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Sammanfattning 
 
I denna uppsats redogörs för hur information och kommunikation utformas och förmedlas i ett 
företag under en stor ekonomisk förändring. Syftet med forskningen är att undersöka hur 
information och kommunikation kan fungera mellan strategisk, taktisk och operativ nivå för 
att nå fram med budskapet och för att processen ska bli så effektiv som möjligt. Syftet 
behandlar även kommunikationsmediets påverkan. Kommunikation är en komplicerad 
process där brister ofta förekommer, detta kan leda till att budskapet uppfattas felaktigt och 
syftet med processen uteblir. I val av medie är det därför viktigt att ta hänsyn till sändare, 
mottagare och meddelandets situation. Syftet är besvarat utifrån ett aktörssynsätt då fallstudier 
använts som strategi och intervjuer utförts med tretton personer på B A Carlssons Såg & 
Hyvleri AB. Svaren från intervjuerna som analyserats utifrån teorin bekräftar ämnets 
komplexitet och omfattning. Resultatet av forskningen visar att muntliga medier är att föredra, 
dock kan det i komplicerade fall vara lämpligt med en kombination av muntliga och skriftliga.  
På BAC är muntliga medier tillräckliga i kommunikationen inom projektgruppen, men vid 
kommunikationen till de anställda hade ett skriftligt medie i form av en broschyr kompletterat 
och tydliggjort  den muntliga  informationen.    
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Abstract          
 
This thesis describes how information and communication is designed and communicated in a 
company during a big economic change. The purpose of this research is to examine how 
information and communication can work between the strategic, tactical and operative levels 
to get the message across and make the process as effective as possible. The purpose is also to 
discuss the influence of the communication media. Communication is a complicated process 
where many things often are missing. This can have as a result that the message is 
misunderstood and the purpose of the process fails. In the choice of media it is therefore 
important to consider the messenger, the receiver and the situation regarding the message. The 
purpose is answered from the view of an actor. Case studies were used as a strategy and 
interviews were carried out with 13 employees at B A Carlssons Såg & Hyvleri AB. The 
answer from the interviews that were analyzed based on theory confirms the complexity and 
extent of this subject. The result of this research shows that in complicated cases oral media 
are preferable. In complicated cases, it might be preferable to combine oral and written media. 
In our case, the oral media is sufficient in communication within the project group, but in 
communication between employees, a written media would have been a good complement to 
the oral media in the form of, for example, a brochure.  
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1. Inledning 
 
I detta avsnitt inleder vi med en diskussion kring uppsatsens aktuella ämne, samt en 
problemformulering. Detta mynnar sedan ut i uppsatsens syfte. Slutligen avgränsas 
problemområdet och väsentliga begrepp definieras.  
 
 
1.1 Problemdiskussion 
 
Styrning i någon form är oundvikligt så snart ett antal människor samlas i en organisation. 
Orsaken till detta är att människor som deltar i en organisation gör det utifrån olika 
förutsättningar och med olika utgångspunkter och mål.1  
 
Ekonomisk styrning är inget självändamål, den finns där för att stödja den övriga 
verksamheten. Processen att identifiera, mäta och kommunicera värdefull ekonomisk 
information möjliggör grundliga bedömningar och beslut. För att kunna utforma styrning 
krävs insikt i hur medarbetare och kunder påverkas av den ekonomiska styrningen, vilket 
hjälper verksamheten i riktning mot bättre resultat, lönsamhet och ekonomisk ställning.2  
 
Syftet med att kommunicera ekonomisk information är att delge företagets intressenter 
information om hur företaget utvecklas ur ett ekonomiskt perspektiv. Företagets intressenter 
kan exempelvis vara anställda, finansiärer, ägare, kunder och konkurrenter. För att varje 
intressent ska kunna ta del av den information som kommuniceras är det viktigt att den 
utformas på ett specifikt sätt så att den blir relevant, väsentlig, tillförlitlig och anpassad för 
användaren.3  
 
Den information som sker mellan olika nivåer inom ett företag är att betrakta som enkelriktad 
kommunikation. Vid enkelriktad kommunikation är det viktigt att mottagaren är benägen och 
intresserad att ta del av den information som förmedlas, ibland kan det dock vara svårt att 
påverka mottagaren då störningar som attityder och åsikter kan uppstå i 
kommunikationsprocessen.4 
 
Kommunikation är en av de mänskliga aktiviteter som alla känner till, men få kan definiera.5 
Begreppet dubbelriktad kommunikation står för att ”tala med”, en process som är ömsesidig 
för ett utbyte av meddelanden mellan sändare och mottagare. Kommunikationsteorier 
kritiseras ofta för att de tenderar att se kommunikation som en isolerad företeelse. 
Kommunikation kan på ett övergripande plan definieras på två olika sätt, som en överföring 
av meddelanden från sändare till mottagare eller som en social samvaro med hjälp av 
meddelanden, till exempel genom tal, skrift, kroppsspråk, bild, film och musik. 6 
 
Synen på kommunikation och medier förändras hela tiden. Under 1900-talet har det hänt 
otroligt mycket inom detta område, det brukar talas om en medialisering av samhället. Med 
detta avses att mediekommunikation har fått en större betydelse för individer, organisationer 
och samhället. Kommunikation spelar en allt större roll för organisationers och samhällens 
utveckling.7  
                                                           
1 Larsson (1997) 
2 Kullvén (2001) 
3 Bohlin (1985) 
4 Sachs (1976) 
5 Fiske (1994) 
6 Palm & Windahl (1989) 
7 Ibid 
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”Den som inte har information kan inte ta ansvar. Den som har information kan inte undvika 
att ta ansvar.” Detta uttryck myntade Jan Carlzon på SAS under 1980-talet. Uttrycket visar 
hur viktigt det är att företag internt har en tydlig och fungerande kommunikation, enkel- 
såsom dubbelriktad.8 För att kunna förmedla väsentlig kommunikation mellan olika 
avdelningar och mellan olika hierarkiska nivåer, är det viktigt att företag utarbetar system som 
underlättar arbetet. Det är viktigt att varje anställd får ta del av just den information som är 
viktig för att denne ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett så bra och effektivt sätt som 
möjligt.9 
 
Alla medarbetare inom ett företag behöver information för att veta vilka förutsättningar och 
mål de arbetar efter. Många arbetsuppgifter kan uträttas på egen hand, men när två eller fler 
personer måste hjälpas åt för att lösa samma uppgift blir kommunikation medarbetare emellan 
en nyckelfaktor.10 Vikten av kommunikation är att alla som är delaktiga förstår budskapet i 
vad de olika parterna talar om, det är dock inget krav att uppfattningen är ömsesidig. Hänsyn 
bör tas till vem mottagaren är och dennes situation för att kunna göra ett lämpligt medieval. 
Exempel på medier är mail, telefon och personlig kontakt.11 Det är viktigt att företag hittar 
balans i kommunikationsflödet. Läggs för stor vikt vid kommunikation kan den istället få 
motsatt effekt, det vill säga, budskapet når inte fram.12 
 
På större företag finns ofta flera nivåer i beslutsfattandet, strategisk, taktisk och operativ nivå. 
Det är viktigt att ha en tydlig och fungerande kommunikation mellan alla nivåer för att de 
anställda ska bli så produktiva som möjligt. Detta kommer då även att leda till ett mer 
effektivt och framgångsrikt företag. Med en tydlig information och en effektiv 
kommunikation kommer företag att nå konkurrensfördelar.13  
 
Omfattande forskning kring kommunikation har tidigare gjorts, men kommunikationens roll i 
det sammanhang vi ämnar undersöka har vi inte så mycket kunskap om. Vi har dock insett att 
kommunikation är något av det svåraste att arbeta med inom ett företag. Den är ofta bristande 
vilket medför att budskapet kan uppfattas felaktigt och syftet med kommunikationen uteblir. 
Hur kan information och kommunikation fungera mellan sändare och mottagare inom ett 
företag? 
 
 
1.2 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva och undersöka hur information och kommunikation 
kan fungera inom ett företag mellan strategisk, taktisk och operativ nivå under en stor 
ekonomisk förändring. Vi avser även öka förståelsen för kommunikationsmediets påverkan 
under den omnämnda processen.  
 
 
1.3 Avgränsning 
 
Vi väljer att enbart koncentrera oss på intern kommunikation inom ett företag eftersom vi 
anser att det blir alltför tidskrävande och omfattande att även ta hänsyn till externa faktorer.  

                                                           
8 Erikson (1994) 
9 Peterson & Peterson (1992) 
10 Ibid 
11 Engquist (1992) 
12 Erikson (1994) 
13 Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1999) 
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Den information som delges aktieägarna skulle också kunna ses som intern information, men 
vi begränsar oss enbart till informationen mellan strategisk, taktisk och operativ nivå. 
 
 
1.4 Definitioner 
 
Strategisk nivå: De som arbetar med företagets långsiktiga uppläggning, planering och 
inriktning.14  
 
Taktisk nivå: De som arbetar med implementering av sådana beslut som tas på strategisk nivå, 
exempelvis mellanchefer.15   
 
Operativ nivå: De som dagligen berörs av företagets löpande verksamhet, exempelvis 
arbetsledare och anställda.16  
 
Information: En enkelriktad kommunikation av ett budskap från en sändare till en 
mottagare.17 
 
Kommunikation: En dubbelriktad ömsesidig dialog mellan sändare och mottagare.18 
 
Ekonomisk förändring: En större förändring som påverkar alla företagets avdelningar, både 
ekonomi, process och försäljning.  
 
Ekonomisk styrning: De handlingar som avser att påverka anställda i en viss riktning mot 
fastställda ekonomiska mål.19 

                                                           
14 Erikson (1994) 
15 Lindell (1992) 
16 Erikson (1994) 
17 Ibid 
18 Ibid 
19 Hayes & Baird (1995) 
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2. Metod  
 
I detta kapitel beskriver vi de metodmässiga val som gjorts under vår uppsats. Kapitlet inleds 
med en forskningsansats, därefter följer en beskrivning av undersökningsansatsen, 
datainsamlingsmetoden och metodproblem som uppstått under arbetets gång.  
 
 
2.1 Forskningsansats 
  
Vid författande av vetenskapliga uppsatser är det viktigt att göra vissa medvetna val för sin 
forskning, för att uppnå så hög validitet och reliabilitet som möjligt. En annan viktig aspekt 
vid författandet är att forskaren har en objektiv tolkning och kritiskt granskar både primär- 
och sekundärdata. Nedan presenteras de val vi gjort för vår forskning, för att på bästa sätt 
kunna uppfylla uppsatsen syfte.   
 
 
2.1.1 Positivism och hermeneutik  
 
Positivism och hermeneutik är två olika vetenskapliga synsätt. Positivismen har sitt ursprung i 
naturvetenskapen. Enligt positivismen finns två källor till kunskap, iakttagelser och logik. 
Positivisterna har en kritisk inställning till världen, som innebär att de granskar alla 
omständigheter och därefter tar ställning. De tror på absolut och säker kunskap.20    
 
Hermeneutik är en tolknings- och förståendelära där tolkningar sker utifrån en mänsklig 
förståelse. Hermeneutiker har ofta mer förståelse för relativistiska tankegångar, i 
hermeneutiken sätter människor sig in i hur andra tänker och känner empati för andra. 
Invändningar mot det hermeneutiska synsättet är att när andra människors känslor och 
upplevelser tolkas utgår forskaren från sina egna och detta kan ge en missvisande bild av det 
som undersöks.21  
 
Vi ansåg att det hermeneutiska synsättet stämmer bäst överens med det sätt på vilket världen 
är strukturerad. Det är svårt att vara objektiv och vi var därför medvetna om att våra egna 
uppfattningar och känslor påverkar resultatet, men trots detta lämpade sig hermeneutiken bäst 
för vår uppsats med tanke på vårt syfte.    
 
 
2.1.2 Aktörssynsätt  
 
Aktörssynsättet bygger på att verkligheten inte är objektiv eller oberoende av människan, 
istället är verkligheten en social konstruktion där olika personer tolkar verkligheten på olika 
sätt. Kunskap om en individs upplevelser kan endast fås genom en dialog och tolkning.22 
Kunskapen om vårt problem ligger hos individen och svaren blir således den bild av 
verkligheten som individen upplever. Anledningen till att vi i vår uppsats väljer att arbeta 
utifrån ett aktörssynsätt är att vårt problem och syfte bygger på subjektiva bedömningar och 
vår undersökning kommer därför att karaktäriseras av detta synsätt.  
 
 

                                                           
20 Molander (2003) och Thurén (1991) 
21 Ibid 
22 Carlsson (1984) 
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2.1.3 Induktion och deduktion 
 
Det finns olika sätt att sammanställa och belysa inhämtad information och fakta, bland annat 
genom induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen utgår från empirin medan den 
deduktiva utgår från teorin.23 Induktion innebär att man utifrån observationer av den 
empiriska verkligheten bygger upp kunskap som senare i forskningsprocessen leder fram till 
en förståelse och en vidareutveckling av de teorier som redan har studerats. Trots att man i 
studien ska utgå från de empiriska observationerna krävs alltid att man har en teoretisk 
förståelse för att kunna få ut den mesta kunskapen från studien. En forskare som använder sig 
av ett deduktivt synsätt utgår från teorin för att sedan undersöka empirin. Efter genomförda 
litteraturstudier ska forskaren utveckla en teori eller modell som ska avbilda det undersökta 
problemet. Nästa steg är att testa teorin mot verkligheten med syfte att avgöra om den 
stämmer.24 Vår uppsats bygger på befintliga teorier och modeller. För att se om dessa 
stämmer överens med empirin har vi valt att använda oss av det deduktiva synsättet. 
 
 
2.1.4 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
För att en undersökning ska kunna genomföras krävs att ett val av forskningsmetod görs. Det 
finns två typer av forskning, kvalitativ och kvantitativ. Den kvalitativa metoden syftar till att 
omvandla det som observeras, rapporteras eller registreras till skrivna ord, medan den 
kvantitativa metoden strävar efter att mäta företeelser så att de kan omvandlas till siffror.25  
 
Den kvalitativa metoden förknippas med ett fåtal objekt som snarare beskrivs än analyseras. 
Det som främst karaktäriserar kvalitativa studier är dess speciella tillvägagångssätt vid 
insamlingen och analysen av data. När kvalitativ data insamlas kombineras följande fem 
tekniker; direkt observation, deltagande observation, informativa intervjuer, respondent 
intervjuer samt analys av källor. När kvalitativa metoder används måste forskaren i högre 
grad än vid kvantitativa studier kunna diskutera och visa på att resultaten är hållbara och 
riktiga.26  
 
Eftersom vi valde att studera och fördjupa oss inom ett företag baserade vi uppsatsen på 
kvalitativa studier. I och med detta fick vi möjlighet att se fakta ur både verklighet och teori. 
Anledningen till att vi endast undersökt ett företag är att informations- och 
kommunikationsprocesserna är komplicerade, det blir därför svårt att vara kvantitativa. Vi 
ansåg det rimligt att undersöka ett företag eftersom det är bättre med en liten kunskap kring 
ämnet än ingen alls. Den kvalitativa studien lämpade sig därför bäst för vårt syfte.  
 
