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Förord 

Författarna vill tacka samtliga respondenters medverkan som bidragit till genomförandet av 

denna rapport. Vi vill även tacka Sandvik organisation där arbetet har ägt rum. Ett stort tack 

till Lena Akre och Nicollete Landre på organisationen. Vi vill särskilt tacka Jenny Olsson som 

vart vår närmaste kontaktperson. Magnus Hoppe och Carina Sjödin vill vi tacka för ert 

brinnande engagemang med alla hjälp ni har gett oss. Sen vill vi även tacka Åsa Öberg, Petra 

Edoff, Anette Strömberg och sist men inte minst Thomas Backström som är vår Examinator. 

Avslutningsvis ett tack till nära och kära som stöttat oss under arbetets gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Sandviks kommunikationssystem, Dialog on intranet är ett forum för medarbetarna på 

organisationen där de kan ställa frågor till VD:n. Brister i forumet har setts över, där 

ledningen och medarbetarna i organisationen ska få närmare kontakt med varandra. Forumet 

har missbrukas och vi kom fram till att den måste ses över. Problemet i Dialog on intranet är 

att de anställda på Sandvik inte riktigt har förstått budskapet i själva chatten och nyttjar därför 

inte ett sådant bra tillfälle att samspråka via mail direkt till VD:n. Alltså vet medarbetarna om 

att det är en fin gest från VD:n att ställa upp på sina medarbetare när han tar sig tid för att 

även de ska få sina röst hörda. Frågor som ställs till VD:n bör vara mera specifikt till hans 

roll, för att VD:n har viktigare frågor att se över. Här har vi valt att göra en kvalitativ intervju 

med 11 personer i de olika leden för att få så stor bredd av kunskap hur medarbetarna 

upplever Dialog on intranet, kring vad som är bra och dåligt med denna chatten. Detta 

genomfördes för att få en så trovärdig bild som möjligt om hur Sandvik upplever deras 

kommunikationssystem. Vi har kommit fram till bland annat följande aspekter för att stärka 

forumet: De viktigaste vi har kommit fram till i rapporten är att e-postmeddelanden till VD:n 

ska ha en policy hur dem ska använda Dialog on intranet på ett korrekt sätt för att få ut det 

bästa möjliga information. Sen är de avgörande vad för slags information som ställs för att 

VD:n ska besvara frågorna. Dialog on intranet är ett bra forum om alla medarbetare förstår 

hur den ska användas för att kunna framföra bra dialog, där alla i slutändan vinner på att 

använda sidan för att utveckla organisationen och sig själva.  

 

Nyckelord: kommunikation, kanaler, Formel och informel, organisation, e-post 
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1. Inledning 

Inledningskapitlet presenterar företaget Sandvik och dess kommunikationskanaler. Vidare 

klargörs studiens forskningsfråga, syfte, vision och mål.  

1.1 Bakgrund 

Kanthal är ett företag som sedan 1931 har producerat motståndstråd i elektroniska produkter. 

Kanthal var på den tiden efter lång forskning världsledande inom sitt område. Hans von 

Kantzow är grundaren och står bakom utvecklingen av Kanthals legering som finns i 

Hallstahammar. 2009 bytte Kanthal namn till Sandvik. Den nuvarande VD:n på Sandvik i 

Hallstahammar heter Jonas Gustavsson och har varit det sedan två år tillbaka då Sandvik 

började med sin förändringsprocess från Kanthal till Sandvik (Egen kunskap), (Rapp, A. s 3-4 

1988). 

Då Sandvik i Hallstahammar är mitt i en förändringsprocess vill de se hur deras 

kommunikation har fungerat. Sandvik har fem kommunikationskanaler: Dialogen Live, 

Dialog on internet, Intranätet, Kanthalbladet och information från närmaste chef. Vi har i 

detta examensarbete inriktat oss på Dialog on intranet och sett över dess svagheter och 

styrkor. Dialog on intranet är ett forum som finns på Sandviks intranät, där anställda kan 

ställa frågor till VD:n. På uppdrag av VD:n skriver vi nu ett examensarbete om hur man kan 

förbättra Sandviks interna kommunikation.  

1.1.2 Beskrivning av sandviks kommunikationskanaler 

Sandvik har fem kommunikationskanaler och dessa är: Dialogen Live, Dialogue on Internet, 

Intranätet, Kanthalbladet och information från närmaste chef. Genom dessa 

kommunikationskanaler ska de anställda få tillräcklig med information för att kunna sköta 

deras arbete och vara delaktiga i organisationen. Vi har inte lagt dessa 

kommunikationskanaler i empirin eftersom det inte har stor relevans för kanalen DOI. 

Dialogue on Internet presenteras först i empirin.  

1.1.3  Kanthalbladet 

Kanthalbladet är ett A4 papper som företaget har haft under längre tid. I den står det vad som 

har skett i organisationen den senaste tiden. Kanthal bladet har inte uppdateras sen den 24-06-

2010. Syftet med kanthalbladet är att medarbetarna ska få ta del av information om själva 

organisationen. Det kan stå allt ifrån om att man hälsar en ny medlem välkommen till 
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organisationen eller tillexempel hur orderingången ser ut. Detta blad delas ut i varje avdelning 

och alla fika rum som finns ute på organisationen, det för att ingen ska missa informationen. 

Informationschefen ansvarar för att få ut Kanthalbladet.  

