodavdelningen och 
säljare är praktiskt omöjligt eftersom de tiotal mottagare är utspridda på olika ställen. Det 
finns en möjlighet för trafikledare att använda sig av muntlig kommunikation i visa 
situationer. Om tvetydighetsnivå på budskapet är hög finns det möjlighet att nå mottagare via 
en ”budbärare”, teamledare. Man kan överföra informationen till teamledare och de i sin tur 
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för informationen till säljare. De etablerade tillfällen för ansikte mot ansikte kommunikation 
är teamledarmöten och teammöten. Dessa möten äger rum en gång per vecka. Situationer där 
sådant sätt att informera via den etablerade kanaler för muntlig kommunikation skulle kunna 
användas inträffar inte så ofta i en organisation där det finns krav på hög informations tempo. 
För att kunna använda muntlig kommunikation skulle man behöva lägga dess 
kommunikationstillfällen utanför de etablerade mötestiderna.   
 
Teamledare har tillgång till personlig kontakt på ett helt annat sätt än trafikledare. De har alla 
sina underställda på samma fysiska ställe och deras kontrollspann möjliggör personlig kontakt 
med säljarna. När det finns tillgång till flera kanaler ökar möjligheten att välja kanal som är 
lämplig utifrån budskapets tvetydighetsnivå och kanalens egenskaper att överföra rik 
information. Det framkom i intervjuerna att det inte var lätt alla gånger att bestämma sig för 
kanal när ett budskap ska framföras. Intervjuer med teamledare visar dock att de går efter 
samma principer för val av kanal som de som teorin bygger på. I resultat konstaterades det att 
teamledare och säljare väljer kanal utifrån ett antal kriterier: innehållet i budskapet, feedback, 
tillgänglighet och säkerhet. Dessa kriterier går in i varandra. Innehållet, feedback och säkerhet 
hör till budskapets tvetydighets kriterium och tillgänglighet handlar om de kanaler som man 
det finns tillgång till och egenskaper hos dem. förutom dessa kriterier kan man identifiera ett 
till kriterium - tidsaspekt.  
      De två förstnämnda kriterierna används enligt samma principer som i teorin. Avsändaren 
bedömer budskapets tvetydlighetsnivå och väljer en kanal utifrån det. Om meddelandets 
innehåll bedöms som enkel och lättförståelig väljs kanal som överför en signal – e-post. Om 
meddelandets innehåll bedöms som komplicerad och kräver förklaringar väljs den kanal som 
kan överföra rik information – möten eller personlig kontakt. Kommunikationsparter kan 
iaktta ansiktsuttryck och röststämning under samtalet vilket upplevs informativt. Man har 
möjlighet att ”säkra” budskapet (teamledare). Dessa kanaler möjliggör feedback i form av 
kontrollfrågor.  
 
Feedback är en viktig egenskap hos en annan kanal – telefon. Kanalen kan överföra två 
sorters signaler, språk och röstläge, och kan därför användas för budskap med hög 
tvetydighets nivå. Möjligheten till snabb feedback gör att kanalen används på Resecenter för 
budskap med låg tvetydighetsnivå när feedback önskas på en gång. 
   
Tidsaspekten framkommer tydligt som en viktig egenskap hos kanalen. Val av kanal påverkas 
av hur fort kanalen kan bära budskapet. De anställda på Resecenter har möjlighet att skicka 
brev med internpost till mottagaren på an annan ort, men e-post föredras eftersom 
meddelandet når mottagares e-post box ett ögonblick efter att meddelandet skickades. 
 