Detta kvalitativa angreppssätt stämmer överens med den hermeneutiska kunskapssynen, 
eftersom forskaren kan få en förståelse och helhetsbild genom att ha en nära relation till de 
som studeras.27 
 
 

                                                           
23 Alvesson & Sköldberg (1994) 
24 Johansson  Lindfors (1993) 
25 Denscombe (2000) 
26 Ibid 
27 Holme & Solvang (1991) 
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2.2 Undersökningsansats 
 
Val av metodstrategi görs med hänsyn till undersökningens storlek. Olika strategier används 
beroende på målet med undersökningen. De olika undersökningsansatserna som kan användas 
är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning samt etnografi.28  
 
Fallstudier är den strategi som är vanligast att använda när det gäller småskaliga 
undersökningar. Den tenderar att föredra ett litet antal enheter som undersöks på djupet. 
Fallstudier används vanligen i samhällsforskning och betecknar studier där intresset är riktat 
mot detaljerade och ofta djupgående beskrivningar och analyser av enskilda fall.29 Fördelen 
med att använda sig av fallstudier är att koncentrationen läggs på en eller ett fåtal enheter och 
därigenom sätts fokus på det väsentliga i det enskilda fallet. Fallstudien är ändamålsenlig när 
forskaren inte har någon större kontroll över företeelserna. Eftersom tillvägagångssättet 
handlar om att undersöka företeelser som naturligt uppträder, är forskaren inte pressad att 
kontrollera eller ändra omständigheterna. Nackdelen med att välja fallstudier kan vara att 
processen kan ta lång tid, forskaren och respondenten måste komma överens så att forskaren 
ges tillträde till dokument, människor och miljöer.30 
 
Vi valde att använda oss av en fallstudie då denna strategi gav möjlighet att undersöka ett 
företag på djupet och därmed få en djupare förståelse för processen. Respondenterna gavs 
även möjlighet att tala fritt utifrån den process vi avsåg undersöka. Då vi hade som mål att 
undersöka kommunikation mellan tre olika nivåer, strategisk, taktisk och operativ nivå på ett 
företag, var denna strategi optimal för oss. I vårt fall utgörs den strategiska nivån av företagets 
VD, den taktiska nivån av projektledaren och den operativa nivån innefattar arbetsledare, 
torkskötare, ansvarig för distribution och övergripande planering, säljare och timmerkillarna. 
När vi nämner de anställda menas de som arbetar i produktionen och som därmed inte är 
direkt involverade i projektet. 
 
 
2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika tillvägagångssätt när det gäller datainsamling, primär- och sekundärdata. 
Primärdata är sådana data som forskaren tar del av genom att själv uppleva den, exempelvis 
genom att själv ha sett det som beskrivs eller genom att höra det av andra. Sekundärdata är 
dokumenterat material i form av skriftliga källor, exempelvis böcker och tidskrifter.31 
 
 
2.3.1 Litteraturstudier 
 
Vår teoridel baseras på sekundärdata. För att öka förståelsen och få en mer översiktlig bild av 
ämnet började vi med att utföra en litteraturstudie. Där sökte vi efter lämpligt material såsom 
artiklar, uppsatser och böcker som behandlade vårt ämnesområde. Sökningen utfördes på 
Luleå tekniska universitets bibliotek där vi hade tillgång till databaser såsom Libris, Lucia, 
Ebsco, Econlit, Emerald, Helecon. Vi utförde även sökning på Internet för att utöka våra 
träffar och vidga sökområdet, där använde vi oss av Evreka, Googles och Alta Vista. För att 
finna lämpliga träffar använde vi oss i samtliga fall av sökord som ekonomisk styrning,  

                                                           
28 Denscombe (2000) 
29 Holme & Solvang (1991)   
30 Denscombe (2000) 
31 Holme & Solvang (1991) 
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information, kommunikation, communication and employees, communication and relations 
samt economic information and communication.  
 
 
2.3.2 Intervjuer 
 
Den empiriska delen av vår uppsats baseras på primärdata. Denna införskaffades genom 
intervjuer med några anställda på olika nivåer inom företaget, VD, mellanchef och 
arbetsledare. Vid intervjuerna användes bandspelare som hjälpmedel. Den information som 
delges vid intervjuer ger en mer heltäckande bild av problemområdet och det finns möjlighet 
till följdfrågor. Eftersom inga fastställda svarsalternativ finns, får respondenterna en chans att 
tala fritt och påverkas alltså inte i lika stor utsträckning som vid exempelvis en enkät. 
Intervjuer var en lämplig insamlingsmetod för oss eftersom vi valt att undersöka endast ett 
företag. Vi var medvetna om att intervjuareffekten kunde uppstå vid personlig intervju, men 
för att få ett djup på undersökningen var denna metod den lämpligaste.32    
 
Vi använde oss av intervjuer ansikte mot ansikte eftersom det ger en direkt kontakt mellan 
forskare och respondent.33 Innan vi intervjuade personerna på företaget kontaktade vi dessa 
för att förbereda dem på hur lång tid intervjun skulle ta och på vilket sätt den intervjuade 
kunde förbereda sig. Innan intervjuerna genomfördes utformades en lämplig intervjuguide. 
Denna arbetades fram utifrån uppsatsens syfte och teorikapitel, samt med hjälp av respons 
från handledare och opponentgrupper. Vi erbjöd oss att delge vår intervjuguide innan mötet så 
de berörda kunde förbereda sig och sätta sig in i vårt problemområde, detta för att eliminera 
risken för missförstånd. Vi var väl medvetna om att det fanns vissa risker med vårt agerande 
då de personer vi skulle intervjua kunde öva in sina svar och möjligheten till spontana svar 
kunde utebli. Vid intervjuer ansikte mot ansikte ges även fördelen att ta del av respondentens 
reaktioner och kroppsspråk. En nackdel med denna intervjuform är att de är kostsammare än 
att använda sig av post eller telefonintervjuer.34 
 
 
2.3.3 Val av respondenter 
 
De kriterier vi hade för val av företag var att det skulle vara medelstort och helst befinna sig i 
närheten av vår studieort Luleå för att våra intervjuer skulle kunna genomföras så smidigt som 
möjligt. Vi kom i kontakt med ett företag, B A Carlssons Såg och Hyvleri AB, där ett projekt 
pågick. Detta var för vår del positivt eftersom kommunikationsprocessen då var aktuell och 
alla inblandade väl insatta i processen. Vi hade som ambition att välja ut fem personer som är 
delaktiga i projektets kommunikationsprocess. Vid intervju med VD, valde han ut en 
respondent på taktisk nivå, denne föreslog i sin tur vem som skulle intervjuas på operativ 
nivå. Det blev en så kallad snöbollseffekt, vilket innebär att en kontaktperson leder forskaren 
vidare till fler kontakter som anses lämpliga för intervju. Våra respondenter bestod av VD på 
strategisk nivå, projektledare på taktisk nivå samt arbetsledare och 10 slumpmässigt utvalda 
anställda ute i fabriken på operativ nivå. Det slumpmässiga urvalet utfördes genom att vi 
ställde några frågor till de vi ”stötte på” på arbetsplatsens olika avdelningar. Orsaken till 
snöbollsurvalet var att vi ville komma i kontakt med de anställda som är inblandade i 
projektet. Detta gav oss chansen att få en djupare inblick i individernas värderingar och 
uppfattningar av händelsen. Intervjuerna med de anställda sammanställdes direkt efter 
intervjuerna.  

                                                           
32 Bergström & Lumsden (1993) 
33 Denscombe (2000) 
34 Ibid 
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2.4 Metodproblem 
 
Ett problem som vi ganska snabbt upptäckte var svårigheten att hitta ett företag som ville 
ställa upp i arbetet med vår uppsats. De företag vi kontaktade såg inte den direkta nyttan av 
vår undersökning. Ofta användes argument som tidsbrist då de hade svårt att avvara tid för 
intervjuer. Vi tror att en viktig faktor till att vår ”företagsjakt” blev svår var att vi ville ha 
kontakt med flera ledande personer inom företaget, då dessa är de mest upptagna. Det kan 
även ses som tidskrävande och dyrt för företag att ställa upp på intervjuer.   
 
Ett annat problem vi var medvetna om var risken med att välja ett företag som var mitt i en 
pågående förändring, eftersom vi inte får ta del av kommunikationsprocessens slutresultat. Vi 
såg däremot fördelarna i det pågående projektet då alla inblandade har kommunikationen 
färsk i minnet. Intervjuareffekt är ett annat problem som kan uppstå vid intervjuer ansikte mot 
ansikte. Respondenten kan exempelvis bli nervös och känna sig underlägsen och därmed 
hämmad i sina svar. Detta kan medföra att väsentlig information uteblir. Vi var medvetna om 
att denna effekt kunde uppstå, men eftersom detta sätt gav störst möjlighet att få ett djup i 
intervjun var denna metod det lämpligaste alternativet.  
 
När metodproblem uppstår är det i första hand två begrepp som nämns, dessa är validitet och 
reliabilitet. Validitet definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det de avser att mäta. 
Reliabiliteten definieras som ett mätinstruments förmåga att ge tillförlitliga och stabila utslag. 
En hög reliabilitet innebär att ett liknande resultat kan upprepas.35 Detta sistnämnda begrepp 
behandlas inte närmare eftersom det inte är aktuellt vid ett aktörssynsätt.36 
 
 
2.4.1 Validitet 
 
I stora drag innebär validitet att data och metoder är ”riktiga”. När det handlar om 
forskningsdata talar validiteten om huruvida data reflekterar sanningen och verkligheten samt 
ifall erhållen data täcker de avgörande frågorna.37   
 
Under intervjuerna använde vi ett enkelt och icke fackmässigt språk i syfte att undvika 
missförstånd och därigenom uppnå ökad validitet. Ett alltför svårt språk kan försvåra för 
respondenten och få honom att känna sig kunskapsmässigt underlägsen. Detta kan leda till att 
respondenten blir motsträvig och inte vill svara sanningsenligt på frågorna. Vi undvek även 
att ställa ledande frågor för att öka svarens pålitlighet. 

                                                           
35 Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001) 
36 Arbnor & Bjerke (1994) 
37 Denscombe (2000) 
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3. Teori 
 
Detta teorikapitel har till syfte att ge läsaren en inblick i de teorier som vi anser relevanta för 
vårt ämnesområde. Kapitlet är indelat i ekonomisk styrning, information, kommunikation, 
samt strategisk, taktisk och operativ styrning. 
 
 
3.1 Ekonomisk styrning  
 
Ekonomisk styrning används i syfte att påverka någon i en viss riktning. Styrningen är inget 
självändamål, utan den finns där för att stödja den övriga verksamheten. Information och 
kommunikation är två viktiga hjälpmedel för att kunna framföra budskap som ska hjälpa 
företag att uppnå sina mål. Den ekonomiska styrningen ska även skapa förståelse hos de 
anställda så de vet vad företaget strävar efter. För att lyckas med detta är det viktigt att ett 
entydigt språk används så informationens budskap når fram till alla parter.38  
 
 
3.2 Information  
 
Den värld vi lever i formligen dränker oss i information. Information är ett sätt att förmedla 
budskap till en annan individ, alltså det som brukar nämnas enkelriktad kommunikation.39 Ett 
motiv till information är att öka förståelsen mellan handling och resultat hos de anställda, 
samt för att ge mening och motiv för handlingar. Desto mer information de anställda får ta del 
av, desto större medvetenhet och förståelse visar de berörda.40  
 
När information delges anställda i ett företag är det viktigt att den uppfyller två kriterier. Det 
första är att ledningen bör ha tillträde till den relevanta information som behövs för att kunna 
fördela ut arbetet på lägre nivåer. Det andra kriteriet är att det måste finnas ett sätt att mäta 
effektiviteten av de beslut som cheferna fattar. Om dessa kriterier uppfylls kommer 
informationsflödet i företaget att underlättas.41 
 
Inom varje individ finns ett behov av att känna sig delaktig och betydelsefull i den process 
som berör individen. Utan information lämnas individen utanför och känslan av utanförskap 
blir stor. En hållbar teori sägs vara att intresset ökar med närheten. I en komplicerad värld 
med snabba förändringar måste kunskaper ständigt förnyas, detta för att kunna hävda sig i den 
hårda konkurrensen. Med andra ord, kunskap är makt. Detta visar vikten av kontinuerlig och 
relevant information. Däremot finns ingen allmängiltig mall för hur intern information ska 
hanteras, det är unikt för varje enskild organisation och dess förutsättningar.42 Grundprincipen 
för hur en informationsprocess ser ut, är dock likadan för alla företag.43  
 
 
3.2.1 Informationsprocessen 
 
Det som kännetecknar information är, som tidigare nämnts, att den är enkelriktad. Idén bakom 
information är att ett särskilt budskap med bestämt innehåll ska nå en mottagares medvetande 

                                                           
38 Hayes & Baird (1995)  
39 Engquist (1992) och Sachs (1976) 
40 Peterson & Peterson (1992)  
41 Anthony, Dearden & Bedford (1984) 
42 Ibid 
43 Sachs (1976) 
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och där åstadkomma något. Informationsprocessen visar budskapets väg från sändare till 
mottagare.44 
 
 
 
 
 
 
Figur 1.  Informationsprocessen (Sachs (1976) s. 14) 
 
Syftet med information är att sändaren vill påverka mottagaren genom sin information. Intern 
information kan ses som det mest betydelsefulla hjälpmedlet hos de personer som har till 
uppgift att leda en organisation. Ett hjälpmedel de inte har råd att underlåta sig att nyttja. 
Vidare ses intern information som ett hjälpmedel att utveckla och öka organisationens 
effektivitet genom att fördela ansvar hos de anställda. För att en organisation ska nå framgång 
är det viktigt att den information som ges är ärlig och trovärdig. Det viktiga är att sändaren 
når ut med sitt budskap och prioritet torde för dem ligga i att skapa ett intresse hos 
mottagaren.45  
 
Ledningen måste ta mottagarens behov av information i beaktning och anpassa den därefter så 
att mottagaren tar till sig information på ett positivt sätt. En annan viktig del i processen är att 
sändaren väljer ett medie som lämpar sig för budskapets syfte och som är anpassat för 
mottagaren. Det är vanligt att mottagaren ser viss information riktad mot dem och inte för 
dem.46  
 
 
3.2.2 Informationsmedier 
 
Medier är det sätt som information förmedlas på. De vanligaste medierna som används är 
muntliga och skriftliga, men även elektroniken kan ses som en informationskanal, såsom foto 
och film.47 
 
Ett muntligt medie har självklara fördelar, möjligheten till direkta frågor och förtydliganden 
vid oklarheter är stora. Ett personligt möte är det enda tillfället som ger utrymme för 
tolkningar av kroppsspråket. Muntlig information har även sina begränsningar. För en 
mottagare kan det vara svårt att lagra all viktig information som ges och risken att väsentlig 
information försummas är större när den vidarebefordras.48  
 
Skriftlig information är ett tydligt och effektivt medieval då fakta ska förmedlas, dock är 
möjligheten till dialog obefintlig.49 En nackdel är att skriftlig information kan läggas åt sidan 
och därmed når inte budskapet mottagarens medvetenhet.50 Vid hjälp av detta 
informationsmedie är risken för feltolkningar och missförstånd mycket liten då mottagaren 
har möjlighet att återgå till källan för att söka bekräftelse, förutsatt att texten är korrekt 
skriven. Innehållet ändras inte när samma information ska förmedlas i flera steg.51 