1.1.4 Intranätet 

Intranätet är Sandviks hemsida där anställda kan gå och hämta information om det mesta i 

hela organisationen, och det sträcker sig över hela Sandvik i hela världen. På intranätet kan 

man länka sig vidare till mängder av information om vad som händer hur det går för hela 

koncernen i de respektive städer där Sandvik finns etablerad. Syftet är att medarbetarna själva 

ska kunna ta del av information som de är intresserad av. På de viset kan organisationen lägga 

ut mängder med nyheter där anställda själva kan söka det som passar individen bäst. 

Intranätet är bra på det viset med att det ständigt uppdateras när något nytt sker eller händer. 

Om individen vill vara väl informerad är det alltid praktiskt att gå igenom intranätet minst en 

gång i veckan, där det alltid står det senaste först (Sandvik.se 2011-02-23).  

1.1.5 Information från närmaste chef 

Chefen förmedlar information neråt i organisationen. Exempelvis förmedlar mellanchefen 

neråt till förman som för vidare informationen till de som jobbar längst ner i organisationen.  

Det gäller att chefens chef ger så pass mycket information att han/hon sedan kan informera 

vidare sen vad som har beslutas, eller ska hända. Informationen ska ständigt uppdateras så alla 

är med på samma sak. Respondenterna nämnde att de känns som de som jobbar längst ner i 

organisationen inte får de information som de borde få. De kände att information 

undangömdes för dem och där kontentan av allt blir besvikelse från medarbetarna.   

1.1.6 Dialogen live 

VD:n går ut i företaget och träffar personalen varannan månad, och denna 

kommunikationskanal kallas för Dialogen live. VD:n besöker alla avdelningar i 

organisationen vid olika tillfällen. Information om vilken avdelning han kommer besöka finns 

på intranätet. Där kan medarbetarna ta upp intressanta ämnen om organisationen och anställda 

kan kommunicera direkt med VD:n.  Syftet med dialogen live är att VD:n får den personliga 

kontakten med de anställda vilket är viktig för de anställda och därmed för hela 

organisationen. VD:n får möjligheten att få en närmare inblick av hur saker och ting uppfattas 

och hur medarbetarna reagerar allmänt på organisationen, allt från missnöje till det som är 

bra. Flera respondenter svarade att denna informationskanal är populär bland medarbetarna 

och de är många som deltar på mötena.  
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Flera respondenter sade att det är viktigt att inte ha alltför stora grupper vid mötena eftersom 

det finns människor som inte vågar ställa frågor när det finns många personer runt omkring 

dem.  De sade även att många arbetare kände att de inte kan gå ifrån sitt arbete för att träffa 

VD:n, när han väl befinner sig på plats, eftersom att det inte går att släppa i väg alla då 

produktionen måste fortgå. Fyra respondenter nämnde att VD:n har sagt: när jag har Dialog  

live, ska alla ha möjligheten att få träffa mig. Vilket som vi även har läst på Sandviks egna 

intranät.  

Ett förslag från en av respondenterna var att ledningen skulle hjälpa VD:n med detta och på så 

sätt nå flera medarbetare ut i organisationen. Respondenten tyckte att även personalen har ett 

ansvar att komma väl förberedda inför möten med VD:n, där väsentliga frågor ska ställas för 

att höja kvalitén på mötena. Förberedelse berikar och ger mötena seriositet, på så sätt skapas 

en ”win-win” situation för alla parter. 
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1.2 Forskningsfråga  

Hur kan Sandviks organisation vidareutveckla Dialog on intranet?
 

1.3 Syfte 

Syftet är att förbättra Sandviks kommunikation DOI. 

1.4 Avgränsning 

Vi begränsar oss till att studera deras kommunikationskanale, Dialog on intranet inom 

”Wire and Heating Technology”, som är en av de större avdelningarna på Sandvik. Där 

finns det fem kommunikationskanaler och vi har valt att begränsar oss för kanalen 

Dialog on intranet. Anledningen till att vi valt denna avgränsning beror på att vi tror att 

den elektroniska kommunikationskanalen har störst potential av Sandviks fem 

kommunikationskanaler. Då Sandvik finns på flera orter/städer menar vi Sandvik i 

Hallstahammar om ingen annan stad/ort nämns. Vi kommer hädanefter förkorta Dialog 

on intranet med DOI. Företag ville att vi skulle titta enbart på 1 eller 2 

kommunikationskanaler. 
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2. Metod  

I metodkapitlet presenteras tillvägagångssättet som valts för att besvara uppsatsens 

forskningsfråga och syfte.  

2.1 Tillvägagångssätt 

Studieobjektet i denna uppsats är Sandvik i Hallstahammar. Anledningen till att vi valde 

Sandvik var för att företaget är globalt och är etablerad i flera länder. För att få förståelse för 

hur kommunikationen ser ut på Sandvik kontaktades Jenny Ohlsson som är Communication 

officer på Sandvik. Ohlsson har fungerat som kontaktperson där vi har haft möten och mail 

kontakt med henne har pågått under hela uppsatsen. Efter att ha träffat Ohlsson och fått insyn 

i företagets kommunikationssystem samt att vi talat med anställda på organisationen valde vi 

att titta närmare på hur DOI fungerar. Jenny sa att DOI kommer bara de anställda åt på 

Sandviks. För att göra det har 11 från Sandviks organisation intervjuats för att ta del av deras 

syn på hur DOI fungerar som kommunikationsmedel. Teorin som legat till grund för 

uppsatsen är sådant som behandlat området kommunikation inom organisationer med 

ickeverbal och kommunikation genom E-mail för att kunna ge förbättringsförslag till DOI. 