Misslyckad kommunikation kan i många fall förklaras utifrån modellen för 
meddiaanvändning. Enligt teorin misslyckas kommunikationsprocessen om valet av kanal inte 
passar utifrån tvetydighetsnivån i budskapet. När ett budskap skickas för tredje, fjärde eller 
femte gång via samma kanal och har uppenbarligen inte tagits till av mottagarna eftersom 
felen fortsätter då kan problemet ligga i bristande överrensstämmelse mellan innehållet i 
budskapet och kanal som väljs för att överföra budskapet. Hur man förstår information beror, 
enligt systemsskolans synsätt, på personens erfarenheter. Det innebär att avsändaren kan 
felbedöma budskapets tvetydighetsnivå: det som är ett klart budskap för avsändare kan vara 
diffust för mottagaren. Om budskapet missförstås eller inte tas in av mottagaren så borde 
användandet av en annan kanal övervägas.   
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Informationssystemet SIS och intranät är två andra kanaler som används på Resecenter. Via 
SIS sprids operativ information. Avsändarna är trafikledarna och mottagarna är framför allt 
säljarna och teamledarna. De båda kanalerna är speciella på grund av sin pull karaktär. SIS är 
en officiell informationskanal inom Resecenter och all bokningsinformation skall finnas där. 
Bokningsinformation är specifik och har lågt tvetydighetsnivå. Avsändarna som använder sig 
av Intranät är informationsavdelning och mottagare är samtliga anställda på Stena Line. 
Intranät tillhandahåller strategisk information; användarna lockas till läsning av bland annat 
personalhandboken på intranätet.  
 
Den sociala omgivningen kan ha påverkat användningen av kanaler på Stena Lines 
Resecenter. Den positiva inställningen till kommunikationsteknik och teknik allmänt på 
Resecenter kan ha inverkan på val av kanal. E-post är en självklar val eftersom alla har 
tidigare haft erfarenhet av denna kanal och använder den i privat kommunikation. Det gör att 
man inte ens överväger att använda andra kanaler, till exempel internpost som används endast 
för att skicka information som inte är tillgänglig digitalt. 
 
Slutsatsen kan dras att modellen inte alltid är användbar eftersom organisationen kan ha 
tillgång till en eller ett par kanaler och använda dem oavsett tvetydighetsnivå i budskapet. 
Andra vägar kan hittas för att hantera tvetydiga meddelanden. Tvetydighetsnivå kan reduceras 
genom en noggrann formulering och utformning av budskap. 
      Därmed kan man påstå att modellen utgör en grund för att förstå och kunna förklara val av 
kanal i kommunikationsprocessen men att verkligheten är mer komplicerad och andra faktorer 
än bara budskapets tvetydighetsnivå och kanalens egenskaper att överföra rik information 
påverkar valet av kanal. De andra faktorerna som påverkar valet av kanal på Resecenter är 
tillgänglighet och tidsaspekt. 
 

7.3. Användning av symboler utifrån systemsskolans synsätt 
Förkortningar används för att spara lite tid för avsändare och kanske även för mottagare av 
informationen. Dessa koder är en del av socialisationsprocessen. De skapar gemenskapskänsla 
och underlättar i kommunikationen med andra medlemmar i gruppen genom att ha en 
benämning av några möjliga. Enligt systemskolans teoretiker hjälper sådana symboler att 
förstå varandras meddelanden genom att kommunikationsparter delar mening av symboler. 
Det gör kommunikationsprocessen effektivare eftersom avsändaren inte behöver förklara för 
mottagaren vad han/hon menar. Effektivitet kan förknippas med tidsbesparing och det har i 
resultat framkommit att tidskrävande kommunikation upplevs irriterande. De personer som 
inte tillhör gruppen inte kan matcha symbolen till de tankemönster som han/hon har kan inte 
skapa mening och kan inte heller kommunicera effektivt med gruppen. De lär sig betydelsen 
av symboler via socialisation. Det är vikigt att tänka på kommunikationen och användandet av 
symboler inför sommar då många nya säsonganställda börjar på Resecenter eftersom det kan 
försvåra kommunikationen under tiden då nya säljare socialiseras in i gruppen. 
 