                                                           
44 Sachs (1976) 
45 Peterson & Peterson (1992) 
46 Ibid 
47 Sachs (1976) och Bergström & Lumsden (1993) 
48 Sachs (1976) 
49 Ibid 
50 Peterson & Peterson (1992) 
51 Sachs (1976) 
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Information som snabbt ska förmedlas går ofta genom elektroniken, en väldigt opersonlig 
informationsväg som blir allt vanligare då fler och fler får tillgång till den.52 
 
 
3.2.3 Vad styr valet av informationsmedie? 
 
När ett informationsmedie ska väljas är det viktigt att ta hänsyn till nedanstående punkter för 
att på ett så effektivt sätt som möjligt nå ut med informationen. 
 
q  Sändaren bör ha klart för sig syftet med informationen som ska spridas innan 

tillvägagångssättet och val av medie fastställs  
q  Hänsyn till vem mottagaren är samt dess situation är viktigt att beakta för att 

informationen ska ge bäst nytta, samt hur villig mottagaren är att nyttja den information 
sändaren förmedlar 

q  Vilket informationsmedie som ger högsta effektivitet är nödvändigt att uppmärksamma i 
förberedelserna av ett budskap till mottagaren 

q  Hur mycket resurser kan läggas på mediet? 
q  Tidsperspektivet kan vara en dimension som avgör medievalet, då snabba förändringar 

kräver snabba medier.53 
 
Ekonomisk information kan upplevas som komplicerad och svårbegriplig. För att förenkla 
och förtydliga för mottagaren är kombinationen av ett muntligt och skriftligt medieval att 
rekommendera när komplicerad information ska förmedlas. En kombination av olika 
informationsmedier kan uppnå ökad effektivitet då mottagaren ges möjlighet att höja 
kunskapen samtidigt som tillfälle för dialog ges och risken för missförstånd minskar.54 
 
Det är viktigt att sändaren använder ett lämpligt medie när omfattande information ska delges, 
för att minska risken för missförstånd. Blir valet av medie fel, är risken stor att informationen 
aldrig når fram till mottagaren eller att den når mottagaren för sent och då kan betydelsen för 
informationen komma att saknas. Är avgränsningarna dåliga och otydliga finns en möjlighet 
att mottagaren ignorerar informationen och prioriterar det mer primära, vilket leder till att 
effekten uteblir.55 
 
Anledningen till att informationen inte når mottagaren kan bero på många olika komponenter. 
Samhället vi lever i överöser oss med information, det är därför inte konstigt att viss 
information försvinner i all konkurrens. Mottagaren kanske väljer bort vissa kanaler genom att 
inte läsa de tidningar där informationen sänds och därmed når inte budskapet fram. Buller från 
omgivningen kan medföra att informationen förvrängs genom ett muntligt medieval och 
budskapet tolkas fel av mottagaren. Det är viktigt att i alla informationssituationer använda 
sig av ett språk som både sändare och mottagare behärskar för att informationen ska nå sitt 
rätta syfte.56 

                                                           
52 Sachs (1976) 
53 Peterson & Peterson (1992) 
54 Sachs (1976) 
55 Erikson (1994) 
56 Wiio (1976) 
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3.3 Kommunikation 
 
Till skillnad från information är kommunikation dubbelriktad. Med andra ord kan man säga 
att kommunikation är ett sätt att påverka genom utbyte av information. För att kunna  
 
benämnas kommunikation krävs någon form av gensvar eller reaktion med anledning av den 
information som initierats. Kommunikationens syfte är att skapa förutsättningar för en dialog 
mellan sändare och mottagare.57 Balans i kommunikationen är det optimala i en organisation, 
för mycket kommunikation är lika fel som för lite. Vad man kommunicerar, på vilket sätt 
samt mängden kommunikation är i många fall avgörande för om sändaren når fram med det 
avsedda budskapet till mottagaren.58 En dubbelriktad kommunikation och förbättrad relation 
mellan människor leder ofta till effektivare organisationer samt högre lönsamhet.59  
 
Företag bör sträva efter att uppnå en öppen och ärlig kommunikation där initiativtagande och 
kritik uppskattas. Genom detta skapas ett bra arbetsklimat utifrån medarbetarnas behov.60 En 
kommunikation som inte är rak och tydlig leder ofta till missförstånd. Det är därför viktigt att 
ledningen kommunicerar tydligt så att misstolkningar undviks i så stor utsträckning som 
möjligt. Ledningen måste även vara tydlig i kommunikationen om vad företaget förväntar sig 
av sina anställda. Är de inte tydliga kan det leda till förvirring, vilket innebär att de anställda 
agerar utifrån sina egna tolkningar av ledningens budskap. De anställdas uppfattning gällande 
exempelvis chefer, medarbetare och arbetsförhållanden påverkar i stor utsträckning vad de 
presterar på sitt arbete. En internt fungerande kommunikationsprocess kommer därför att 
påverka de anställdas attityder och uppfattningar positivt, vilket i sin tur leder till en 
samstämmighet på företaget.61  
 
 
3.3.1 Kommunikationsprocessen 
 
Förr ansågs kommunikation som något väldigt enkelt. I vårt samhälle har kommunikation 
blivit ett vidare begrepp där flera faktorer måste tas i beaktning och länkas samman för att 
kommunikationen ska uppnå sitt syfte.62  
 
Kommunikationsprocessen är en teori som används för att beskriva budskapets väg från 
sändare till mottagare.63 Processen uppstår inte av sig själv utan något slags motiv krävs hos 
både sändare och mottagare.64 Processen består av sex olika verktyg och varje enskilt verktyg 
är lika viktigt för att processen ska fungera. Verktygen måste dock vara väl definierade för att 
processen över huvud taget ska vara möjlig att använda.65 Kommunikationsprocessen liknas 
ofta vid en enkel modell: 

                                                           
57 Wiio (1976) 
58 Kessler, Undy & Heron (2004) 
59 Erikson (1994) 
60 Ibid 
61 Hayes & Baird (1995) 
62 Wiio (1976) 
63 Palm & Windahl (1989) 
64 Wiio (1976) 
65 Palm & Windahl (1989) 
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Figur 2.  Kommunikationsprocessen (Palm & Windahl (1989) s. 9) 
 
 
Modellen går ut på att en sändare sänder ett budskap till en viss mottagare med hjälp av ett 
medie. Meddelandet åstadkommer vissa effekter, som sändaren tar del av genom 
återkoppling, eller feedback. Nedan beskrivs varje verktygs olika funktioner: 
 
Sändare - Sändaren är den person/de personer som ligger bakom meddelandet. Dess uppgift 
är att formulera ett meddelande och välja ett ”språk” som underlättar för mottagaren att 
uppfatta det korrekta budskapet.66 Ofta kan det tyckas enkelt att avgöra vem sändaren är, men 
i en kommunikationsprocess finns ofta flera sändare och då kan det kännas mer oklart vem 
som ligger bakom meddelandet. 67  
 
Meddelande - Det budskap sändaren vill nå fram med till mottagaren kallas i detta 
sammanhang för meddelande. Meddelandet kan innefattas av tre olika företeelser; 
sammansättningen av ord, symboler och bilder som finns i exempelvis en annons, den mening 
med vilken sändaren kommunicerar samt den mening som mottagaren tar emot.69   
 
Medie - Medie är den kanal som sändaren använder för att förmedla sitt budskap, samt den 
kanal som mottagaren använder för att ta emot meddelandet.70 Det medie som används 
påverkar vårt sätt att kommunicera och vår inställning till de meddelanden vi tar emot.71 
 
Mottagare - Mottagare är den person/de personer som tar emot meddelandet. Inte bara de som 
är avsedda som mottagare utan även de som tar emot det ”av misstag”. Tittar en medarbetare 
exempelvis på förändringar i en företagsbudget, ses medarbetaren som mottagare trots att 
denne egentligen inte var inblandad i företagets budget.72 
 
Effekt - Den förändring som det mottagna meddelandet utgör kallas effekt. Sänder exempelvis 
VD (sändare) ett meddelande till den ekonomiansvarige (mottagare) att denne ska omarbeta 
företagets budget, kommer förändringen av budgeten att bli kommunikationsprocessens 
effekt.73 
 
Återkoppling/Feedback - Återkoppling, eller feedback som det även kallas, är sändarens 
uppfattning av meddelandets effekt. Ibland kan mottagaren själv ge sändaren feedback genom 
att tala om vad meddelandet fick för effekt, men om mottagaren är anonym för sändaren 
måste sändaren själv härleda sin feedback utifrån andra företeelser.74 

                                                           
66 Bakka, Fivelsdal & Lindqvist (1999) 
67 Palm & Windahl (1989) 
68 Palm & Windahl (1989) 
69 Ibid 
70 Ibid 
71 Wiio (1976) 
72 Palm & Windahl (1989) 
73 Ibid 
74 Ibid 
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Ovanstående kommunikationsmodell, av Palm och Windahl, har sitt ursprung i en modell som 
Shannon och Weaver framställde 1949.75 Modellen av Palm och Windahl är en förenklad 
modell som har vidareutvecklats för att anpassas till mänsklig kommunikation. Den största 
skillnaden mellan modellerna är att den senare och utvecklade inte tar hänsyn till störningar 
som uppstår i samband med processen. I den ursprungliga modellen innebar störningar det 
brus som kan uppstå i samband med teknisk kommunikation, exempelvis telefonledningar och 
TV-bilder. De störningar som det pratas om när det gäller mänsklig kommunikation kan vara 
inre faktorer hos sändare och mottagare, exempelvis attityder och åsikter, samt yttre faktorer 
hos valet av medie, exempelvis buller på arbetsplats och otydlig handstil. Störningarnas effekt 
blir att det avsedda meddelandet blir svårare att avkoda och den information som mottagaren 
tar emot stämmer inte överens med vad sändaren har för avsikt att meddela.76 Störningarna 
innebär alltid att sändarens avsikter förvanskas, oavsett om det orsakas av mediet, publiken, 
sändaren eller själva meddelandet. Störningarna begränsar därmed den mängd önskad 
information som kan sändas i en given situation vid en given tidpunkt.77   
 
 
3.3.2 Kriterier för effektiv kommunikation 
 
För att kommunikation ska bli så effektiv som möjligt finns det ett antal kriterier som den 
måste uppfylla. Dessa kriterier kan sammanfattas med orden saklighet, trovärdighet och 
förtroende.78 
 
Konkret – Kommunikation måste ta hänsyn till vem mottagaren är och i vilken situation 
denne befinner sig. Eftersom alla har olika bakgrund och förutsättningar krävs att 
kommunikation sker på lämplig nivå så att både sändare och mottagare förstår budskapet. 
 
Koncentrerad – Koncentrerad kommunikation underlättar för mottagaren att veta vilka fakta 
som är väsentliga. Det är därför viktigt att avgränsa kommunikationen och göra den så tydlig 
som möjligt. 
 
Koordinerad - Finns det flera sändare måste dessa vinkla och förmedla samma budskap till 
mottagarna. Annars kommer förvirring att uppstå bland medarbetarna och därigenom ökar 
även risken för irritation.  
 
Kontinuerlig – För att undvika rykten och förvirring måste trovärdighet skapas. Detta görs 
genom ett kontinuerligt kommunikationsflöde.  
 
Konsekvent – Pålitlighet är en viktig faktor för att medarbetarna ska känna sig trygga på 
arbetsplatsen. Det är bättre att kommunicera löpande, även om kommunikation kan innehålla 
brister, än att tvingas ta tillbaka vad som sagts för att verkligheten förändrats. Det är därför 
viktigt att kommunikation är konsekvent över tiden. 
 
Kontrastrik – Människor påverkas av känslor och det är därför till fördel att nyttja alla sinnen 
vid skapandet av effektiv kommunikation. En rolig, känslosam eller förklarande 
kommunikation förmår därför stimulera mottagaren till dialog.  

                                                           
75 Fiske (1994) 
76 Wiio (1976) och Fiske (1994) 
77 Fiske (1994) 
78 Erikson (1994) 
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Kontaktskapande – Uppstår ingen dialog, har sändaren misslyckats med sitt budskap, vilket är 
vanligt då kommunikation sker utifrån sändarens villkor. Kommunikation förutsätter ett 
ömsesidigt engagemang.   
 
All mänsklig kommunikation behöver särskilda förutsättningar för att lyckas. Om hänsyn tas 
till ovanstående kriterier underlättas kommunikationsprocessen för alla inblandade parter.79  
 
Varje kommunikationssituation påverkas av faktorer som hör ihop med individen och dennes 
miljö, exempelvis ålder, kön och social tillhörighet. För att uppnå så hög trovärdighet som 
möjligt hos mottagaren med hjälp av ett medie, bör även dess rikhet tas i beaktning.80  
 
 
3.3.3 Kommunikationsmediets rikhet  
 
Styrning i företag påverkas beroende på vilket kommunikationsmedie som används, olika 
kommunikationsmedier fungerar olika bra i olika företag. Kommunikation bör vara en 
ömsesidig dialog för att alla inblandade parter ska vara nöjda. Att ge precisa och exakta svar 
har inget större värde i kommunikations- och relationssammanhang.81 

 

Det finns olika former av kommunikation, verbal och digital. Den verbala innebär att 
kommunikation sker i tal, exempelvis via telefon och möten, medan den digitala innebär att 
kommunikation sker i skrift, exempelvis genom mail eller brev.82  
 
Människor kommunicerar oftast enligt tre huvudsakliga syften. Det första syftet är ett behov 
av att få kontroll över en situation. Det andra utgörs av att samtalet ska bidra till personlig 
utveckling och det sista består av att individen vill bli bekräftad.83  
 
För att nå så hög rikhet som möjligt med hjälp av mediet, är det viktigt att ta hänsyn till vem 
sändare och mottagare är, på vilket sätt meddelandet är utformat samt i vilken situation de 
inblandade befinner sig.84 Det är viktigt att välja ett medie som har den rikhet som behövs för 
att mottagaren ska ta emot budskapet på rätt sätt. Om mediet är personlig kontakt ger 
exempelvis ord, röstläge, känslor och kroppsspråk hög rikhet, men vid ett skriftligt medie 
såsom e-mail kan mediet endast tolkas genom ord. Den personliga kontakten har därmed 
högre rikhet än ett skriftligt medie.85 
 
 
3.3.3.1 Sändare  
 
Människor som sändare skiljer sig åt i form av olika representationssystem eller sätt att 
åskådliggöra verkligheten. God kommunikation förutsätter att parterna kommit underfund  
 
med varandras system och använder sig av dessa kunskaper. Det är viktigt att komma ihåg att 
kommunicera med sina medarbetare istället för emot eftersom bekräftelse är ett av 
kommunikationens viktigaste syften.86 

                                                           
79 Wiio (1976) 
80 Carlson & Davis (1998) 
81 Engquist (1992) 
82 Ibid 
83 Palm & Windahl (1989) 
84 Engquist (1992) 
85 Carlson & Davis (1998) 
86 Carlson & Davis (1998) 
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Det finns olika typer av förhållanden mellan människor som ingår i en 
kommunikationsprocess, symmetriska och komplementära. Symmetriska förhållanden är 
sådana förhållanden där båda parter är jämnstarka, ingen av parterna dominerar över den 
andra. I ett komplementärt förhållande dominerar en part kommunikationen och den andra 
befinner sig i ett underläge. Detta sker ofta när en chef diskuterar med en medarbetare. 87  
 