Informationen till det teoretiska ramverket har hämtats från böcker samt vetenskapliga artiklar 

via databasen Google scholar, psycINFO, jstor.org, och Emerald.  

 

2.2 Material 

Författarna har använt sig av följande teorival: kommunikation, tydliggöra kommunikation, 

individens förståelse, E-post, teknik, kommunikationsstruktur, chefens roll, och slutligen 

effektivisera kommunikationen. Detta för att stärka kunskapen runtomkring Dialog on 

intranet.  Det empiriska materialet vi även använde under processen var: intervjuer, 

faktaböcker, internet, företagets egen databas, möten, Jenny Olsson som varit vår närmaste 

kontaktperson, vetenskapliga artiklar från databas via MDH. Primärkällorna har främst varit 

att intervjua individer på Sandvik för att se över vår forskningsfråga, där vi med hjälpa av 

papper, penna och diktafon fått de material vi behöver. Som sekundärkälla använde vi 

vetenskapliga artiklar för att förstå huruvida man kan stärka de påståenden som vi ville lyfta 

fram. Öka trovärdigheten till vad vi kommer fram till (Eriksson, Lars Torsten & 

Wiedersheim-Paul, Finn 2006).  
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2.2.1 Urval till intervjuer 

Målpopulationen för intervjuerna är personalen på Sandvik. Målpopulation menas de 

individer som ingår i en undersökning (Christensen et al, 2001, s. 168). För att undersöka hur 

Sandviks kommunikationssystem fungerar har vi i företagets olika positioner valt intervjua 

handplockade utvalda personer för att få in olika perspektiv. Vi gick till de olika 

arbetsplatserna och frågade om det hade tid och ville ställa upp för intervju med oss. Två av 

respondenterna valdes i samråd med vår kontaktperson Ohlsson för att innefatta respondenter 

från högre poster vilket betyder att handplockat urval har används (Christensen et al, 2001, s. 

168). Målet var att få med alla led i hierarkin, därmed intervjuades åtta medarbetare, två 

chefer och en enhetschef. 

2.2.2 Genomförande av intervju 

De intervjuer som genomfördes var semistrukturerad, detta betyder att intervjuerna har 

förutbestämda teman och frågor (bilaga 1. Intervjufrågor), vilket ger respondenterna lika 

chans till sina åsikter (Christensen et al, s 164-165 2001). Enligt Jacobsen & Ingvar (2002) 

ger denna sort av intervju hög grad av struktur. Semistrukturerade intervjuer användes för att 

få så mycket fakta som möjligt utan att begränsa respondenterna samtidigt som fokus på 

ämnet kvarhölls. Hade en enkätundersökning används skulle vi inte kunna ställa komplicerade 

och mer djupgående frågor och därmed inte kunna få lika uttömmande svar som en personlig 

intervju vilket skulle leda till att undersökningens resultat skulle bli ytligt (Christensen et al, s. 

168 2001). Intervjuerna ägde rum på respondenternas arbetsplatser vilket bidrog till att 

respondenterna kände sig mer bekväma i sin roll, förutom 2st som valde att komma över till 

vårt kontor som vi hade till förfogande under vårt arbete (Jacobsen & Ingvar s. 164 2002). För 

att kunna fokusera bättre på respondenternas svar och ställda följdfrågor har intervjuerna 

spelats in med bandspelare med godkännande från respondenterna, istället för att endast 

anteckna ner svaren (Jacobsen & Ingvar, s. 166 2002). Detta gjordes även för att materialet 

ska kunna granskas flera gånger (Christensen et al, s. 162 2001). Materialet vi fick in 

granskades fem gånger, för att inte förbise någon information. Granskningen av materialet 

gjordes efter arbetstid i de rum vi hade till förfogande under vår vistelse på företaget. 

Anledningen var att vi inte ville att de kontoren som var intill vårat skulle höra vad som sades 

eftersom det är lätt att känna igen rösterna på diktafonen. För varje gång vi lyssnade på bandet 

fick vi fram mera information om respondenternas svar på frågan ”Vad vet du om DOI”. 

Informationen har skrivits ner och finns som bilaga. Utifrån det materialet har vi plockat ut 

det som vart mest väsentlig. Kassetterna är arkiverade i ett kassaskåp.  
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Utifrån att ha fått direktiv från Jenny O var det den avgörande fråga, har medarbetarna fått 

den information de behöver för att använda sida? Vi märkte att ju högre post den anställde 

besatt desto mera inblick i DOI hade arbetaren. Flertal av dem vi intervjuade hade inte 

möjligheter till någon dator och med det inte häller till DOI, men de kände igen tjänsten. 

Informationen vi fick fram var den information Jenny O skulle vidarebefordra till VD:n.  

Två av respondenterna tyckte att det var obekvämt att spela in intervjun därför valde vi att 

avstå från det. För att kunna skriva ner svaren från dessa två intervjun utan att mista 

information valde en av intervjuarna att koncentrera sig på att skriva ner svaren medan den 

andra intervjuaren ställde frågorna och förde intervjun framåt.  

 

Inför varje intervju gick vi genom forskningsetiskaprinciper: 

 Informationskravet: Forskaren ska informera de som blir berörda av forskningen om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

 Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin 

medverkan. 