7.4. Avståndets inverkan på kommunikation 
I resultaten framkom att fysiskt avstånd påverkar kommunikationsprocessen i organisationen. 
Barnards, Thompsons, Mintzbergs och andras undersökningar visar att kommunikationen 
mellan anställda inom en formell organisationsenhet är mer omfattande än mellan personer 
från olika enheter. Enligt Jacobsen och Thorsvik, gynnas detta kommunikationsmönster bland 
annat ”av att personer i samma enhet i allmänhet finns fysiskt samlade på ett ställe och 
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därmed har kontakt ansikte mot ansikte i det dagliga arbetet”.38 På Stena Lines Resecenter är 
enheter lokaliserade på olika ställen och krav på kommunikation och informering är 
förmodligen lika hög som om de var lokaliserade på samma ställe. Det beror på att 
arbetsuppgifterna är de samma och inte minst att samtalen från kunderna kommer i en 
gemensam kö och säljare får vara beredd på frågor även om exempelvis check-in rutinerna på 
annan ort han/hon arbetar på. Eftersom all skriftlig information når mottagare på alla orter 
samtidigt en tolkning är att det är ansikte mot ansikte kommunikation som har en stor del i det 
att Varberg och Karlskrona känner sig inte lika bra informerade än huvudkontoret och upplevs 
som så av de anställda på huvudkontoret. 
      De fel som förekommer är ett hot för verksamheten eftersom intervjuer visar att det är inte 
bara intern kommunikation som påverkas utan också information utåt, till kunderna. Det kan 
tolkas som att helhetsbild av organisationen saknas ibland när besluten tas och arbetsuppgifter 
utförs på huvudkontoret.  
 

7.5. Systembyte utifrån Newcombs modell 
Utifrån Newcombs modell kan den mycket intensiva kommunikationen och informations- 
generering som skedde när bokningssystemet byttes ut förklaras. Enligt modellen samagerar 
kommunikationsparter A och B i en omgivning X. I det här fallet är X en organisation, en 
Resecenter. A och B är kommunikationsparter utanför och inom Resecenter. Förhållanden 
mellan informationspartners och organisationen skulle kunna avbildas i form av en kinesisk 
ask. I den största triangeln är A Resecenter och B avdelningarna utanför 
Resecentersorganisation, t ex, IT service center. I en mindre triangel inuti den stora är A och 
B avdelningarna och yrkesgrupper inom Resecenter, t ex, säljare, teamledare, trafikledare och 
Resecenterschef. I den tredje triangeln är A och B kommunikationsparter på en ort och i den 
sista och minsta triangeln är A och B säljare och teamledare inom ett team. X är Resecenter i 
alla trianglar.  
      Det som skedde på Resecenter i september år 2004 var att X genomgick en stor förändring 
– byte av bokningssystem. Kommunikationen var nödvändig både kring de tekniska och 
rutinfrågor på alla nivåer i organisationen för att hitta gemensam förhållningssätt till den 
förändrade X. Detta skapade stora mängder av information och kommunikationsflöden. 
      Det fanns bara två kanaler som användes vid den tidpunkten – e-post och möten. Både e-
post och tid för möten samt diskussioner ökade. När nya rutiner var utarbetade, problemen var 
lösta och bokningssystemet fungerade mer eller mindre tillfredställande och alla kunde 
använda systemet hade kommunikationsparter fått gemensam förståelse av den förändrade    
X –  organisationen där det nu användes annat bokningssystem och andra rutiner. 
Kommunikationen avtog och informationsflöden sjönk till mer normala nivåer. 
 
7.6 Mängd av information utifrån Rogers Information Overload modellen 
Resecenters vardag präglas av ett stort informationstryck. Respondenterna berättar att de får 
mer information än de kan ta in. Tillstånd som organisationen befinner sig kan bedömas som  
informationsoverload Enligt Rogers modell. Input av information är stort och användare av 
information, säljare och teamledare, har svårt att hantera den mängd av information. Enligt 
modellen riskerar organisationen eller individer att hamna i sammanbrotts tillstånd då 
informationsbehandlingsprocessen slutar att fungera och resulterar i utebliven output, alltså att 
arbetet inte längre utförs. 
   