 
3.3.3.2 Medie 
 
Olika medier erbjuder olika begränsningar och möjligheter för sändaren. Det är därför viktigt 
att noga tänka igenom valet av kommunikationsmedie. Olika medier har olika egenskaper 
vars relativa vikt varierar med kommunikationssituationen. En viktig aspekt när det gäller 
kommunikation är att grundelementen i processen är systematiskt relaterade till varandra.88 
 
Valet av medie beror bland annat på vilken sändare som används och vilket meddelandet är. 
Mottagarna och ämnesområdet är också viktigt vid val av medie.89 

 
Snabbhet, selektivitet, räckvidd, interaktivitet, uppmärksamhet, verkningsgrad, 
återframkallningsgrad och kontaktkostnad är viktiga faktorer inom 
kommunikationsprocessen. I vissa situationer måste budskapet nå ut så snabbt som möjligt 
och då är bland annat högtalare, flygblad och anslagstavlor bra att använda som 
kommunikationsmedier. Selektiviteten talar om hur stor chansen är att sändaren når de 
mottagare han vill nå med budskapet. Telefonsamtal och PM är exempel på kanaler med hög 
selektivitet. Hög räckvidd innebär att en stor del av medarbetarna har en fysisk möjlighet att 
ta del av meddelandet. Interaktivitet betecknar ett medies förmåga att tillgodogöra sig 
tvåvägskommunikation, en medlemstidning har exempelvis en hög grad av interaktivitet. 
Uppmärksamhet uppnås lättast genom personlig påverkan, även film och video är bra för att 
fånga medarbetarnas uppmärksamhet. Personlig påverkan är överlägsen även när det gäller 
verkningsgrad. Återkallningsmöjligheten hos nyttoinformation framförs bäst genom tryckta 
medier som kataloger och manualer. Reklamfilmer och personlig påverkan är relativt dyra 
medier med hög kontaktkostnad.90 
 
 
3.3.3.3 Meddelande 
  
Människors förmåga att kommunicera varierar. Olika människor har olika förmåga att tänka 
logiskt och att sätta sig in i andras tankar och känslor. Det är därför viktigt att tänka igenom 
valet av medie och anpassa detta till mottagaren. Man brukar dela in medier i tre olika typer; 
framställande medie, som röst, ansikte och kropp begränsade till ögonblicket, återgivande 
medie, som böcker, målningar, fotografier och arkitektur och mekaniska eller teknologiska 
medie, som telekommunikation, radio eller TV. Skillnaderna mellan dessa är dock mycket 
vaga.91  
 
Empati är en mycket viktig egenskap att besitta vid arbete med kommunikation. Förmågan att 
fungera i grupp och kunna tillgodogöra sig idéer från andra människor är en annan egenskap 
som värderas vid arbete med kommunikation. Relationerna till omgivningen och  

                                                           
87 Carlson & Davis (1998) 
88 Palm & Windahl (1989) 
89 Ibid 
90 Palm & Windahl (1989) 
91 Falkheimer (2001) 



Teori 
___________________________________________________________________________  

 17  

 
medarbetarna är viktiga för att meddelandet ska nå fram på ett smidigt sätt. När ett 
meddelande som ska nå fram genom kommunikation ska utformas bör det innehålla tre sorters 
information för att budskapet ska nå fram på bästa sätt. Denna information är: vad ska 
kommuniceras? varför ska det kommuniceras? samt hur ska det kommuniceras?. 92  
 
För att kunna tillgodogöra sig meddelandets budskap bör det helst vara höginvolverat. Detta 
innebär att meddelandet är centralt och nära mottagaren medan ett låginvolverat meddelande 
är långt ifrån mottagaren. Självklart växlar det från individ till individ vad som är hög- 
respektive låginvolverade områden.93 
 
 
3.3.3.4 Kommunikationsklimat 
 
Kommunikationsklimatet är ytterligare ett viktigt begrepp inom kommunikation. Det är inte 
bara formell kommunikation som är av betydelse utan även den informella och den 
horisontella informationen. Sändarens roll blir då att istället för att själv informera och 
kommunicera försöka få andra att göra det. Det finns två strategier som beskriver detta, 
innehålls-/spridningsstrategin och processtrategin. Innehålls-/spridningsstrategin är den som 
är vanligast. I den strategin försöker sändaren skapa ett eller fler meddelanden, därefter välja 
ett effektivt medie som når bestämda mottagare. Sändaren framstår som den aktive medan 
mottagaren har rollen som den passive. Processtrategin bygger däremot på att aktivera 
mottagarna, alltså att skapa och upprätthålla en kommunikationsprocess.94 
 
För att få medarbetarna att känna sig delaktiga i hela kommunikationsprocessen ska 
informationen helst diskuteras, inte bara delges. Den sändare som värnar om 
kommunikationsklimatet lyckas ofta bättre med att nå ut med meddelandets budskap.95 
 
 
3.4 Strategisk, taktisk och operativ styrning 
 
För att arbetet inom en organisation ska fungera är det viktigt att ansvaret delas upp på olika 
nivåer. I detta sammanhang talas det om strategisk, taktisk och operativ nivå. Dessa nivåer 
innefattar olika personer med olika positioner inom företaget, vilket innebär att beslut 
hanteras på olika sätt beroende på vilken nivå beslutet fattas. Figur 3 nedan visar den 
planeringsväg som beskriver den praktiska utformningen av strategier och handlingsplaner 
inom olika ledningsnivåer.96 Strategisk styrning är i denna definition den högsta nivån i en 
hierarki av styrbegrepp, den följs av den taktiska nivån och den operativa nivån som utgör 
hierarkins botten.97  

                                                           
92 Palm & Windahl (1989) 
93 Palm & Windahl (1989) 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Bakka, Fivelsdal & Lindkvist (1993) 
97 Lindell (1992) 
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                                               Ledning  Strategisk nivå 
 

 
 

Avdelningschefer            Taktisk nivå 
 
 
 
                   Arbetsledare                        Operativ nivå 
  
 
 
Figur 3. Modell för strategiskt arbete på olika ledningsnivåer. (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist  
(1993) s. 236) 
 
 
3.4.1 Strategisk nivå 
 
Den strategiska nivån är den högsta inom företaget. På denna nivå finns företagets ledning, 
det vill säga de som fattar de beslut som rör verksamhetens långsiktiga mål.98 Syftet med den 
strategiska planeringen är att skaffa bättre underlag för de beslut som tas och som därmed blir 
avgörande för företagets utveckling.99 Det är på denna nivå som framtiden planeras på längre 
sikt, men dessa planer kan komma att ändras under processens gång. De som arbetar på den 
strategiska nivån har till uppgift att se till att planens genomförande är riktigt. För att optimera 
företagets strategier läggs största fokus på målformuleringen.100 För att tillföra relevanta 
åsikter i ledningen krävs att de som arbetar med strategisk kommunikation inte tappar kontakt 
med verkligheten.101   
 
På senare tid har behovet av en bättre strategisk styrning ökat eftersom förändring sker i större 
utsträckning. Företag blir mer komplexa då bland annat konkurrensen hårdnar. Tekniken 
utvecklas i snabbare takt och strategiska problem kräver ofta snabbare beslut.102     
 
 
3.4.2 Taktisk nivå 
 
Den taktiska nivån finns i mitten av företagets hierarki. På denna nivå tas något enklare beslut 
som berör företagets närmsta år. Syftet med den taktiska styrningen är att kontrollera så 
resurser erhålls och används på ett effektivt sätt och att strategiska mål uppnås. 
Avdelningschefernas viktigaste uppgift är att arbeta med implementering av långsiktiga 
strategier samt att fungera som en länk mellan den strategiska och operativa nivån.103    
 
 
3.4.3 Operativ nivå 
 
På operativ nivå arbetar de ledare med lägst befattning inom företaget, de så kallade 
arbetsledarna. Det är dessa som ser till att arbetsuppgifterna blir utförda, de samordnar 
organisationen så mycket det behövs. På denna nivå fattas beslut som rör företagets närmaste  

                                                           
98 Lund & Lorentzen (1978) och Erikson (1994) 
99 Lund & Lorentzen (1978) 
100 Lindell (1992) 
101 Erikson (1994) 
102 Lund & Lorentzen (1978) 
103 Lindell (1992) 
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framtid, men även arbetsuppgifter som produktionsplanering och kampanjplanering hör till 
den operativa nivåns arbetsuppgifter.104 Företag lägger numer allt större vikt på långsiktiga 
strategiska beslut. Det är dock väldigt viktigt att komma ihåg att det operativa arbetet är 
nödvändigt för företaget och att det kontinuerliga och löpande arbetet inte får försummas.105   
 
 
 
 

                                                           
104 Lindell (1992) 
105 Erikson (1994) 
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3.5 Analysmodell 
 
För att lättare kunna knyta samman uppsatsens olika delar skapade vi en egen analysmodell 
utifrån vår problemformulering och vårt syfte.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 4. Analysmodell, (egen)  
 
 
 
Förklaring till analysmodell  
 
q  Den stora ring som omringar hela bilden symboliserar en speciell ekonomisk förändring, 

som sker i företaget. 
q  Rutorna i ringen visar de tre olika nivåerna i företaget, VD på strategisk nivå, 

projektledare på taktisk nivå, arbetsledare och anställda på operativ nivå. 
q  De sex pilar som pekar från ringens kant och in mot bilden visar att förändringen påverkar 

alla tre nivåer inom företaget. 
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q  De svarta pilarna längst till höger visar hur sändare på strategisk och taktisk nivå 

kommunicerar till mottagare på taktisk och operativ nivå med hjälp av medier. Varför 
användes ett visst medie? Vad får det för effekter?  

q  Under denna kommunikation uppstår brus som påverkar alla nivåer. Varför uppstår brus? 
Är det långa kontaktvägar eller är kommunikationen centraliserad?  

q  De svarta pilarna längst till vänster visar den feedback som kommer från operativ och 
taktisk nivå till taktisk och strategisk nivå. 

q  Mellan strategisk- taktisk nivå och taktisk-operativ nivå finns en svart och en streckad pil. 
Dessa symboliserar den information som sker mellan nivåerna. Den svarta symboliserar 
personlig information och den streckade symboliserar opersonlig. Vad har informationen 
för egenskaper?  

q  Inom operativ nivå sker även kommunikation mellan arbetsledare och anställda, där 
arbetsledare fungerar som sändare och de anställda som mottagare. 
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4. Empiri 
 
Detta kapitel behandlar de empiriska undersökningar som ligger till grund för analys och 
slutsatser. Kapitlet inleds med en kort beskrivning av det undersökta företaget och projektet 
SVP. Sedan följer intervju med VD på strategisk nivå, projektledare på taktisk nivå samt 
arbetsledare och anställda på operativ nivå.  
 
 
4.1 Företagspresentation  
 
B A Carlssons Såg och Hyvleri AB, BAC, är ett av norra Sveriges modernaste sågverk 
utrustat för optimal sågning. Företaget är beläget i Örarna, en liten by några mil norr om 
Luleå. Där tillverkas, marknadsförs och distribueras trävaror anpassade till slutanvändare 
inom snickeri- och byggnadsindustrin.  
 
Företaget startades 1944 av Allan Carlsson och hans bror Elof Carlsson. Sedan 1984 är det 
Allan Carlssons söner Brage och Billy Carlsson som tillsammans driver företaget. När 
bröderna tog över sågade företaget 20-25 000 kubikmeter virke per år. Området där BAC är 
beläget är idag elva hektar stort. Här arbetar ett 90-tal personer och sammanlagt hyvlas 48 000 
kubikmeter virke per år samtidigt som cirka 90 000 kubikmeter trävaror produceras. Företaget 
har en omsättning på 180 miljoner kronor per år fördelat mellan Sverige, Tyskland, Danmark, 
England, Italien, Norge och Egypten. 
 
Efter över 60 år i branschen satsar BAC allt mer på förädling av den högkvalitativa råvaran. 
Företaget har lång erfarenhet av golv i olika dimensioner och utföranden, kundanpassade 
fönsterämnen och specialprodukter. Sedan 1963 finns även AB Luleå Ångsåg i företagets ägo, 
ett komplett byggvaruhus för såväl byggföretag som privatpersoner där många produkter som 
tillverkas av BAC säljs. Nyligen förvärvades också ett företag som drivs som Ångsågen i 
Piteå.    
 
 
4.2 Projektet sälj- och verksamhetsplanering, SVP 
 
SVP är ett projekt som BAC startade i början av året. Projektet innebär att verksamheten ska 
effektiviseras. Främst gäller det att effektivisera lagerhållningen och därmed minska det 
bundna kapitalet, men även att koncentrera produktionen på de produkter som säljs mest och 
har störst efterfrågan. Syftet är att gå från att trycka in material till att dra det genom 
produktionen, det vill säga låta efterfrågan från kunderna styra det som produceras. SVP togs 
upp till diskussion i december -03 och i februari -04 beslutades det att starta projektet. I 
samband med starten hölls ett stormöte där alla anställda fick information om projektets 
innebörd och förväntade effekter. SVP beräknas vara infört i december –04. 
 
 
4.3 Intervjuer med ledning och anställda 
 
Nedan följer en sammanställning av de intervjuer vi gjort med VD Dan Bergman, 
projektledare Lars-Erik Pettersson och arbetsledare Rikard Carlsson. Vi har även genomfört 
korta intervjuer med tio anställda ute i produktionen, dessa personers namn är fiktiva. Om de 
anställda inte kände till projektet SVP förklarade vi dess innebörd kortfattat för att om möjligt 
kunna ställa följdfrågor. 
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4.3.1 Intervju med Dan Bergman, VD på BAC  
 
Dan Bergman är en 43-årig Luleåbo som sedan första april 2003 arbetar som VD på BAC. 
Han är utbildad civilingenjör och har erfarenhet från bland annat produktion, främst inom 
stålindustrin. Syftet med denna intervju är att få en inblick i hur kommunikationen fungerar ur 
strategisk synvinkel. 
 
Dan börjar med att berätta att huvuddelen av företaget styrs med budget, men till viss del även 
med kalkyler. På sikt strävar företaget efter att arbeta mer med kontinuerliga 
försäljningsprognoser och målstyrning.  Han berättar också att företagets mål och visioner är 
under förändring. De strävar efter att framställa mer vidareförädlade produkter eftersom 
förädlingskedjan är viktig för företagets lönsamhet. I och med SVP vill de också förbättra 
orderstocken för att effektivisera produktionen. En annan vision är att minska antalet 
distributionskanaler och närma sig slutkunden.  
 
Företagets ekonomiska styrning utformas genom dagligt arbete. Idén till hur den ska utformas 
sker på strategisk nivå, medan det slutliga resultatet arbetas fram tillsammans inom ledningen. 
Dan tycker att styrningen fungerar bra, de börjar hitta bättre fungerande nyckeltal och kan 
därmed styra kredit och likviditet på ett bättre sätt. Det svåraste med styrningen anser han är 
timmerinköpen. Det är svårt att få kontroll över svängningar som sker varje månad, ena 
månaden kanske de behöver köpa in mer timmer och en annan mindre. Något han påpekar är 
att ”så länge företaget går bra tänker man inte så mycket på den ekonomiska styrningen utan 
då är det bara att tuta och köra!”  
 