 Konfidentialitets kravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska 

ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förvaras på ett sådant 

sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 Nyttjandekravet: Uppgifter insamlades om de enskilda personerna får endast användas 

för forskningsändamål.  

 

2.3 Metodkritik  

För att stärka den teoretiska referensramens trovärdighet har endast den information som 

ansetts vara aktuell och publicerad av erkända författare inhämtats. Validitet står för 

relevansen och giltigheten i en uppsats (Jacobsen & Ingvar 2002, s. 159).  

 

I metoddelen valde vi att göra kvalitativ forskning, i efterhand anser vi att en kvantitativ 

metod hade nått ut till flera anställda där av 550st arbetare i organisationen med en vis procent 

andel i bortfall eller uteblivna svar från respondenterna. Än större data hade kunnat insamlas 

och med det resulterat till att analysdelen hade fått än annan mera betydande roll i själva 

rapporten.  Av dem 11 intervjun som gjordes hade empirin gett annat utslag om man kunnat 

dubbla antalet respondenter för att stärka syfte vi ville komma fram till i rapporten.  Det är 



 

8 
 

alltid lätt i efterhand att ge sig själv konstruktiv kritik. Vi håller fast vid att personliga 

intervjuer ger ett mera uttömmande svar men bör vägas in vid en fortsatt rapport. Rapporten 

har varit uppbyggd på ett följande sätt där vi endas har kunnat gå in i ett system och ställt 

frågor utifrån det. I samråd med Olsson bestämde vi att inte vidga forskningsområdet utan 

fokusera på givna kanaler Sandviks organisation använder sig utav. Med andra infallsvinklar 

kunde underförstådda medel påverka analysen av de övriga kanaler som inte har tagits upp i 

rapporten. Utifrån de kan vi dra slutsatsen att tiden avgjorde avgränsningen. Avslutningsvis 

går det inte att ta med allt i rapporten för att fylla de variabler som också kunnat ha påverkat 

DOI.  
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3. Teori 

Teorikapitlet presenterar de teorier som använts och som senare i arbetet kommer att 

användas som analysverktyg. De teoretiska områden vi valt är följande: kommunikation, 

tydliggörandet av kommunikationen, individens förståelse, E-post, teknik, 

kommunikationsstruktur, chefens roll och effektivisera kommunikationer.   

 

3.1 Motivering till teorival 

Teorierna i detta avsnitt är anpassade efter vårt problemområde. Vi har fokuserat att titta på 

hur kommunikation ska kunna ske på ett bra sätt via DOI. Teorikapitlet ska ge läsaren 

förståelse för vad kommunikation är och vad som är viktigt att tänka på när kommunikation 

sker genom E-post. Genom teorikapitlet ska läsaren få en förståelse för att en effektiv och 

lättförståelig kommunikation förbättrar organisationen. Kommunikation handlar om att förstå 

andra människor och göra sig förstådd. 

3.2 Kommunikation 

Björn Nilsson (2008) förklarar kommunikation på följande vis: ”Kommunikation är ett 

redskap för kontakt, överföring av idéer, påverkan och utveckling, vilken effekt får av ett 

redskap beror på hur man använder det och hur pass skicklig man är på att utnyttja det”.  

Kommunikation är något som är oundvikligt och innebär att man meddelar eller delar med sig 

av upplevelser, tankar, avsikter, känslor, värderingar och innebörder. Alltså behöver man inte 

prata för att det ska räknas som kommunikation, man kan ha ett glatt ansiktsuttryck och 

genom det kommunicerar man ut trevlighet och positivitet, där motpolen blir ett ledset 

ansiktsuttryck. Kommunikation blir grunden för allt samspel mellan människor. Dock finns 

det en mängd faktorer som kan störa kommunikationen och dessa störningskällor kallas för 

brus. Brus är störningar som leder till en mindre effektiv kommunikation och kan definieras 

som all förvrängning av betydelsen som sker i kommunikationsprocessen och som inte är 

avsedd av sändaren, men som påverkar mottagningen av meddelandet och därmed gör 

signalen svårare att avkoda på ett korrekt sätt (Nilsson & Waldemarsson, , s. 20 2002). 

 

Jacobsen & Torsvik ( s.267 1998) tar upp följande aspekter som kommunikationen kan 

innehålla, där han beskriver budskap mellan individer genom åtta element: 
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• Budskap: verbala och icke verbala signaler som överförs, kan ses om den 

största kommunikation processen där vi med ord kan tycka till om något, 

eller bara med kroppen visa hur vi känner oss.  

• Kanal: medel eller medium att överföra budskap, här kan du ta till mängder 

med olika verktyg för att få ut det du menar i det du vill ha sagt, allt från 

färg, musik, plats osv. 

• Avsändare: den individ som sänder ett budskap, innan du får en fråga eller 

något att jobba med har du alltid en sändare som vill något. Och det är när 

sändaren vill något du kan börja agera.  

• Mottagare: den individ som mottar och tolkar ett budskap, här är det 

avgörande huruvida du förstått det budskap som ska genomföras. Att få 

feedback av avsändaren hjälper många gånger så att missförstånd inte 

uppstår.   

• Överföring: sändande och mottagande av budskap, att konturnerligt förstå 

varandra under hela processen eller de mål som är menat till att klara av. 

• Kodning: utformning av budskap för överföring, har man inte samma sätt att 

förstå vad som ska göras kommer det blir missförstånd. Att kunna läsa av 

samma kod och tolka det lika är avgörande, annars går det inte att lösa 

samma uppgift. 