                                                 
38 Jacobsen & Thorsvik, s. 282 
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 Trafik- &
Säljet 

 
 
 
 
 
Figur 6. Informationsoverload på Stena Lines Resecenter. 
 
Enligt Rogers hanterar organisationer informationsoverload genom ett antal organisatoriska 
åtgärder. Man anpassar organisationen för att ta sig ut ur informationsoverloadstillstånd – 
anställer fler, filtrerar bort en del information eller omorganiserar informationsflöden och 
stoppar processen under tiden då informationsmängden är på sin topp. Rogers modell, 
anpassad till Resecenters organisation, (se figur 6) har en länk, Trafik- och 
Metodavdelningen, mellan informations input och de slutliga mottagare och användare av 
information. Trafikledare har delvis en sållningsfunktion, trots att det är oftast inte vissa 
meddelanden som sållas bort utan delar i meddelanden. 
      Förutom avdelning som har informations samordningsfunktion har organisationen 
utvecklat en annan metod för att hantera informationsoverload. Metoden har inte med 
organisationsstruktur utan med kultur att göra. De som i kommunikationsprocessen är 
mottagare och användare av information har lärt sig att fungera i situationen genom att ställa 
mindre krav på sig. Kollegorna förväntar sig inte att man vet allt. Det är tillåtet att fråga och 
leta. Utifrån den inställningen har det utvecklats en praxis att om man inte har den 
information som behövs för att hjälpa kunden så kan man ringa upp kunden efter att man har 
letat upp informationen. Det gör att individer och i långa loppet organisationen inte faller i 
sammanbrottsstadiet.   
 
Rogers modell tillför viktiga insikter om organisationens situation kring information och 
risker som informationsoverload innebär. Rogers beskrivning av åtgärder som organisationer 
kan ta till är knappast uttömd. Enligt min mening hanteras situationen på Resecenter med 
hjälp av organisationskultur och verksamhetspraxis.   

 

Metodav Output 

Informationsoverload 
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8. DISKUSSION 
Effektiv informationshantering, såväl kommunikation som informationsinhämtning, spelar en 
viktig roll i Resecenters verksamhet. Kommunikation och information är avgörande för 
kvalitet av den service som Stena Lines kunder får. Resecenter befinner sig dock i ett tillstånd 
av informationsoverload då de mottagare i kommunikationsprocessen, som har direkt kontakt 
med kunderna, har svårt att behandla informationen. Säljare klarar inte av att ta in all 
information och arbetet präglas av mycket letande efter informationen. Medvetenhet om 
svårigheterna på Resecenter är en förutsättning för identifiering av möjliga lösningar som kan 
leda till förändringar. De åtgärder som man skulle kunna vidta omfattar olika aspekter av 
organisationen och kan delas in i tekniska, organisatoriska och informationsbehandlande. 
      Att leta efter nya tekniska lösningar för att göra informationshanteringen på Resecenter 
enklare är ett sätt att förbättra situationen på Resecenter. Några respondenter delar denna 
mening. Anställda på informationsavdelningen har en innovativt inriktad syn på teknik: 

När det gäller Resecenter tror jag att man ska tänka ett steg längre. Den information som 
finns på SIS ska kanske inte finnas på SIS utan någon annanstans. Se att när ni jobbar 
med kund i örat så kanske borde informationen finnas på annat sätt. Där tror jag att man 
kan driva tekniken betydligt längre. När kunden frågar vad det kostar att åka mellan 
Göteborg och Fredrikshavn så antar jag att ni tittar någonstans för att hämta 
informationen. Det kanske borde komma i en sträng att här har du några goda argument 
för varför du ska ha resan. Så att när man får frågan från kunden behöver man inte säga, 
vänta jag ska gå in i SIS och titta. Det är det man ska tänka på när man strukturerar 
information. Ni vet ju hur kunden ställer frågor. Ni vet att kanske 90 procent börjar med 
att fråga om det finns plats eller vad det nu kan vara. Det kan man tänka på när man 
strukturerar informationen. 