På frågan om det finns någon speciell ekonomisk händelse inom företaget där 
kommunikationen är/varit i centrum berättar Dan om sälj- och verksamhetsplanering, SVP. I 
samband med projektet upprättades en projektgrupp på elva personer bestående av VD på 
strategisk nivå, projektledare på taktisk nivå samt två arbetsledare, torkskötare, en ansvarig 
för distribution och övergripande planering, fyra säljare och två timmerköpare på operativ 
nivå. Alla på företaget är dock i och med stormötet medvetna om projektet.  
 
Kommunikation kring projektet började med att projektgruppen samlades till ett möte där de 
diskuterade projektet och om det skulle bli aktuellt att genomföra. När beslut sedan fattats 
kallade projektgruppen i februari till ett stormöte i sporthallen. För att delge de anställda 
informationen användes blädderblock, whiteboard och overhead som hjälpmedel. 
”Blädderblock till exempel, är ju nödvändig för att exempelvis bekräfta beslut som gruppen 
tagit och säkerställa att alla uppfattat den korrekt. När mer komplexa samband ska visas är 
det också nödvändigt att kunna illustrera dessa på pedagogiskt vis. Svaret blir att då att 
informationen blir både mer lättförståelig, tydlig och ger en bättre överblick med 
hjälpmedel.”  
Dan tycker att stormötet var ett bra sätt att få alla medvetna om den förändring som skulle 
ske. Han tycker även att riktigt bra diskussioner uppstod eftersom de anställda fick möjlighet 
att komma med frågor och funderingar och projektgruppen hade möjlighet att tolka och 
förklara på en gång. Han tror även att de som deltog på mötet fortsatte att diskutera och 
analysera vad som sagts efter mötets slut. Efter stormötet fortsätter projektgruppen att träffas 
på möten kontinuerligt en gång i månaden. De kommunicerar även dagligen via personlig 
kontakt eftersom de arbetar nära varandra. Detta fungerar bra och är även nödvändigt för att 
hela tiden hålla sig uppdaterad kring projektet. 
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Några direkta störningsmoment i kommunikationen till projektledaren kan han inte 
identifiera. De störningar i kommunikationen, som Dan ser det, har skett med operativ nivå. 
Den största är att ”timmerkillarna” i projektgruppen till en början glömdes bort och inte 
kallades till möte. Ett annat störningsmoment är att personer på resande fot inte hinner 
förbereda sina underlag inför de kontinuerliga månadsmötena. Ytterligare en svårighet med 
projektet är att det än så länge är så pass nytt och ”inte ens de som ska kunna kan”. Därför 
blir det också svårt att få alla att se nyttan med projektet, att det verkligen är bra för företaget. 
För att förtydliga behovet av projektet gjordes analyser som presenterades vid stormötet, 
dessa visade på brister i företaget och därmed skulle alla se nödvändigheten med SVP.  
 
Ingenting i projektet är konfidentiellt, alla som är intresserade och vill veta får svar på sina 
frågor. Kommunikationen kring projektet sker än så länge mest inom projektgruppen. Dan 
känner kontinuerlig feedback från ledningsgruppen, denna tar han främst del av i 
månadsmötena, men feedback sker även i den dagliga kontakten. Han anser sig själv vara 
lyhörd för de anställdas åsikter, det är dock ovanligt att någon från produktionen besöker 
kontoret för att delge sina åsikter. De anställda är inte så delaktiga i företagets organisering 
och planering utan känner sitt ansvar på sitt eget arbetsområde. De kommer till arbetet för att 
utföra sina arbetsuppgifter och känner inget större ansvar för övriga arbetsområden. En effekt 
som förväntas av kommunikationen kring projektet är att säljarna förstår att de tvingas bli mer 
aktiva och ha ett större förbehåll i vad som ska hända. Vilka ska företaget sälja till och vad 
ska säljas? De måste känna av och analysera marknaden på ett tydligare sätt än tidigare. 
 
 
4.3.2 Intervju med Lars-Erik Pettersson, projektledare för SVP 
 
Lars-Erik Pettersson arbetar som projektledare för SVP. Han är även ansvarig för företagets 
logistik och har de senaste 30 åren varit anställd hos BAC. Syftet med denna intervju är att få 
en inblick i hur kommunikationen fungerar ur en taktisk synvinkel. 
 
Lars-Erik börjar med att berätta att företaget huvudsakligen styrs med hjälp av budget, men att 
företaget är på väg att börja använda sig mer av kalkyler. Det arbetet är fortfarande under 
strukturering. Han tycker att budget är både på gott och ont. Förut utformades budgeten 
årsvis, men sedan Dan blev VD sker den kvartalsvis och målet är att sätta budgeten för varje 
månad med kontinuerlig uppföljning av produktion och försäljning. Lars-Erik berättar också 
att han tagit del av företagets mål och visioner, men eftersom de nyligen omformulerats har 
han lite svårt att komma ihåg den exakta definitionen. Styrningen utformas av styrelse och 
VD, samtidigt som de på taktisk nivå känner delaktighet. Dan behöver fortfarande hjälp 
eftersom han är så pass ny inom träindustrin och detta gör att ansvaret fördelas ut i större 
utsträckning.  
 
Lars-Erik tycker styrningen uppifrån fungerar bra. Det är snabba och effektiva beslut eftersom 
alla träffas i det dagliga arbetet. Han har svårt att tänka sig att det skulle kunna fungera 
snabbare och bättre än det redan gör. Som projektledare för SVP har han det övergripande 
ansvaret. Det är han som ska se till ”att företaget gör rätt saker från början, så de i 
produktionen inte sågar fel och vi måste ligga med en massa onödigt lager som inte går att 
sälja”.  
 
Eftersom projektet är så pass nytt tycker Lars- Erik att den mesta kommunikationen för hans 
egen del skett med den konsult, som anlitats för att analysera företagets situation och 
samtidigt komma igång med SVP. Kommunikationen med konsulten har skett via telefon och 
mail, men även via personlig kontakt då konsulten besökt BAC. På det stormöte som hölls i  
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februari –04 fanns konsulten med för att förklara och visa alla anställda det nödvändiga i 
projektet. Den första kommunikationen med operativ nivå skedde i och med stormötet, men 
redan innan det träffades projektgruppen på möten för att diskutera hur de skulle gå till väga 
och vad de skulle förändra för att få företaget att bli mer lönsamt. Lars-Erik tycker att 
kommunikationen fungerar bra, men samtidigt att det aldrig kan bli nog med information. Han 
tror säkert att företaget är ”dåligt på att kommunicera, även om vi tror att vi är bra. 
Kommunikation är ju något av det svåraste man kan jobba med.”  
 
Under projektets gång kommunicerar projektledaren ingenting med de anställda på operativ 
nivå, utan kommunikationen mellan taktisk och operativ nivå sker endast med arbetsledarna i 
form av månadsmöten och daglig kontakt. Lars-Erik tycker än så länge att det fungerar bra, 
trots att projektet är relativt nytt. Under införandet av projektet har kommunikationen skett via 
telefon och mail, men främst genom möten i mindre grupper.  
 
Lars-Erik tror att de som är inne i projektet upplever att informationen är lättillgänglig och 
ganska lätt att förstå. Han tror däremot att de på operativ nivå skulle ha svårt att förstå den, 
men om de vill veta får de svar på alla frågor. All information är tillgänglig för alla som är 
intresserade och vill veta. ”Ingenting är hemligt!” Dock har inget större intresse än så länge 
visats från de anställda. Han tror att detta beror på att projektet är så pass nytt och de anställda 
har inte hunnit se den förändring som hittills skett.  
 
Än så länge fungerar kommunikationen inom projektgruppen bra. Den enda störning som 
hittills skett är att de som arbetar på timmersidan inte riktigt förstått vad deras arbetsuppgifter 
egentligen är. Det är också den avdelningen som är den mest komplexa. Lars-Erik tror därför 
att dessa personer känner sig mindre delaktiga och för att åtgärda detta kommer han att hålla 
ett möte med berörda parter för att klargöra deras arbetsuppgifter. Lars-Erik har svårt att sätta 
fingret på vad detta beror på. Han tycker det är svårt att veta hur informationen ska utformas 
och kommuniceras eftersom det är så nytt. Bland annat fick projektgruppen arbetsuppgifter att 
genomföra inför nästa möte, men timmersidan förstod inte riktigt vad arbetsuppgifterna 
innebar. ”Detta problem uppkom såklart på grund av brister i både information och 
kommunikation.” För att få alla att förstå sina arbetsuppgifter hölls därför ett nytt möte, där 
vikten lades på arbetet med uppgifterna. Han tror däremot inte att de kunde ha gjort på nåt 
annat sätt. Det är viktigt att få dem att förstå vilken vinst det är för varje enskild anställd, samt 
vilken vinst det är för hela företaget. Därför är det viktigt att få med alla berörda så man inte 
möter motstånd. Lars-Erik tycker dock att alla verkar positiva till projektet, men att det kan bli 
bättre, främst på operativ nivå. Den spontana reaktionen från de anställda på operativ nivå var 
på stormötet att vissa lyssnade medan andra inte lyssnade och vissa förstod medan andra inte 
förstod. Han tror detta kommer att bli bättre ju längre projektet pågår. Först 2005 kanske de 
anställda på operativ nivå börjar förstå och se vilka förändringar som verkligen skett. Sedan är 
det såklart upp till arbetsledarna att föra en löpande kommunikation med de anställda när de 
ser att de börjar intressera sig och vill förstå.  
 
Lars-Erik känner i dagsläget att det är svårt att säga om han tagit del av eller gett feedback till 
andra eftersom projektet inte pågått så länge. Dan ger honom ganska fria händer eftersom Dan 
är ny i branschen och behöver viss hjälp, men han finns såklart alltid vid Lars-Eriks sida för 
att peppa och stötta. Lars-Erik tycker att alla inom projektgruppen är lyhörda för anställdas 
idéer och önskemål. ”Det är klart att man måste lyssna, de är ju proffs på sitt område”.  
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4.3.3 Intervju med Rikard Carlsson, arbetsledare på BAC  
 
Rikard Carlsson jobbar som en av två arbetsledare på BAC, han är även delaktig i den 
projektgrupp på elva personer som arbetar med SVP. Rikards ansvarsområden är såg-, tork- 
och sorteringsverk. Hans anställning började 1993, efter några år som feriearbetare. Han har 
således varit anställd på företaget i elva år. Syftet med denna intervju är att få en inblick i hur 
kommunikationen inom SVP fungerar ur operativ synvinkel.   
 
Rikard berättar att han är medveten om hur företaget styrs ur ett ekonomiskt perspektiv. Han 
förklarar att det till största delen styrs med budget och prognoser. Han har även tagit del av 
företagets mål och visioner, men kan inte vision och affärsidé direkt ur huvudet. På frågan om 
han känner sig delaktig i styrningen av företaget svarar han “Ja det känner jag. Jag har ett 
ganska stort ansvarsområde från timmerplanering till sorteringsverk. Jag är till viss del 
delaktig i planeringen på operativ nivå, i mitt dagliga arbete. Både kring vad som ska 
produceras och omvänt att försöka producera det som säljarna efterfrågar.”  
 
Rikard sammanfattar styrningen uppifrån med en mycket bra kommunikation som sker genom 
daglig och nära kontakt, då han hela tiden träffar både VD och andra anställda i det dagliga 
arbetet. Tre gånger i veckan genomförs korta möten då VD, projektledare, arbetsledare och 
andra inblandade träffas och pratar om vad som hänt sen sist och om vad som är på gång, 
exempelvis hur de ligger till i bemannings- och  produktionsläge.  
 
Rikards största uppgift inom SVP är att göra prognoser på det som ska komma från sågen. 
Utifrån timmerlagret och planerad produktion säga vad som ska komma fram ur de nio olika 
produktgrupperna. Omvänt också att försöka såga fram det som är sålt genom kontrakt och 
ordrar. “Tidigare var det mer eller mindre ett självspelande piano. Det som kom fram kom 
fram och då gällde det för säljarna att försöka sälja det. Det försöker vi nu styra lite bättre.”  
 
Kommunikationen med de anställda på operativ nivå sker genom daglig kontakt. Flera gånger 
per dag går Rikard igenom sina avdelningar och försöker finnas tillgänglig ute på området för 
att kunna svara på frågor. Han har hela tiden sin kommunikationsradio på och är därigenom 
alltid tillgänglig. Informationen kring detaljer i jobbet sker muntligt, men gruppinformation 
som ska nå ut till samtliga anställda sker via anslagstavlor och whiteboard. Än så länge 
kommuniceras ingenting kring SVP med de anställda utan endast inom projektgruppen. Den 
enda information de anställda än så länge tagit del av kring SVP är via stormötet. 
Kommunikationen med de övriga inom projektgruppen på strategisk och taktisk nivå sker via 
e-post och telefonkontakt samt daglig kontakt via fikaraster. E-post används främst då 
information ska delges till personer som inte är närvarande på företaget. Han förklarar att det 
är arbetsledarna som fungerar som länk mellan kontoret och anställda i produktionen. Rikard 
tycker absolut att han får ta del av den information som anses nödvändig, men någon form av 
intranät med elektronisk anslagstavla eller klotterplank skulle underlätta kommunikationen så 
att de anställda lättare kan tycka till.    
  
Något som Rikard upplever som en störning är svårigheten att nå ut till alla berörda samtidigt 
eftersom projektmedlemmar ofta är borta. En annan störningskälla kan vara buller ute i 
fabriken, men även svårigheten att få alla att tolka informationen på samma sätt. Är det en 
person i en grupp som arbetar på fel sätt är det väldigt svårt att gå ut med information och 
formulera den på ett sådant sätt så att alla tar till sig rätt dos av den. Följden bör då bli att bara 
den som gör fel ändrar sitt arbete. Annars kan informationen få fel effekt så att den som gör 
fel börjar arbeta rätt, medan de som redan arbetade rätt höjer sig en extra nivå så att det också 
blir fel. I detta fall får kommunikationen fel effekt.   
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Enligt Rikard är ”kommunikation något av det svåraste att jobba med och man lyckas därför 
olika bra med att nå fram med budskapet”. Han tycker att han försöker vara tydlig med sina 
anställda, men det fungerar inte alltid och det beror både på Rikard och på de anställda. Något 
som han tror spelar in är hur mycket bakomliggande information både han och de anställda 
har kring det som förmedlas.  
 
På frågan om alla får ta del av all information eller om vissa delar undanhålls förklarar Rikard 
att all information inom projektet är öppen. Alla som är intresserade och vill ta del av 
information får svar på sina frågor. ”Ingenting hemlighålls, på BAC kör man med öppna 
kort”. SVP är ett projekt som är accepterat av alla som deltar i det, men eftersom det är ett 
nytt projekt tror inte Rikard att mer än 25 procent ute i produktionen vet vad det innebär.  
 
När det gäller feedback går kommunikationen inom projektgruppen hela tiden runt runt, men 
en svårighet är att projektet är så pass nytt att alla inte riktigt hittat sin plats och sina 
arbetsuppgifter än. Det blir därför svårt att ge feedback på det arbete som utförs.  
 
Rikard upplever att lyhördheten inom projektgruppen är stor även om de förslag som läggs 
fram inte alltid går igenom. Främst känner han ett stöd i projektledaren, Lars-Erik, som sköter 
det mesta i planeringen kring SVP.  
 