• Avkodning: tolkning av ett mottaget budskap, där ska vi direkt fråga 

avsändaren huruvida han/hon menar med själva målet. Och att det är bättre 

att fråga för många gånger än för få.   

• Feedback: ett budskap som sänds tillbaka som svar på det mottagna 

meddelandet. Att få och ge feedback kan vi avslutningsvis på Jacobsen & 

Torsvik 1998 åtta punkter säga att de hjälper en verkligen på vägen till rätt 

mål. 

 

3.2.1 Kommunikation (sändare & mottagare) 

Utgångspunkten i all kommunikation är att förmedla något till en motpart. Kommunikationen 

är än väsentlig del för att vi människor ska kunna klara oss i livet. Att kommunicera är att 

förstå sig på en annan människa. En annan viktig del är att vi med det också ska kunna förstå 

oss själva vad vi vill förmedla. Det behövs därför minst två individer för att genomföra ett 

samtal. Ett budskap präglar många aspekter innan vi absolut kan förstå essensen av vad en 
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annan människa vill förmedla.  

Vi har fysiologiska behov: föda, fotplantning och skydd. Psykologiska behov: bekräftelse, 

identitet och trygghet. 

 Relationsbehov: närhet, tillhörighet och status.  

Samhällerliga behov: kunskapsöverföring, makt och anpassning.  

Utöver de nämnda aspekterna ovan har vi också kulturskildringar som vi inte får glömma och 

tillsammans med dessa behov har vi olika handlingar och tolkningar hur individerna ser på en 

sak, eller blir informerad på. Värdet i behoven ser inte likadan ut världen över.  Dock finns 

det vissa gemensamma nämnare länder i mellan:  

1). Vem: är budskapet ämnat för? 

 

a). Hur öppen är du i ditt sätt att kommunicera? 

 

2). Vad: vill man ha sagt?  

 

b). Vad har du för närhet eller distans till det du vill förmedla? 

 

Dessa två ovanstående punkter är grunden för en god tvåvägskommunikation. Vi är tvungna 

att kommunicera i den sociala världen och blir bättre på att förstå varandra med tiden.  

(Nilsson B s 11-124 2008).  

 

3.2.2 Kommunicera med kroppen 

Hur kan individen bli bättre på att kommunicera? Det finns flera sätt att hantera de på, ett av 

sätten kan vara fysiska möten där individen ser hur den andra individens ögon reagerar. 

Ögonen talar en hel del för sig själv.    

Kroppsspråket visar med större gester/drag huruvida individen är mottaglig för information. 

Kroppens närvaro lyser om rätt information ges. Gör det inte det så syns det omgående. Det 

går att se hur mottagliga någon är genom kroppens närvaro.  

Att förmedla något handlar om tillit, visa respekt och förmedla information så de inblandade 

känner sig betydelsefulla. Avsändaren har ett ansvar för att mottagaren tar emot det som ska 

informeras.  

Plats och tid för informationen har blivit allt mera avgörande för mottaglighet. Hur ska 

individen kunna se till att de passar alla? Det är nästintill omöjligt att se till allas behov. (Om 

de hade funnit tillräckligt med tid skulle de fungera). Stora organisationer ser även över tiden 

när informationen ges. Tackvare framförhållningen vinner organisationen tid och respekt i det 
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budskap de vill förmedla. Essensen i budskapet blir tydligare när så kallad brus elimineras i 

det yttre och inre faktorerna.  

Att få feedback stärker det som förmedlas att budskapet har nått fram. Som allt annat är de så 

att vi alla tar in information på olika sätt. Får vi inte bekräftelse vet vi inte häller om vi har 

förstått. Det är nödvändigt för organisationer att hela tiden jobba på att förbättra 

kommunikationen, en ständig process som aldrig har ett slut (Malten A s 11-140 1998). 

 

3.2.3 Möjligheter i kommunikationen   

När individen i organisationen får större möjlighet att utvecklas ges en annan tilltro till 

medarbetarna, i alla led. Individen blir mer öppen i sina frågor, när frågorna går direkt till den 

som är huvudansvarig för ärendet. På de erbjuds kan också personerna vara mera kreativa, 

och våga visa sin kreativitet. Systematiskt kommer andra förhållanden att växa fram i 

organisationen, det ger större balans och mera kött på benen och blir till vinning för alla 

(Leymann H, Gustavsson s 45-58 1990).  

 

3.3 Tydliggöra kommunikation  

Det viktiga med  kommunikationen är att mottagaren förstår vad avsändaren. Genom en tydlig 

kommunikation från början undviks missförstånd (Nilsson, B s 127 2008). Det räcker inte 

bara med att gå ut med information, även respons ska tas emot från den som tar emot 

informationen för att bekräfta budskapet (feedback). Med bättre kommunikation mellan 

varandra kan båda parter anpassa sig och skapa samma riktlinjer att jobba emot (Nilsson, B, 

s129 2008,). En bra diskussion sker när ett fysiskt  möte äger rum mellan de berörda parterna 

det vill säga en tvåvägs kommunikation live, där kommunikationen sker öga mot öga. Där kan 

individerna få svar direkt angående vad budbäraren vill förmedla. Går det att kombinera det 

som sägs muntligt med att skriva ner det.  Så stärks kommunikationen och risken för 

missförstånd minskas (Tanskane, S. K & Karhukorpi, J s 1-14 2008). 