I möte med ny teknik måste man kunna tänka på möjliga användningsområden på Resecenter, 
exempelvis så har tekniken för telefon- och videokonferenser funnits i några år men först nu 
ska den användas på Resecenter för att lösa en del problem som det fysiska avståndet medför. 
Den tekniken skulle säkert med fördel kunna användas i andra sammanhang också.  
      Alla tekniska möjligheter för information i bokningssystemet borde utnyttjas. Dessa 
tankar diskuteras och förhoppningsvis blir verklighet i snar framtid. En informations- eller 
varningsremsa som fanns i Superstars gjorde att den information som var svårast att hålla reda 
på kunde dyka upp i skärmen när man bokade ett visst datum eller produkt. Initiativ för 
utveckling av liknande teknik i Sloop borde tas.  
      Organisationen borde sträva efter öppenhet och kreativitet för att upptäcka hur nya 
tekniska lösningar skulle kunna användas. 
 
Det arbetas redan mycket med samordning och utformning av information och identifiering 
av målgrupper och det kan man bli även mer noggrann med. Med en medvetenhet om olika 
kanalers egenskaper i kommunikationsprocessen skulle man bättre kunna välja ut den 
lämpligaste kanalen för spridning av denna information. Om det tidigare har skickats e-post 
om ett vanligt fel som görs och man misstänker att det har inte tagits in eftersom felen 
förekommer ändå så kanske man ska överväga användandet av en annan kanal som kan 
överföra rik information i stället för att skicka fler e-post meddelanden. Bättre resultat kan 
eventuellt uppnås med ansikte mot ansikte kommunikation.  
 
Man bör fundera på hur informationen skapas för att försöka påverka mängden av information 
genom att öka medvetenhet om beslutsprocessen som leder till kommunikation och hur 
mottagare identifieras. Resultaten visar att avsändare inte alltid lyckas att identifiera alla 
mottagare. 
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Av just den typen är resesäljares förslag att vara extra noggrann att det inte blir fel i 
resekatalogerna. Skulle man lyckas att ge ut en felfri katalog så skulle säljarna slippa de e-
postmeddelanden som handlar om just detta. En annan källa till information som är svår att 
memorera och skapar förvirring är de olika prisperioderna, extraproduktion och variation i 
produkter av samma typ. Mer enhetliga produkter och prisperioder skulle minska 
informationsflöden.  
      Samtidigt så når inte en del information alla orter på Resecenter vilket kan tolkas som 
felbedömning i kommunikationsprocessen när identifiering av mottagare sker och när 
arbetsuppgifterna utförs. Det beror på avsaknad av helhetsbild och hur beslut påverkar alla 
Resecenters kontor. En tänkbar åtgärd är att skapa fler tillfällen för fysisk kontakt mellan 
anställda på kontoren i Göteborg, Varberg och Karlskrona för att öka förståelse för varandras 
situation. 
 
För att förbättra situationen när det gäller information och för att komma åt informations- 
overload kan organisationsförändringar vara en möjlig lösning. Det finns kompetens inom 
området information på andra håll i organisationen som Resecenter skulle kunna dra nytta av. 
Samarbete med informationsavdelningen när informationssystem utvecklas eller problem 
kring information löses skulle kunna tillföra nyttiga synpunkter.  
      En fördel är också att skapa tillfällig organisation kring utveckling och utvärdering av SIS. 
I det snabba arbetstempot på Resecenter borde tid avsättas för utvärdering och 
vidareutveckling av SIS. Så många som möjligt synpunkter från alla kategorier av användare 
bör tas tillvara för den bästa utvecklingen av systemet. 
 