Något som Rikard ser som en brist i kommunikationen är att rollerna inom projektgruppen är 
för diffusa och ansvarsområdena för otydliga. Detta tror han kan vara en bidragande orsak till 
att effektiviteten i projektgruppen inte är speciellt hög. Han tror att projektet skulle kunna 
genomföras på mycket kortare tid om alla verkligen gick in för det. Projektledaren planerar 
exempelvis in arbetsuppgifter som alla ska göra. Sedan planeras ett möte in ungefär en månad 
fram i tiden för att alla ska hinna göra arbetsuppgifterna. Trots detta kommer inte alla 
förberedda. Rikard menar därför att om alla verkligen gick in för projektet skulle det kunna 
genomföras betydligt snabbare. Det behövs mer tryck och engagemang. 
 
 
4.3.4 Intervjuer med anställda i produktionen 
 
Arvid på hyvleriet känner inte till SVP och ställer sig mycket frågande till vad det är och vad 
det innebär. Även namnet sälj- och verksamhetsplanering var obekant för honom. Arvid 
närvarade ej vid stormötet där information angående projektet delgavs.  
 
Bertil, även han på hyvleriet har inte hört talas om SVP och undrar därför vad det är för 
projekt. Sälj- och verksamhetsplanering är också främmande för honom. Bertil kan inte 
komma ihåg att han fått information angående projektet vid något stormöte. 
 
Calle på verkstaden kan inte direkt koppla SVP till företaget, men när han senare får höra 
namnet sälj- och verksamhetsplanering känner han genast till projektet. Calle vet vad 
projektet innebär och förklarar snabbt att syftet är en effektivisering genom hela 
produktionsledet. Val av kommunikationsmedie tycker Calle är lämpligt för att nå alla 
anställda, men tycker dock att informationen är lite tunn och en broschyr i varje fikarum 
skulle förtydliga stormötets budskap. Någon delaktighet känner han inte i projektet och har 
inget direkt intresse av att vara delaktig. Arbetet med projektet anser Calle sker inom 
projektgruppen och möjligheten att påverka tror han är liten, men han har heller inte gjort 
några försök att påverka. I det stora hela är Calle positiv till förändringen.  
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Dennis, anställd vid verkstaden ställer sig frågande till SVP, som han inte hört talas om. Inte 
heller sälj- och verksamhetsplanering är bekant för honom och han vet inte vad målet med 
projektet är. Vid stormötet deltog Dennis, men någon närmare kännedom om projektet gav det 
honom inte. Valet av kommunikationsmedie upplever Dennis som bra, men han tror att hans 
eget bristande engagemang är orsak till den dåliga vetskapen om projektet. Han ställer sig 
positiv till SVP och tycker att en effektivisering aldrig är fel.  
 
Eskil är anställd på sorteringsverket och har ingen kännedom om SVP. Vid förklaring av sälj- 
och verksamhetsplanering vet han fortfarande inte vad projektets syfte är, men med viss 
eftertänksamhet tror han att målet med projektet är att ta hand om virke som inte går att sälja. 
Stormötet som Eskil närvarade vid är enligt honom ett bra sätt att kommunicera, men av detta 
möte fick han dock inte ut så mycket. Han känner ingen delaktighet i projektet, men är 
intresserad av förändringen som kommer att påverka hans arbete. Lyhördhet i projektgruppen 
är inget Eskil beaktat då han varken tänkt på eller försökt att påverka projektet. Eskil är 
positivt inställd till SVP om det i framtiden kommer att visa resultat. 
 
Folke, även han på sorteringsverket känner inte till SVP. Sälj- och verksamhetsplanering är 
inte heller bekant för honom och han vet inte vad projektet innebär. Han deltog heller inte vid 
stormötet där information angående projektet delgavs. Folke tycker däremot att stormöte är ett  
bra val av kommunikationsmedie för att nå ut till de anställda. När Folke får veta vad 
projektet innebär är han positivt inställd och tycker att det verkar vara ett bra och nyttigt 
projekt.  
 
Gunnar, reparatör på företaget känner inte igen förkortningen SVP och det fullständiga 
projektnamnet sälj- och verksamhetsplanering ger honom ingen bättre kännedom. Stormötet 
deltog Gunnar vid och han tycker att denna form av  kommunikationsmedie är bra då man har 
möjlighet att ställa motfrågor. Gunnar känner sig inte delaktig i projektet och han har heller 
ingen vetskap om att en projektgrupp existerar, därför kan han inte uttala sig för om de är 
lyhörda för hans åsikter. Han ställer sig dock positiv till förändringen och menar att en lägre 
lagerhållning är att sträva efter.  
 
Harald som jobbar vid sågen har ingen kännedom om vad SVP är, han vet heller inte vad 
sälj- och verksamhetsplanering är och vet därför inte heller dess innebörd. Harald var dock 
närvarande vid mötet där information angående projektet delgavs och han tycker att det är en 
bra informationsform då budskapet ska nå ett stort antal människor. Han känner sig inte direkt 
delaktig och hans påverkan på projektet känns liten, men har inte gjort några ansträngningar 
till att försöka göra sin röst hörd. Harald ser sin uppgift som att sköta sitt jobb och lyda order 
från ledningen. Han är positivt inställd till projektet och tror att projektgruppen säkert är 
lyhörd och öppen för förslag från de anställda. 
 
Ivan, anställd vid sågen känner inte till SVP. Sälj- och verksamhetsplanering säger honom 
inget mer och han kan inte minnas att han deltagit på något stormöte där information om SVP 
delgavs. 
 
Jill jobbar på kontoret och kopplade SVP till företagets miljöcertifikat PEFC, men när vi 
berättar för henne att SVP står för sälj- och verksamhetsplanering känner hon igen det och 
talar om att projektet handlar om intrimning av verksamheten. Jill deltog inte i stormötet, men 
har tagit del av informationen på annat sätt eftersom hon arbetar på samma avdelning som 
projektgruppen. För att nå ut till alla anställda tycker hon att stormöte var ett bra val av medie. 
Hon tycker att projektet är mycket nödvändigt eftersom det talar om vad företaget ska satsa 
sina resurser på. Jill ställer sig således positiv till projektet.  
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5. Analys 
 
I detta kapitel presenteras vår analys som arbetats fram utifrån ett aktörssynsätt där vi med 
hjälp av empiri kunnat styrka eller förkasta befintliga teorier.  
 
 
5.1 Information inom BAC 
 
Ett teoretiskt motiv till information av ekonomisk styrning är att öka förståelsen mellan 
handling och resultat hos de anställda, desto mer information de anställda får ta del av, desto 
större medvetenhet och förståelse visar dem.106 Idén med informationsprocessen är att ett 
särskilt budskap med ett bestämt innehåll ska nå en bestämd mottagare.107 Hos BAC bekräftas 
denna teori inom den samordnade projektgruppen. Där är informationsprocessen tydlig och 
väl fungerande, eftersom alla hela tiden hålls informerade genom möten en gång i månaden 
och daglig kontakt. Detta leder till att alla i projektgruppen är medvetna och visar stor 
förståelse för projektets innebörd. Däremot är de anställda på operativ nivå inte lika delaktiga 
och medvetna om projektet på grund av att informationen till dessa än så länge är bristfällig, 
då de endast fått möjlighet att ta del av information vid ett tillfälle. Därmed kan teorin i detta 
fall endast bekräftas till viss del, då informationen kan ses som knapphändig. Denna teori kan 
inte styrkas med hjälp av empirin eftersom flera anställda har låg medvetenhet med tanke på 
den information de tagit del av. De som deltagit i stormötet borde veta mer om projektet än 
vad de verkligen gör med tanke på den information som delgavs. Den bristande vetskapen kan 
bero på att de anställda hade bristande intresse och förkunskap. Det kan även bero på 
informationens komplexitet och omfattning. Ett sätt att lyckas uppnå högre medvetenhet och 
förståelse hos de anställda skulle kunna vara att istället för att delge informationen vid ett 
enda tillfälle, dela upp de anställda i mindre grupper och därigenom lättare fånga deras 
uppmärksamhet.    
 
Enligt teorin är det viktigt att information som delges de anställda uppfyller två kriterier. Det 
första innebär att ledningen bör ha tillträde till den information som behövs för att fördela ut 
arbetet på lägre nivåer. Det andra kriteriet är att det måste finnas ett sätt att mäta effektivitet 
utifrån det beslut som ledningen fattar. Informationsflödet i företaget kommer att underlättas 
om dessa kriterier uppfylls.108 Inom projektgruppen är arbetsuppgifterna än så länge otydliga 
och därför saknas till viss del den information som behövs för att fördela ut arbetet på lägre 
nivåer. I detta skede är det svårt att se vad projektet kommer att bidra med för förändringar. 
Det är svårt att i förväg veta vilka resultaten kommer att bli, samt om företaget kommer att 
uppnå det de önskar uppnå. BAC antar att lagret kommer att minska och att företaget därmed 
kommer att bli effektivare ur ekonomisk synvinkel. Detta är dock svårt att mäta och därmed 
veta säkert innan projektet är slutfört. Denna teori blir därför i fallet BAC svår att bekräfta.    
 
När information ska förmedlas till de anställda är det enligt teorin viktigt att ta hänsyn till 
mottagarens behov av information samt att den är utformad på ett ärligt och trovärdigt sätt.109 
Denna teori bekräftas tydligt på BAC. De anställda på företaget delges ännu inte kontinuerlig 
information och detta beror på att projektet än så länge inte kräver de anställdas delaktighet. 
Deras behov av information är därför inte särskilt stor. Den bristande informationen kan även  

                                                           
106 Peterson & Peterson (1992) 
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bero på att projektet inte existerat så länge och därmed har det ännu inte direkt berört de 
anställdas arbetsuppgifter. Företaget har dock insett vikten av att framföra ett trovärdigt 
budskap. Detta visar de genom att på stormötet låta konsulten förtydliga behovet av projektet. 
Enligt teorin måste information utformas på ett sätt så att mottagaren känner att den riktas för 
dem och inte mot dem.110 Detta har BAC däremot inte lyckats lika bra med. Av intervjuerna 
framkom att informationen på stormötet var utformad på ett sådant sätt att de anställda hade 
svårt att förstå den. Trots att hjälpmedel som blädderblock, overhead och whiteboard 
användes gick inte budskapet fram till majoriteten av de anställda. Anledningen till detta torde 
vara att ett alltför svårt språk användes. Att vissa mottagare inte förstod informationen kan 
vara en bidragande faktor till att de anställda i produktionen inte vet vad SVP är och därmed 
inte känner något större engagemang i projektet.  
 
 
5.2 Kommunikation inom BAC 
 
Enligt teorin är balans i kommunikation något som bör eftersträvas då för mycket information 
är lika fel som för lite.111 De anställdas bristande vetskap om SVP beror antagligen varken på 
för mycket eller för lite kommunikation. Anledningen till den bristande vetskapen torde 
istället bero på de anställdas bristande intresse eller ett ointressant framställande av 
informationen. De som är intresserade får givetvis vara mer delaktiga i kommunikationen 
genom eget engagemang. Inom projektgruppen finns däremot en balans i kommunikationen. 
Dagligen kommuniceras det som anses nödvändigt för projektet och i och med det tar 
projektgruppen varken del av för mycket eller för lite information. För att sändaren ska nå 
fram med det avsedda budskapet till mottagaren är det enligt teorin viktigt att ta hänsyn till 
vad som kommuniceras, på vilket sätt det görs samt i vilken mängd.112 Kommunikation måste 
vara rak och tydlig annars kan den leda till missförstånd, det är viktigt att ledningen är tydlig i 
sin kommunikation om vad företaget förväntar sig av sina anställda. Är de inte tydliga kan det 
leda till förvirring, vilket innebär att de anställda agerar utifrån sina egna tolkningar av 
ledningens budskap.113 Denna teori har till viss del brustit inom projektgruppen på BAC. En 
svårighet, som ledningen ser, är att de inte varit nog tydliga med ”timmerkillarna” då dessa 
inte förstått sina arbetsuppgifter och därför inte förberett sig inför månadsmötena. De 
strategiska och taktiska nivåerna har därmed inte lyckats föra en tydlig kommunikation med 
”timmerkillarna” på operativ nivå och förvirring har därför uppstått, då de inte har förstått sin 
medverkan i projektet och inte kunnat utföra sina tilldelade uppgifter. Detta hade kanske 
kunnat undvikas om projektledningen tydligare definierat varje persons arbetsuppgifter redan 
i projektets inledningsskede. Dessa brister kan bero på att kommunikation är en svår process 
även för ledningen. Det är svårt att föra en kommunikation där ett viktigt budskap ska nå fram 
och uppfattas på rätt sätt. SVP är någonting nytt för BAC och det är svårt för alla att veta sina 
roller, därför blir det extra svårt för ledande inom projektet att delegera ut och få andra att 
förstå sina arbetsuppgifter. 
 
Enligt teorin finns två olika typer av förhållanden mellan människor som ingår i en 
kommunikationsprocess, symmetriska och komplementära. Ett symmetriskt förhållande är ett 
sådant förhållande där båda parter är jämnstarka och i det komplementära förhållandet 
dominerar en part kommunikationen och den andra befinner sig i underläge.114 På BAC finns  
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båda typer av förhållanden. Inom projektgruppen råder ett symmetriskt förhållande. Alla 
arbetar på ungefär samma nivå och på lika villkor. De hjälper och stöttar varandra i deras 
olika arbetsuppgifter genom att motivera och ge varandra goda råd. Detta är speciellt viktigt 
eftersom projektet är nytt och alla är relativt osäkra på sina arbetsuppgifter. Mellan 
projektgruppen och de anställda råder ett mer komplementärt förhållande. Det är främst 
projektgruppen som leder diskussionerna medan de anställda lyssnar. Det optimala torde vara 
att sträva efter ett mer symmetriskt förhållande där hela företaget befinner sig på samma nivå. 
Detta borde leda till nöjdare och mer tillfredställda medarbetare som i och med det känner 
större ansvar och möjlighet att påverka.   
 
 
5.2.1 Kommunikationsprocessen inom BAC  
 
Teoretiskt sett används kommunikationsprocessen i syfte att redogöra för budskapets väg från 
sändare till mottagare och består av sex olika verktyg. Dessa måste vara väl definierade för att 
vara möjlig att använda och varje verktyg har sin uppgift för att processen ska fungera. 
Processen börjar med att en eller flera sändare vill framföra ett meddelande. Med hänsyn till 
vad som ska förmedlas väljs ett lämpligt medie och förhoppningsvis når meddelandet den 
tänkta mottagaren. Den förändring som sker utifrån meddelandet kan nämnas vid effekt och 
det blir denna som utgör kommunikationsprocessens resultat.115   
 
 
5.2.1.1  Kommunikation inom projektgruppen 
 
På BAC används en fungerande och tydlig kommunikationsprocess inom projektgruppen från 
strategisk till taktisk och operativ nivå. VD, som sändare, sänder ett meddelande i form av 
exempelvis arbetsuppgifter och hur projektet ska fortlöpa. I denna process blir projektledare 
mottagare på taktisk nivå och övriga projektmedlemmar mottagare på operativ nivå. Det 
medie som VD oftast använder sig av är personlig kontakt. Han tycker att detta är nödvändigt 
för att hela tiden hålla alla uppdaterade kring projektet. Projektledaren på taktisk nivå 
upplever styrningen uppifrån som väl fungerande. Det är snabba och effektiva beslut eftersom 
alla träffas i det dagliga arbetet. Den största effekten VD förväntar sig av 
kommunikationsprocessen är att säljarna på operativ nivå förväntas förstå att de måste känna 
av och analysera marknaden tydligare än förut. VD upplever att han får kontinuerlig feedback 
från den taktiska nivån främst under månadsmötena, men även genom den dagliga kontakten 
på kontoret. Det känns naturligt att VD använder sig av personlig kontakt som 
kommunikationsmedie, eftersom alla inom projektgruppen arbetar så nära varandra. Personlig 
kontakt ger möjlighet att tyda mottagarens kroppsspråk, det ger även chans att ställa direkta 
följdfrågor i och med det blir det en mer avslappnad diskussion än vid exempelvis telefon- 
och mailkontakt.  
 