 

3.4 Effektivsera kommunikationen 

För att stärka en organisation och få den så tydlig som möjligt gäller det att gå igenom flera 

faser av kommunikation för att nå fram till något bra. Kommunikationen ska skräddarsys till 

respektive enhet i organisationen. Det är viktigt att förstå att det inom företagets olika grupper 
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ständigt sker nya utmaningar att ta sig an. Det går inte att göra som man alltid har gjort. 

Kommunikation handlar om att göra sig förstådd genom att planera och på så sätt få med alla 

i sitt team. Nordlund (2010) skriver om viktiga kommunikationstips: ”1. Se till att spetsa ditt 

budskap: vad är det din medarbetare skall komma ihåg? Fokusera på de och framför högst ett 

eller två budskap. 2. Ditt budskap skall vara så enkelt som möjligt.> less is more < må vara 

svårt, men är effektivt. 3. Tala med din medarbetare i ställe för till, ställ frågor och lyssna på 

svaren” (Nordlund, C., s 21 2010).     

 

Slutsatsen är att det är bra att komma fram till något tillsammans. Chefen ska få medarbetarna 

involverade i beslutsfattandet för att lyckas nå fram till något som alla kan förstå och vara 

med på (Nordlund, C., s 1-30 2010). 

 

3.5  Mångkulturellitet  

Eftersom människor i organisationer idag består av mångkulturalitet så gäller de att kunna 

kommunicera ut information rätt så att alla i företaget förstår budskapet som förmedlas. Det 

gäller att ledningen får ut budskapet för att bygga medarbetarnas förtroende. Som leder till 

vinning för båda parterna. Alla organisationer vill överleva, och kommunikationen är en stor 

del i del hela. Att kunna ha offentliga relationer i samband med att man delar ut information 

stärker budskapet, där feedback kan ges för dem som inte förstår vad som menas. Att kunna 

uppmärksamma olika föreställningar, värderingar för olika beteende är inte alltid lätt, 

eftersom det alltid finns känslor som styr oss. Därför måste vi också förstå att människor kan 

avvisa eller ignorera viktig information (Daymon, Christine, s 240-252 2000).   

3.6  Individens förståelse  

Våra hjärnor bearbetar ständigt sen informationen vi tar in, där förståelsen av budskapet ses ur 

den enskildes perspektiv. Det semantiska minnet, som även kallas långtidsminnet hjälper oss 

att förstå intryck. Människor förstår saker på olika sätt. Alla uppfattar den givna 

informationen utifrån sin egen tolkning. Tvetydlighet i informationen får inte uppstå, tackvare 

kontext den utspelar sig. Det som är avgörande är hur man som individ uppfattat den 

information som tidigare framkommit. Alla kommer inte att förstår samma information exakt 

lika. Där behövs ett system som ger mening och en gemensam nämnare som blir mer lätt 

tillgänglig. Ett system där alla förstår varandra. Att kunna organisera och identifiera nätverk 

och bilda en helhet för att ta del av informationen skapar förståelse. Det är viktigt att den 
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information som skickas ut är begriplig och att informationen är anpassad till den kontext den 

skickas ut till. Det är också viktigt att ge feedback till avsändaren (Rodd, Longe, Randall & 

Tyler, s 1-12 2010). 

3.7  Information till högsta ledningen  

Genom att rapportera beslutfattande direkt till högsta ledningen minskar risken för att 

information ska gå förlorad. Dock funkar det inte riktig så. Någon som arbetar längst ner på 

golvet kan sällan gå direkt till högsta ledningen, utan måste gå via flera mellanchefer.   

Istället för att belasta ledningen med mindre sakfrågor tas de ofta med närmaste chef/ledare 

eller projektledare som är ämnade för det. För att förbättra kommunikationen kan företaget 

anlita PR-arbetare/konsulter och på så sätt ständigt utveckla deras kommunikation, detta för 

att ingen ska gå miste om viktiga beslut som tas och ges. Det kan göras genom att utveckla 

olika kommunikationskanaler och genom kommunikationsstrategier, där PR-

arbetare/konsulter jobbar hårt med att coacha chefer.  

Inom kommunikation krävs det att ha kunskap att förmedla ut information, vilket i sin tur gör 

de mera möjligt att strategiskt formulera sig för att nå ut till så många som möjligt där de ska 

får dela med sig ut budskapet som ges i organisationen (Johansson, C., & Ottestig, Ann T., s 

144 – 164 2011). 

 

3.8  Chefens roll  

Organisationen behöver vara tydliga i kommunikationen mellan varandra, även när det gäller 

mellan chef och andra delar av hierarkin. Om informationen inte är tillräckligt tydlig kommer 

detta att påverka medarbetarna (Nordlund, C., s1-30 2010). Chefen kan uppleva att 

informationen som nått ut från hans sida har varit felfritt. När chefen kommunicerar ut 

budskap måste denne vara konsekvent. Enligt Nordlund 2010 är det viktigt att vara tydlig och 

känna sig hemma i rollen som chef. Det skapar större och mera trovärdighet i sättet att leda 

teamet. En mindre insatt ledare kan tappa tydligheten och skapa missförstånd i det han/hon 

vill förmedla (Nordlund, C., s1-30 2010). Det går att sammanfatta stycket ovanför med 

följande: För att kunna övertyga någon annan måste du också övertyga dig själv (Nordlund, 

C., s1-30 2010).  