Ett sätt att minska på informationen kan vara att införa olika kompetensområden och anpassa 
styrning av samtal till dessa. Ett system som styrde ut samtalen till olika kompetenser har 
funnits tidigare men försvann i samband med byte av telefonsystem. En avgörande skillnad 
skulle vara riktning av information som skickas via e-post till de olika kompetensgrupper. 
Genom att utforma stora kompetensgrupper, t.ex. landvis, och anpassa telefonkö till säljarnas 
kompetens skulle få kunder komma till fel person. De kunder som hamnar till person med fel 
kompetens skulle man kunna hjälpa genom att vid det tillfälle söka upp informationen som 
behövs.    
      Intervjuerna visar att det skickas en del information till samtliga som egentligen är riktad 
till nyanställda eller sommaranställda. Ett sätt att minska redundans i informationen är att 
samla sommaranställda i en separat målgrupp för att kunna bättre rikta in informationen.   
 
Intervjuerna visar att det saknas tydligare ansvarfördelning. Det skulle kunna åtgärdas med 
arbetsbeskrivning där det förtydligas vilka arbetsuppgifter som ingår i tjänsten och vilka som 
prioriteras. Säljarnas prestationsmätning med hjälp av telefonstatistik kan ifrågasättas 
eftersom intervjuer visar att andra arbetsuppgifter hamnar längst ner på prioriteringslistan och 
inte alltid utförs tillfredställande på grund av tidsbrist. Eftersom informationshantering är en 
del av arbetsuppgifterna så borde rutinerna och förväntningar klargöras. Det är särskilt viktigt 
för nyanställda och säsonganställda och skulle reducera osäkerhet i arbetet. 
 
En organisatorisk förändring som inte är direkt kopplad till informationshantering men som 
möjligtvis skulle påverka situationen är införandet av belöningssystem. Med ett 
belöningssystem skulle de anställda motiveras att vara effektivare i sin informationshantering. 
Funderingar kring personliga skillnader och attityder fick mig att tänka på motivation. Ett sätt 
att öka motivationen är belöning. Resebyråers provisionssystem kan vara en faktor som skiljer 
Resecenter och resebyråerna. Ett förslag till vidare studier är en jämförelsestudie som skulle 
kunna ge svar på denna hypotes. 
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      Ett annat förslag är en undersökning av innehåll av e-post meddelanden för att mäta 
informativitet och redundans i meddelanden och hur informationen skulle kunna minskas.   
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Intervjuguide för resesäljare     Bilaga 1 
 
Hej! 
Denna studie genomförs som C-uppsats vid BTH. Handledare för studien är Gunilla 
Albinsson. Har du några frågor om studien eller dess resultat får du gärna kontakta 
mig.  
Intervju ska ske i form av samtal och dessa frågor är endast en guide. Du behöver inte 
förbereda dig. Samtalet kommer att spelas in och förvaras så att endast personer 
involverade i genomförandet av studien har tillgång till dem. Man kommer inte heller 
att utläsa enskilda individers svar i studien. 
Tack för din medverkan! 
 
Kristina Vaitkute  tfn: 0455-125 96  
 
 
Har du tillräckligt/för lite/för mycket information för att utföra dina arbetsuppgifter? 
Får du informationen eller måste du söka själv? 
Hur får du informationen (vilken media)? 
Vilket sätt föredrar du att få information på? 
Vem/vilka är det som är avsändare? 
Sprider du själv information? Vilken media använder du då? 
Hur sparar du information som du tycker att du ska ha nytta av i framtiden? 
Tycker du att det är lätt/svårt att hitta den information som man har sparat? 
Hur gör du för att komma ihåg den information som du tycker är viktigast? 
Vad handlar informationen om och hur är den utformad, tycker du, som du lätt memorerar?   
Vilka hjälpmedel använder du för att lättast kunna ta hitta den information som du behöver 
ofta? 
Vad har du för verktyg för att skaffa information? 
  
E-mail 
 
Hur många mejl får du ungefärligt per dag? 
Hur ofta läser du dina mejl? 
Behöver du gå tillbaka till de e-mail som har fått? 
Hur sparar du e-mail? 
Vilka mappar har du på din e-mail box? 
Hur många e-mail finns det i varje mapp? 
Vilka är de avsändare som du får mest information av? 
Vilka är de mottagare som du sänder mest information till? 
Vad tycker du om utformning av e-mail meddelanden? 
Hur skulle du vilja att de skulle se ut? 
Tänker du på hur du utformar meddelanden när du själv ska skicka e-mail? 
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SIS 
 
Använder du SIS? 
Hur ofta använder du SIS? 
Motsvarar den information du hittar där dina förväntningar? 
Är det tillräckligt/för lite/för mycket information på SIS? 
Vad tycker du om utformning av information på SIS? 
 