Teorin behandlar störningar som kan uppstå i och med kommunikationsprocessen.116 Under 
intervju med VD konstaterades att han än så länge inte kunnat identifiera några störningar 
mellan honom och projektledaren på taktisk nivå. Den största störningen som VD upplever 
med kommunikationen inom projektgruppen är att ”timmerkillarna” på operativ nivå till en 
början inte blev kallade till de första mötena. Detta kan bero på att projektet i sin start krävde 
mycket engagemang av projektledningen och tankeverksamheten koncentrerades så mycket 
på projektet. Det resulterade i att viktiga parter glömdes bort. En annan störning som VD 
uppmärksammat är att inblandade personer som är på resande fot inte hinner förbereda sina  
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underlag inför de kontinuerliga månadsmötena. Eftersom de ordinarie arbetsuppgifterna 
upptar största delen av arbetstiden kan det bli svårt att hinna med ytterligare arbetsuppgifter.  
 
Hänsyn bör därför tas till den tid som finns till förfogande. Arbetet med arbetsuppgifterna 
skulle kunna förbättras genom att projektledningen i den kontinuerliga kontakten bättre 
uttrycker vikten av att uppgifterna förbereds. Därmed underlättas arbetet och projektet 
effektiviseras. 
 
 
5.2.1.2 Kommunikation mellan taktisk och operativ nivå   
 
Enligt teorin är det viktigt att ta hänsyn till mottagarens situation när ett budskap ska 
förmedlas för att det ska få positiv effekt.117 Kommunikationsprocessen från taktisk nivå till 
operativ nivå är klar, med undantag för de som arbetar på timmersidan. Kommunikationen, 
som mestadels sker genom månadsmöten och daglig kontakt, har inte riktigt nått fram till 
denna avdelning. Teorin kan därför bekräftas i detta fall. Anledningen till den bristande 
kommunikationen beror på att ”timmerkillarna” inte blivit informerade i den mån och på det 
sätt de behövt. Bristerna i kommunikationen skulle även kunna bero på dåligt engagemang då 
de inte förstått sina arbetsuppgifter.  
 
De meddelanden som projektledaren sänder kan exempelvis handla om vad som ska förändras 
på operativ nivå för att öka företagets lönsamhet. Vid starten av projektet skedde 
kommunikationen via telefon och mail, men främst via möten i mindre grupper. 
Projektledaren känner att det är svårt att säga om han tagit del av eller gett någon form av 
feedback eftersom projektet inte pågått så länge. Han tycker själv att den mesta 
kommunikationen för egen del skett med den anlitade konsulten. Anledningen till detta kan 
bero på att projektledaren för SVP har det övergripande ansvaret och därigenom måste ha 
kontroll på alla delar inom projektet. Detta får han hjälp med av den anlitade konsulten. 
Anledningen till att projektledaren själv känner att han ännu inte kommunicerat så mycket 
med de övriga inblandade kan vara att deras roller fortfarande är otydliga och det kan därför 
vara svårt att veta vad som ska kommuniceras och till vem. När det gäller feedback tar 
troligtvis projektledaren del av och delger det i större utsträckning än han själv tänker på. Det 
kan vara svårt att definiera vad som anses som feedback. Ofta sker det naturligt och 
omedvetet, speciellt inom en projektgrupp där alla känner varandra och arbetar som ett team.  
 
Ett exempel kan vara att någon säger att en viss information på ett möte varit saklig och 
intressant. Detta kanske inte uppfattas som feedback utan snarare som en komplimang. 
 
Den enda störning som projektledaren uppmärksammat är att arbetarna på timmersidan inte 
förstått sina arbetsuppgifter och därmed inte förberett sig inför de kontinuerliga 
månadsmötena. En tänkbar anledning till detta kan vara att projektledaren inte varit nog tydlig 
i sin kommunikation. En bidragande orsak kan även vara att timmersidan ses som företagets 
mest komplexa avdelning och därför kanske dessa arbetsuppgifter blir extra svåra att klargöra.  
 
 
5.2.1.3 Kommunikation mellan projektgrupp och anställda 
 
Ett teoretiskt motiv till kommunikation är att skapa förutsättningar för dialog mellan sändare 
och mottagare.118 Den enda kommunikation som skett samtidigt mellan alla tre nivåer, där 
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även de anställda i produktionen var delaktiga, är på det stormöte där information kring 
projektet delgavs. Vid denna kommunikationsprocess var hela projektgruppen, både den 
strategiska nivån, den taktiska nivån och den operativa nivån, samt den anlitade konsulten 
sändare. Det meddelande som sändes var allmän information om projektets innebörd och vad 
det skulle innebära för förändringar rörande företagets framtid. Mottagarna av budskapet var 
främst de anställda i produktionen. Stormötet valdes som medie för att informationen skulle 
nå ut till så många som möjligt, men även för att det skulle finnas möjlighet för mottagarna att 
ge omedelbar feedback i form av frågor. Ovanstående teori kan delvis styrkas eftersom fler 
intressanta diskussioner uppkom under mötet. Den kan även förkastas eftersom de anställda 
inte tagit till sig informationen och därmed finns ingen möjlighet till fortsatt dialog. 
 
För att skapa medvetenhet hos mottagaren är det enligt teorin viktigt att tänka på vad man 
väljer att kommunicera, på vilket sätt samt i vilken mängd.119 Stormöte som 
kommunikationsmedie är ett billigt och smidigt sätt att kommunicera till en så stor och bred 
folkmassa. Detta eftersom tid endast behöver avsättas vid ett tillfälle, alla får ta del av exakt 
samma information samt att möjligheten till direkta följdfrågor är stor. Det är viktigt att ta 
hänsyn till budskapets innebörd och avsedd mottagare och därefter anpassa språk och uttryck. 
Presentationen av projektet till de anställda genomfördes med hjälp av lämpligt medie. 
Däremot konstateras att ledningen på något sätt misslyckats med kommunikationen, eftersom 
flera anställda inte vet vad SVP innebär, trots att de deltagit vid stormötet. Detta kan bero på 
att informationen var utformad på ett sådant sätt som gjorde att det blev svårt för anställda 
utanför projektgruppen att förstå. Är språket som används alltför komplicerat kan det leda till 
att engagemanget minskar och många tappar intresset och koncentrationen. En annan tänkbar 
orsak kan vara att störningar i form av ”surr” i lokalen kan leda till att många tappar 
koncentrationen och det blir då svårt att uppfatta och ta till sig informationen. 
Projektledningen kanske skulle ha tryckt mer på att projektet är viktigt för företaget och 
därmed även för varje enskild anställd. En av de anställda som intervjuades tyckte att det 
skulle ha varit bra med någon slags informationsbroschyr i anslutning till mötet. Med hjälp av 
en sådan skulle de anställda kunnat sätta sig ner i lugn och ro och läsa om projektet och 
därigenom öka sin förståelse. Efter stormötet har ingen kontinuerlig kommunikation kring 
projektet skett mellan arbetsledarna inom projektgruppen och de anställda, därför kanske en 
broschyr hade underlättat. Med hjälp av en sådan skulle även de som inte hade möjlighet att 
delta vid stormötet kunna ta del av informationen. En anledning till att projektledningen valde 
stormöte som medie var möjligheten till omedelbar feedback. Detta lyckades de uppnå då VD 
tycker att många frågor ställdes och intressanta diskussioner uppstod. Enligt VD kan detta 
sistnämnda påståendet bekräftas i och med teorin att sändaren har lyckats med sitt budskap 
om dialog uppstår, kommunikation förutsätter alltså ett ömsesidigt engagemang.120   
 
Mellan projektgruppen och de anställda har kommunikationsprocessen flest brister. Även om 
lämpliga medier använts och intressanta diskussioner uppstod, har inte budskapet riktigt nått 
fram till mottagarna. Detta kan bero på att det är svårt att fånga allas uppmärksamhet och 
förmedla budskapet rätt, när mottagarna är så pass många som de var vid stormötet.  
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5.2.2 Kommunikationsmediets rikhet inom BAC 
 
Medie är det sätt som information förmedlas på. De vanligaste medierna som används är 
muntliga och skriftliga.121 BAC använder sig främst av muntliga medier i form av möten och 
daglig kontakt. Detta är väl fungerande i deras organisation då hela projektgruppen arbetar 
nära varandra och det ger möjlighet till öppna dialoger och diskussioner. Enligt teorin har 
muntliga medier självklara fördelar, exempelvis är möjligheten till följdfrågor stor. Risken för  
feltolkning och missförstånd minskar i och med ett muntligt medie. Nackdelen med muntlig 
kommunikation är att det kan bli svårt att lagra informationen som delges om den är alltför 
omfattande och komplicerad.122 Detta kan vara en orsak till att många som deltog i stormötet 
inte uppfattade och tog till sig informationen på rätt sätt. Det är viktigt att ta hänsyn till vem 
mottagarna är och utifrån detta utforma informationen till deras nivå. Är den alltför svår och 
komplicerad uppfattar mottagarna endast delar av budskapet och därmed mister informationen 
sitt huvudsakliga syfte. Det skulle kanske ha varit lämpligare att informera de anställda i 
mindre grupper. Detta skulle förhoppningsvis leda till att alla skulle våga ställa frågor och på 
så sätt bli mer delaktiga. Befinner de anställda sig i en grupp där de känner att de hör hemma 
och känner trygghet ökar modet och bättre diskussioner kan därmed uppstå.     
 
När komplicerad information ska förmedlas är det enligt teorin viktigt att använda sig av en 
kombination av skriftliga och muntliga medier.123 Inom projektgruppen används till största 
del muntliga, men även skriftliga medier. De skriftliga, exempelvis e-post, används främst för 
kommunikation med personer som inte är närvarande på företaget. I övrigt sker 
kommunikationen via den dagliga kontakten. 
 
När det gäller kommunikationen ut till de anställda på operativ nivå koncentrerade 
projektgruppen sig främst till muntliga medier, men även skriftliga såsom whiteboard och 
overhead användes för att förtydliga budskapet. Detta lyckades dock inte lika bra som väntat. 
För att göra den information som delgavs ännu tydligare hade det kanske varit bra att ha 
någon form av intranät där aktuell information kring projektet finns tillgänglig. Där skulle 
även de anställda kunna komma med anonyma åsikter och synpunkter gällande företaget i 
allmänhet. Ett annat komplement till stormötet hade, som tidigare nämnts, kunnat vara en 
broschyr eller någon form av veckoblad där nyheter och aktuella händelser tas upp. På så sätt 
får alla anställda ta del av företagets aktuella situation. I teorin beskrivs två olika 
kommunikationsstrategier, innehålls-/spridningsstrategin och processtrategin. Den 
förstnämnda är den vanligaste och innebär att sändaren försöker skapa ett eller flera 
meddelanden och därefter välja ett lämpligt medie, i denna är sändaren aktiv och mottagaren 
passiv. Processtrategin bygger på att aktivera mottagarna, att skapa och upprätthålla en 
kommunikationsprocess.124 Skapandet av ett intranät på BAC skulle kunna få företaget att 
arbeta efter en mer processinriktad strategi och därmed få fler anställda delaktiga i projektets 
fortsatta verksamhet.   
 
Enligt teorin har människor olika förmåga att kommunicera, att tänka logiskt och att sätta sig 
in i andras tankar och känslor. Det är därför viktigt att tänka igenom valet av medie och 
anpassa det därefter.125 Det som tydligt framkom genom intervjuerna på BAC är att 
förutsättningarna för att kommunicera varierar, både när det gäller att ta till sig samt att delge 
information. Alla som närvarade vid stormötet delgavs samma information, trots detta  
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uppfattades informationen olika och vissa kunde inte komma ihåg att de delgivits information 
om projektet.  
 
Ett budskap kan, enligt teorin, vara hög- eller låginvolverat, ett höginvolverat budskap innebär 
att meddelandet är centralt och nära mottagaren medan ett låginvolverat budskap är långt ifrån  
 
mottagaren.126 På BAC är budskapen inom projektgruppen höginvolverade då de dagligen 
arbetar med projektet, men eftersom de anställda inte arbetar nära projektet och dess beslut 
kan de ses som låginvolverade. En förändring som berör en själv gör att delaktigheten och 
intresset ökar. 
 
 
5.3 Analysmodellens giltighet   
 
Under hela arbetets gång har vi haft vår analysmodell i åtanke, både vid teoriurval, 
framställning av intervjuguide samt vid avslutande analys och slutsatser. Modellen har hjälp 
oss att hålla oss inom ämnets ramar. Den har även varit ett mycket bra hjälpmedel för att vi 
säkert ska veta att alla delar behandlats och knytigts samman. 
 
När modellen skapades hade vi en tydlig bild av vad vi ville att uppsatsen skulle behandla och 
på grund av detta har modellen samma utformning i arbetets slut. Någon revidering av 
modellen har alltså inte varit nödvändig, detta kan även bero på att inga ”överraskningar”, 
som skulle ha gjort det nödvändigt att beakta nya delar, uppkom vid intervjuerna. 
 
Modellen skapade med avseende på vårt specifika ämnesområde, men eftersom delarna inom 
en kommunikationsprocess samt företags olika nivåer kan se ut på likartade sätt i många 
företag, hoppas vi att fler kan och vill ta del av vår utformade analysmodell.     
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6. Slutsatser 
 
Vi inleder detta kapitel med att återge vår problemformulering och vårt syfte med uppsatsen 
för att påminna läsaren om målet med studien. Vi redovisar sedan de slutsatser vi kommit 
fram till för att slutligen ge förslag till fortsatta studier. 
 
 
6.1 Målet med studien 
 
Den problemställning som vi avser att besvara med vår studie är hur information och 
kommunikation kan fungera mellan sändare och mottagare inom ett företag. Syftet är att 
undersöka och beskriva hur detta kan fungera mellan strategisk, taktisk och operativ nivå. För 
att kunna undersöka information och kommunikation under ett speciellt tillfälle, valde vi att 
utgå från en stor ekonomisk förändring inom företaget.  
 
Medievalet utgör en viktig roll i kommunikationsprocessen, vi har därför även syftet att öka 
förståelsen för mediets påverkan.  
 
 
6.2 Våra slutsatser 
 
Med hänsyn till att vi endast valt att fördjupa oss inom ett företag är vi ödmjuka inför det 
resultat vi uppnått. Det är omöjligt att på dessa grunder göra en generalisering, men utifrån 
denna studies omfattning och med hjälp av de slutsatser vi kommit fram till, kan vi 
förhoppningsvis vägleda andra i både informations- och kommunikationsprocesser.  
 