3.8.1 Chefens roll vid undersökning av företagets kommunikation  

Tre viktiga punkter som chefen ska se över vid en undersökning av företagets kommunikation 

är följande:  
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1. Sålla och sortera: Vad är väsentligt att ta upp för medarbetarna ute i organisationen? Den 

frågan ska en chef ställa sig, för att kunna förmedla rätt budskap. Kan chefen kommunicera ut 

budskapet på ett bra sätt för att inte få en splittrad verksamhet?  

2. Förädla och förklara: Kan den närmaste chefen förklara strategier och mål på det sätt som 

företagsledningen vill förmedla till sin anställda i organisationen? Där tolkningen sker på 

olika sätt av budskapet. 

3. Initiera och skapa förutsättningar för dialogen: De tre stegen bygger på att chefen ska få ett 

konkret svar från sina arbetare att de förstått vad som sagts eller ska göras. Ingen borde få gå 

därifrån innan alla är införstådda om vad som sagts (Mats Heide & Catrin Johansson & 

Charlott Simonsson, s 102-103 2005). 

 

3.9 Kommunikations struktur  

Trender inom och utanför svenska medier har skapat allt flera kanaler där kommunikationen 

fått större rum att utvecklas och förändra sin karaktär. Masskommunikationen gör att 

individen kan kombinera kanalerna som finns tillgängliga på marknaden. Med det menas att 

vi kan välja de kanaler som passar oss bäst, t.ex. e-post, informationsblad, personalmöten, och 

med dem blir kommunikationen skräddarsydd för organisationens ändamål. Utbudet av de 

kanaler som finns i dag gör kommunikationen mera funktionsmässig. Man skulle kunna säga 

att de kompletterar varandra och att endast tillsammans kan de skapa en helt ny väg som blir 

mera kraftfull (Berglund, A, K., & Boson, P., s.14 2010,). 

 

Målgruppen som berörs ska förstå vad avsändaren vill förmedla genom att denne använder sig 

av ett språk som för målgruppen är förståeligt (Berglund, A, K., & Boson, P., s 15 2010).  
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Ett sätt att förstå att ta till sig kommunikationen: 

 

 

 

 

 

 

                            Semantiska           Tekniska                Kognitivt  

  

Figur1. Kommunikationsprocessen (Berglund & Boson 2010 s 18). 

Citat:”all kommunikation är beroende av mottagarens villkor” (Berglund & Boson 2010). 

 

I en organisation finns det alltid en avsändare som vill förmedla något. Att kunna attrahera 

mottagaren så pass att hon/han tar del av informationen är en svår uppgift. Mottagarna utgår 

från sina erfarenheter och bildar sig en uppfattning om hur de ska tolka informationen, och 

endast genom feedback kan avsändaren veta att mottagarna har förstått det som skulle 

förmedlas (Berglund, A, K., & Boson, P. s 18 2010).  

3.10  Teknik 

Orlikowski et.c. (s 1-23 1995) anser att det är viktigt att systemet är anpassat utefter dess 

användare. Genom att anpassa systemet till den kontext som användaren befinner sig i 

kommer användaren ha lättare att tillgöra sig informationen och använda systemet, i början är 

det viktig att stärka och motivera användning av ett nytt system.  

Genom att kommunicera via e-post möjliggör personalen i organisationen att arbeta mer 

flexibel och samarbeta mer effektiv. Forskare anser att en teknisk innovation har större chans 

att lyckas när den stöds av en inflytelserik person och dess användare. Eftersom tekniken 

utvecklas med den snabba marknaden gäller det att hela tiden se över hur organisationer kan 

utveckla sina system med nyare tekniker så att de blir effektivare på befintliga områden. Allt 

för att stärka kommunikationen och utnyttja tekniken så kommunikationen blir bättre.  

Återkoppling 

Behov/syfte Effekt  Mottagare Kanal Budskap Sändare 

Brus 
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3.11  E-post 

Sedan 2000-talet och framåt har vi kunnat se att utbudet av media har ökat. I dagsläget finns 

det fler kommunikationskanaler och större valmöjlighet än tidigare. Skillnaden från i dag och 

ca 15 år tillbaka är att vi idag kan ta till oss information på ett sätt som inte var möjlig förut 

(Nordlund, C, s 1-30 2010). Där är e-post en viktig kanal som används ute i organisationerna 

och verktyget skapar stor betydelse för att fort kunna förmedla kommunikation mellan 

varandra (Jageland., L, & Rydberg., A, s 1-47 2004).  

Kruger etc, (s 1-12 2005) skriver att kommunicera genom e-post är en bekväm metod då det 

går snabbt att skriva till varandra och utbyta information. Konsekvenserna av att 

kommunicera via e-post är att meddelandet är ickeverbalt och kan bli mångtydligtblir. Det blir 

avsevärt viktigare att använda rätt sorts ord för att mottagaren ska förstå vad som ska 

förmedlas. Svårigheten ligger i att mottagaren tros ha samma kunskaper och tankar som en 

själv vilket ofta inte stämmer. Detta leder till att man skriver på ett sätt som blir svårtförståligt 

för mottagaren. 

Att kommunicera genom e-post är en försvagad/sämre variant än att kommunicera genom 

telefon eller genom personliga möten, då det blir svårare för mottagaren att se tonen i det 

avsändaren skriver. Mottagaren kan inte se om du är sarkastisk eller allvarig, respektlös eller 

respektfull, hoppfull eller dyster. Det som verkar vara självklart för dig kan uppfattas helt 

felaktigt av mottagaren. Du blir begränsad i ditt sätt att uttrycka dig och få mottagarens 

förståelse av det du vill förmedla ut. Och detta är grunden till att det sker missförstånd. Ett e-

postmeddelande kan vara mer otydligt än vad man inser (Kruger, J. s 1-12 2005). 