Intranet 
 
Använder du intranet? 
Finns det information som är relevant till dina arbetsuppgifter på intranet? 
 
Möten 
 
Hur ofta har ni (team)möte? 
Vilka ärenden brukar ni behandla under (team)möten? 
Vad tycker du om den information du får under (team)möten? 
Är den informationen viktigt för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? 
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Intervjuguide för teamledare     Bilaga 2 
 
Hej! 
Denna studie genomförs som C-uppsats vid BTH. Handledare för studien är Gunilla 
Albinsson. Har du några frågor om studien eller dess resultat får du gärna kontakta 
mig.  
Intervju ska ske i form av samtal och dessa frågor är endast en guide. Du behöver inte 
förbereda dig. Samtalet kommer att spelas in och förvaras så att endast personer 
involverade i genomförandet av studien har tillgång till dem. Man kommer inte heller 
att utläsa enskilda individers svar i studien. 
Tack för din medverkan! 
 
Kristina Vaitkute  tfn: 0455-125 96  
 
 
Har du tillräckligt/för lite/för mycket information för att utföra dina arbetsuppgifter? 
Får du informationen eller måste du söka själv? 
Söker du information utanför organisationen? 
Hur får du informationen (vilken media)? 
Vilket sätt föredrar du att få information på? 
Vem/vilka är det som är avsändare? 
Sprider du själv information? Vilken media använder du då? 
Tänker du på hur du utformar meddelanden? 
Hur sparar du information som du tycker att du ska ha nytta av i framtiden? 
Hur gör du för att komma ihåg den information som du tycker är viktigast? 
Tycker du att det är lätt/svårt att hitta den information som man har sparat? 
Vad handlar informationen om och hur är den utformad, tycker du, som du lätt memorerar?   
Vilka hjälpmedel använder du för att lättast kunna ta hitta den information som du behöver 
ofta? 
Vad har du för verktyg för att skaffa information? 
 
E-mail 
 
Hur många mejl får du ungefärligt per dag? 
Hur ofta läser du dina mejl? 
Behöver du gå tillbaka till de e-mail som har fått? 
Hur sparar du e-mail? 
Vilka mappar har du på din e-mail box? 
Hur många e-mail finns det i varje mapp? 
Vilka är de avsändare som du får mest information av? 
Vilka är de mottagare som du sänder mest information till?  
Vad tycker du om utformning av e-mail meddelanden? 
Hur skulle du vilja att de skulle se ut? 
Tänker du på hur du utformar meddelanden när du själv ska skicka e-mail? 
 
SIS 
 
Använder du SIS? 
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Hur ofta använder du SIS? 
Motsvarar den information du hittar där dina förväntningar? 
Är det tillräckligt/för lite/för mycket information på SIS? 
Vad tycker du om utformning av information på SIS? 
 
Intranet 
 
Använder du intranet? 
Finns det information som är relevant till dina arbetsuppgifter på intranet? 
 
Möten 
 
Vilka möten går du på? Hur ofta? 
Vilken information får/sprider du på de olika möten? 
Vad tycker du om den information du får under möten? 
Skrivs det protokoll på möten? 
Behöver du gå tillbaka till protokoll? 
Vilken information behandlas under (team)möten? 
Vet du vilken information behandlar dina kollegor på sina (team)möten? 
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Intervjuguide för trafikledare     Bilaga 3 
 
Hej! 
Denna studie genomförs som C-uppsats vid BTH. Handledare för studien är Gunilla 
Albinsson. Har du några frågor om studien eller dess resultat får du gärna kontakta 
mig.  
Intervju ska ske i form av samtal och dessa frågor är endast en guide. Samtalet kommer 
att spelas in och förvaras så att endast personer involverade i genomförandet av studien 
har tillgång till dem. Man kommer inte heller att utläsa enskilda individers svar i 
studien. 
Tack för din medverkan! 
 