De slutsatser vi kan dra efter att ha studerat kommunikationen inom BAC under 
implementeringen av SVP, är att ett tydligt och kontinuerligt kommunikationsflöde genom 
alla nivåer förbättras om nära relationer och bra samarbete råder. Kommunikationen till 
anställda, som inte är direkt berörda, blir mer komplicerad och sker oftast inte i samma 
utsträckning. Följden av detta kan bli att informationen ses som bristfällig. Den bristande 
vetskapen hos de anställda kan också bero på deras bristande intresse och engagemang.  
 
 
6.2.1 Kommunikation inom projektgruppen 
 
Inom en samordnad projektgrupp där alla arbetar tillsammans och i nära relation till varandra 
är det viktigt med en tydlig kommunikationsprocess. Alla måste hållas uppdaterade kring 
projektet för att alla ska veta vad de arbetar efter och för att projektet ska bli så effektivt som 
möjligt. Det är därför viktigt att ledningen förmedlar sina budskap med hjälp av lämpliga 
medier, så att budskapet uppfattas korrekt och så att alla vet sina arbetsuppgifter. I nära 
relationer där möjlighet finns är personlig kontakt det mest uttömmande mediet. Detta 
eftersom det ger tillfälle att avläsa kroppsspråk, känslor, attityder och uttryck. Att exempelvis 
använda sig av telefon- eller mailkontakt vore inte lika lämpligt i likartade situationer. 
Orsaken till detta är att den personliga kontakten ger en tydligare helhetsbild av budskapet.  
 
I en liten grupp där alla är trygga i varandras sällskap är det lättare att ställa frågor om det 
uppkommer funderingar och därmed minskar risken för missförstånd inom projektgruppen. 
Den nära relationen kan även ha motsatt verkan, om det tas förgivet att alla inom gruppen är  
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medvetna och förstår vad som gäller och därför kanske för lite information delges och därmed 
kan vissa omedvetet hamna utanför kommunikationen.  
 
 
6.2.2 Kommunikation mellan taktisk och operativ nivå 
 
När ett nytt projekt ska införas i ett företag är det positivt att utse en projektledare som har 
kontroll över projektets alla delar och som har det övergripande ansvaret. Detta hjälper andra 
inblandade att veta vem de ska vända sig till med frågor och funderingar. Utses ingen 
projektledare är det svårt att veta vem som har det övergripande ansvaret och det är därmed 
lätt att förvirring uppstår. För att projektledaren själv ska få stöd i sitt arbete är det bra med en 
konsult som hjälper till och stöttar under projektets gång och som kan svara på 
projektledarens frågor.    
 
En av projektledarens viktigaste uppgifter är att klargöra de andra gruppmedlemmarnas 
arbetsuppgifter. För att detta ska vara möjligt är det viktigt att projektledaren själv har god 
kännedom om vad projektet innebär och att han är väl insatt i det. Om han själv inte vet vad 
som förväntas av andra gruppmedlemmar blir det extra svårt att få dem att förstå och därmed 
försvåras projektet.  
 
När ett projekt väl kommit igång är det viktig med kontinuerlig feedback som hjälper alla 
inblandade framåt. Delges ingen feedback blir det svårt att veta sina egna och projektets 
brister och det blir därmed svårt att genomföra en förändring. Feedback är dock en vanlig 
företeelse som ofta sker omedvetet.     
 
 
6.2.3 Kommunikation mellan projektgrupp och anställda 
 
När ett budskap ska informeras och nå ut till en stor folkmassa är ett stormöte ett lämpligt 
medieval. Stormötet ger möjlighet till direkta frågor som uppstår hos de anställa och 
projektets ledning får möjlighet att ta del av de anställdas omedelbara reaktion. Det kan dock 
vara svårt att nå ut med budskapet till alla tänkta mottagare. Detta kan bero på informationens 
utformning, men även på andra störningsmoment som kan uppstå, exempelvis ”surr” i 
omgivningen.    
 
Med hjälp av medieval som ger möjlighet till öppna diskussioner, exempelvis möten och 
personlig kontakt, skapas en närmare relation mellan sändare och mottagare. Detta eftersom 
många idéer diskuteras och möjligheten att välja ett förslag som är bäst för det specifika 
tillfället ökar. Detta leder i slutändan ofta till ett bättre resultat. 
 
Under kommunikationsprocessen är det viktigt att ha i åtanke de störningar som kan 
uppkomma i och med förmedlandet av ett budskap. För att trots detta vara säker på att 
budskapet når fram till mottagaren, kan kombinationen av muntliga och skriftliga medier vara 
att rekommendera. I fall där stora mängder information ska delges till många personer 
samtidigt är det bra att komplettera det muntliga mediet med ett skriftligt, exempelvis en 
broschyr. Detta skulle kunna förtydliga och öka förståelsen för budskapet. Genom större 
förståelse och ökad medvetenhet hos de anställda kan de lättare ta till sig informationen.  
 
För att kommunikationen ska nå sitt syfte är det viktigt att lyckas fånga mottagarnas intresse. 
Blir de intresserade och berörda av informationen kommer deras engagemang att öka  
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och effekten av kommunikationsprocessen får ett positivare resultat än om ingen förståelse 
visas. 
 
 
6.2.4 Kommunikationsmediets rikhet  
 
Det medie som sändaren väljer att använda har stor påverkan på hur mottagaren uppfattar och 
tar till sig budskapet. Det är därför viktigt att noga anpassa medieval och språk efter vem 
mottagaren är och dennes situation. Det muntliga mediet ger möjlighet att ta del av känslor, 
kroppsspråk och tonläge. Detta kan vara bra när sorglig eller rolig information ska förmedlas. 
Det muntliga mediet hjälper då till att förstärka budskapet. Det skriftliga mediet ökar 
mottagarens förståelse samtidigt som mottagaren lättare kan ta till sig den. Ett annat tillfälle 
då skriftligt medie lämpar sig bäst är när informationen ska vidareförmedlas. Detta medie 
hjälper då till att öka budskapets trovärdighet, eftersom det ger sändaren möjlighet att söka 
bekräftelse i det skriftliga mediet.   
 
I de fall då omfattande och komplicerad information ska delges är det bra att använda sig av 
både muntliga och skriftliga medier. Det muntliga mediet är bra eftersom det ger möjlighet att 
få eventuella frågor besvarade omedelbart, medan det skriftliga hjälper till att förtydliga 
budskapet. Är det någon som inte förstått den muntliga informationen kan denne sätta sig ner 
i lugn och ro och själv försöka ta till sig budskapet.  
 
Lyckas en sändare inte nå fram med sitt budskap till mottagaren kan detta bero på att fel 
medie använts och därmed har ingen hänsyn tagits till mediets rikhet. Alla medier har olika 
rikhet i olika situationer. Därför finns inget givet svar på vilket medie som har högst rikhet, 
utan detta styrs av den specifika situationen.   
 
 
6.2.5 Praktiska implikationer 
 
För att fånga en mottagares uppmärksamhet och intresse tycker vi att en rolig och spännande 
inledning som drar ögonen till sig kan vara en bra start, trots att ett seriöst meddelande ska 
förmedlas. Det höjer stämningen hos mottagarna och det är lättare att ta till sig ett budskap 
som delges på ett intressant sätt. Ett annat sätt att fånga mottagarens intresse är att lägga stor 
vikt vid vad effekten kommer att bli för företaget, men även för den enskilda. Kan mottagaren 
se en egen vinning av förändringen torde intresset öka. Det kan därför vara lämpligt att nämna 
en eventuell vinstdelning.   
 
För att nå hög trovärdighet och nå så många mottagare som möjligt, tycker vi att en 
kombination av muntliga och skriftliga medier är att rekommendera. Detta eftersom att alla 
kan ta del av informationen på det sätt som anses mest lämpligt för dem. Vissa delges och tar 
hellre till sig information via möte medan andra föredrar att läsa sig till den. Slutligen vill vi 
poängtera att valet av medie har stor påverkan på hur ett budskap uppfattas.  
 
Något vi funderat mycket kring under arbetets gång är hur olika ett budskap kan uppfattas. 
Ambitionen var i början av arbetet att försöka kunna ge förslag till förbättringar vid eventuella 
brister i kommunikationen. Allt eftersom arbetet fortskred insåg vi komplexiteten i problemet, 
vilket ledde till att den slutliga uppsatsen i första hand är tänkt som ett diskussionsunderlag 
för att kunna diskutera sig fram till lämpliga kommunikationsformer.  
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Med stöd av vår forskning tycker vi slutligen att SVP är ett bra projekt som förhoppningsvis i 
framtiden kommer att gynna BAC i form av mer vidareförädlade produkter, effektivare 
lagerhållning och därmed högre lönsamhet. 
 
 
6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra en kvantitativ studie. En tänkbar metod 
skulle då kunna vara att utföra en enkätundersökning inom ett eller flera studerade företag. 
Därigenom skulle samtliga anställda kunna delta och forskaren får då möjlighet att 
generalisera resultatet inom det specifika företaget/företagen.   
 
En annan tänkbar uppföljning till denna studie skulle förslagsvis kunna vara att istället för att 
endast koncentrera undersökningen på ett företag, studera flertalet företag, för att därigenom 
kunna göra en jämförelse dem emellan. Detta ger samtidigt möjlighet att kunna uttala sig mer 
generellt och då även kunna testa generaliserbarheten på de resultat som framkommer.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor strategisk nivå (VD) 
 
q  På vilket sätt styrs företaget? Budget, belöningssystem, kalkyler o.s.v.? Varför? 
q  Vad är företagets mål och visioner? 
q  Vem/vilka utformar styrningen? På vilket sätt görs detta?  
q  Hur tycker du det fungerar? 
 
q  Finns det någon speciell ekonomisk händelse inom företaget då kommunikationen mellan 

strategisk, taktisk och operativ nivå ställts på prov?  
q  När startade detta projekt, under hur lång pågår det? 
q  Vilka är inblandade i arbetet kring detta projekt? 
q  Kan du beskriva hur ni kommunicerar under projektet? Hur startade ni och hur fortlöper 

det? 
q  Hur upplever du att kommunikationen fungerar? 
q  Har du upplevt några störningsmoment/brus som påverkat kommunikationen nivåerna 

emellan? Vad fick dessa för effekter? 
q  Får samtliga anställda ta del av lika mycket information? Varför/varför inte? 
q  Hur ställer sig de anställda till projektet? 
q  Känner du att du får någon respons och feedback på ditt arbete i samband med projektet? 

På vilket sätt? Hur fungerar det? 
q  Är du som chef lyhörd för de anställdas idéer och önskemål kring projektet? På vilket sätt 

tar du i så fall del av deras önskemål? 
q  Hur påverkar projektet företagets fortsatta verksamhet? Varför tror du dessa effekter 

uppstår? 
q  Finns det något du skulle ha gjort annorlunda, med avseende på den kommunikation som 

hittills skett? Varför?  
 
q  Berätta lite om dig själv, befattning, utbildning, anställningstid osv. 
 
q  Berätta kort om företaget. Antal anställda, typ av verksamhet, konkurrenter, 

marknadsandelar osv. 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor taktisk nivå (avdelningschefer) 
 
q  Är du medveten om på vilket sätt företaget styrs? Budget, belöningssystem, kalkyler 

o.s.v.? 
q  Har du tagit del av företagets mål och visioner? 
q  Vem utformar styrningen? Är du delaktig? På vilket sätt? 
q  Hur uppfattar du styrningen uppifrån? På vilket sätt för du styrningen vidare till den 

operativa nivån? Hur fungerar detta? 
 
q  På vilket sätt är du inblandad i SVP? Vad är din uppgift?  
q  På vilket sätt kommunicerar du med de andra på både strategisk och operativ nivå? Hur 

går du till väga? Varför?  
q  Anser du att du får ta del av nödvändig information? Används lämpliga medier?  
q  Är informationen du delges lättillgänglig, lättförståelig och tillräcklig? Om inte, vad 

kunde ha gjort den bättre? 
q  Har du upplevt några störningsmoment/brus som påverkat kommunikationen nivåerna 

emellan? Vad fick dessa för effekter? 
q  Upplever du att samtliga anställda får ta del av lika mycket information? Varför/varför 

inte? 
q  Upplever du chefer och anställda positivt inställda till projektet? På vilket sätt? 
q  Känner du att du får någon respons och feedback på ditt arbete i samband med projektet? 

På vilket sätt? Hur fungerar det? 
q  Upplever du att din chef är lyhörd för dina idéer och önskemål? På vilket sätt framför du 

dina idéer? 
q  Är du som projektledare lyhörd för de anställdas idéer och önskemål kring projektet? På 

vilket sätt tar du till dig deras önskemål? 
q  Hur påverkar händelsen företagets fortsatta verksamhet? Varför tror du dessa effekter 

uppstår? 
q  Finns det då något du skulle ha gjort annorlunda, med avseende på den kommunikation 

som hittills skett? Varför? 
 
q  Som avslutning, skulle du kunna berätta lite om dig själv, befattning, utbildning, 

anställningstid osv. 
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Bilaga 3 
 
Intervjufrågor operativ nivå (arbetsledare) 
 
q  Är du medveten om på vilket sätt företaget styrs? Budget, belöningssystem, kalkyler 

o.s.v.? 
q  Har du tagit del av företagets mål och visioner? 
q  Känner du att du på något sätt är delaktig i styrningen av företaget? I så fall på vilket sätt? 
q  Hur uppfattar du styrningen uppifrån, med avseende på både strategisk och taktisk nivå? 

Hur tycker du den fungerar? På vilket sätt skulle den kunna fungera annorlunda? 
 
q  På vilket sätt är du inblandad i SVP? Vad är din uppgift? 
q  Hur sker kommunikationen med de övriga i ledningsgruppen på strategisk och taktisk 

nivå? Hur går du tillväga? Varför? 
q  Hur kommunicerar du med de anställda, exempelvis löpande information? Via vilket 

medie? Hur tycker du det fungerar? 
q  Anser du att du får ta del av nödvändig information? Används lämpliga medier? 
q  Upplever du att samtliga anställda får ta del av lika mycket information? Varför/varför 

inte? 
q  Upplevde du cheferna positivt inställda till förändringsarbetet? På vilket sätt? 
q  Känner du någon form av stöd eller feedback i ditt arbete med projektet? På vilket sätt? 

Hur? 
q  Upplever du cheferna lyhörda för dina idéer och önskemål? På vilket sätt framför du dina 

idéer? 
q  Med tanke på hur länge projektet pågått, finns det något du tycker borde ha gjorts 

annorlunda, med avseende på kommunikationen? Varför? 
 
q  Avslutningsvis, skulle du kunna berätta lite om dig själv, befattning, utbildning, 

anställningstid osv..? 
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Bilaga 4 
 
Intervju operativ nivå (anställda) 
 
q  Känner du igen SVP? 
q  Sälj- och verksamhetsplan, säger det dig nåt mer? 
q  Vet du vad projektet innebär? 
q  Deltog du i stormötet, som hölls i sporthallen, där information angående projektet 

delgavs? 
q  Tycker du det var ett bra sätt att nå ut med informationen? Finns det andra sätt som du 

anser lämpligare? 
q  Känner du dig delaktig i projektet? Skulle du vilja vara mer delaktig? 
q  Upplever du projektgruppen lyhörd och öppen för åsikter? 
q  Hur är din inställning till projektet? Positiv/negativ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