Kristina Vaitkute  tfn: 0455-125 96  
 
 
 
 
 
Vad har Trafik- och Metodavdelningen för roll i organisationen? Vad ansvarar Trafik- och 
Metodavdelningen för? 
 
Har du tillräckligt/för lite/för mycket information för att utföra dina arbetsuppgifter? 
Får du informationen eller måste du söka själv? 
Hur får du informationen (vilken media)? 
Vilket sätt föredrar du att få information på? 
Vem/vilka är det som är avsändare? 
Sprider du själv information? Vilken media använder du då? 
Tänker du på hur du utformar meddelanden? 
Hur sparar du information som du tycker att du ska ha nytta av i framtiden? 
Hur gör du för att komma ihåg den information som du tycker är viktigast? 
Tycker du att det är lätt/svårt att hitta den information som man har sparat? 
Vad handlar informationen om och hur är den utformad som du tycker är lätt memorera?   
 
E-mail 
 
Hur många mejl får du ungefärligt per dag? 
Hur ofta läser du dina mejl? 
Behöver du gå tillbaka till de e-mail som har fått? 
Hur sparar du e-mail? 
Vilka mappar har du på din e-mail box? 
Hur många e-mail finns det i varje mapp? 
Vilka är de avsändare som du får mest information av? 
Vilka är de mottagare som du sänder mest information till?  
Vad tycker du om utformning av e-mail meddelanden? 
Hur skulle du vilja att de skulle se ut? 
Tänker du på hur du utformar meddelanden när du själv ska skicka e-mail? 
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SIS 
 
Arbetar du med SIS? 
Har ni principer/regler/mall/dokument om hur ni ska utforma SIS? 
Vet ni vad användare har för förväntningar på SIS? 
Hur tycker du man ska utforma informationen så att den blir lätthanterlig för användare? 
 
Sloop 
 
Vad tycker du om den produktinformation du kan få i bokningssystemet? 
Vad tycker du om hur den är utformad? 
 
Intranet 
 
Använder du intranet? 
Finns det information som är relevant till dina arbetsuppgifter på intranet? 
 
Möten 
 
Vilka möten går du på? Hur ofta? 
Vilken information får/sprider du på de olika möten? 
Vad tycker du om den information du får under möten? 
Skrivs det protokoll på möten? 
Behöver du gå tillbaka till protokoll? 
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Intervjuguide för informatör     Bilaga 4 
 
Hej! 
Denna studie genomförs som C-uppsats vid BTH. Handledare för studien är Gunilla 
Albinsson. Har du några frågor om studien eller dess resultat får du gärna kontakta 
mig.  
Intervju ska ske i form av samtal och dessa frågor är endast en guide. Samtalet kommer 
att spelas in och förvaras så att endast personer involverade i genomförandet av studien 
har tillgång till dem. Man kommer inte heller att utläsa enskilda individers svar i 
studien. 
Tack för din medverkan! 
 
Kristina Vaitkute  tfn: 0455-125 96  
 
 
 
 
 
 
Vad har informationsavdelning för roll i organisationen?  
 
Vad ansvarar avdelningen för? 
 
Ingår intern information i avdelningens arbetsuppgifter?  
 
Finns det regler/dokument som ger riktning för hur man arbetar med intern information på 
Stena Line?  
 
Är avdelningen involverad i arbete med SIS? 
 
Finns det krav för utbildning för dem som arbetar med information? 
 
Hur tycker du man ska utforma informationen så att den blir lätthanterlig för användare? 
 
Vad tycker du om digitalisering? 
 
Hur tycker du informationen borde utformas för att underlätta inhämtning och memorering? 
 
Vad är intranets roll i organisationen?  
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