Att människor överskattar kommunikationen som sker med e-post är en faktor till att 

missförstånd uppstår. Det är viktigt att vara tydlig när kommunikation sker via e-post. Studier 

visar att människor tror att deras icke-verbala informationer är tydligare för andra än vad den 

verkligen är (Kruger, J. s 1-12 2005). 

Användning av e-post kan skapa förlust av arbetstid, eftersom det tar tid från de vardagliga 

vardagssysslorna. För att kunna utnyttja det systemet så krävs det någon form av e-policy som 

företagets anställda måste anpassa sig till och följa för att effektivisera kommunikationen. Det 

är först när man kommit fram till en bra lösning och struktur som man kan använda sig av e-

post tjänsten. Vi kommer inte ifrån att den elektroniska kommunikationen har en stor 

marknad där det behövs en e-policy för att den ska användas på rätt sätt (Jageland, L, & 

Rydberg, A, s 1-47  2004).    
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4. Teoretisk slutsats  

Det vi kommit fram till utifrån teorierna, är att feedback är avgörande när individen 

kommunicerar på ett forum. Eftersom vi alla förstår olika kan inte avsändaren kräva att 

mottagaren ska förstå exakt vad denna menar eftersom vi har olika associationer. Här gäller 

det att förstå vad avsändaren vill med sitt budskap och snabbt ge respons för att minska 

missförstånden. En e-policy skulle kunna hjälpa en organisation med deras 

kommunikationskanal. Där kan de sätta upp tydliga regler för användandet av, och syftet med, 

organisationens kommunikationskanal. Det kan hjälpa organisationen anställda att vara mer 

resonlig när de kommunicerar med varandra.  
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5.  Sandvik 

I empirikapitlet presenteras den data som samlats in och sammanställts och den kommer även 

att fungera som underlag för analys och slutsats. 

 

Detta kapitel bygger på information som samlats in genom kontakt med Sandvik, 

respondenternas svar, genom att testa DOI samt material ifrån Sandvik.  

 

5.1 Dialog  on intranet 

Sandvik i Hallstahammar är mitt uppe i en förändringsprocess där organisationen sätter nya 

rutiner för att bättre kunna etablera sig, internt och externt. Kommunikationskanalen DOI är 

en del i förändringsprocessen. DOI har funnits i Sandvik i Sandviken en längre tidsperiod 

innan man införde den i Hallstahammar. DOI är ett forum för medarbetarna på Sandviks 

organisation, där de kan samspråka med VD:n direkt via e-postmeddelande. Forumet finns på 

Sandviks egna intranät. Syftet med DOI är att kunna föra en dialog över intranätet direkt till 

VD:n.  

 

5.1.2 Respondenternas syn på Dialog on intranet 

Respondenternas gemensamma svar var att DOI sköts dåligt. Alla var missnöjda med hur DOI 

används men de formulerade på olika sätt och det var olika delar som de klagade på. 

Respondenterna nämnde att kommunikationen genom forumet är ett bra tillfälle för 

medarbetarna att göra sin röst hörda direkt och ge förbättringsförslag åt organisationen då 

deras synpunkter når den högsta uppsatta chefen, VD:n. Systemet fungerar på det sättet att 

man loggar in i en dator med eget inloggningsnamn, därefter letar man fram DOI som finns i 

Sandviks intranät, under rubriken ” VD:ns hörna”. När e-post ska skickas till VD:n på 

forumet kan man välja vara anonym, ha pseudonym eller så skriver man sitt riktiga namn. På 

Sandviks intranät stod det att VD:n svarar kontinuerligt på de frågorna som ställs på DOI.  

 

Några av respondenterna tyckte att VD:n inte svarade på deras frågor på DOI, utan att istället 

slingrade sig undan frågorna genom att ge ett svar som inte hade samband till frågan. De 

undrade även varför det tar så lång tid att få svar på frågorna och om det verkligen är VD:n 

själv som svara på frågorna eller är om det någon annan. Respondenterna nämnde att 

medarbetarna i organisationen känner att VD:n ska förtydliga svaren som han ger i DOI. Det 
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tycker att han besvarar frågor med ord som de inte förstår. Han nämner svåra fackord som de 

anställda inte förstår sig på.  

 

Från intervjuerna fick vi veta att respondenterna ser DOI som en chatt sida och när svaren på 

deras frågor dröjde över två månader skapas det stor irritation då VD:n har beskrivit sitt 

ansvar i DOI som:  jag ska göra mitt bästa för att ge ett snabbt och rakt svar som möjligt. De 

anställda tyckte att det är dålig stil av VD:n att inte besvarade deras frågor direkt och att de 

kändes som VD:n undvek deras frågor istället för att besvara dem.  De nämnde att anställda 

slutade ställa frågor/önskningar på forumet och även slutade titta in på forumet eftersom det 

tog för lång tid för VD:n att besvara deras frågor/önskningar. När väl svaren kom, var det 

redan försent och frågan i sig var irrelevant vid den tidpunkten då. Eftersom allt sparas på 

DIO är det lätt att se huruvida den är uppdaterad.  Ingen av respondenterna visste att VD:n 

skulle svara på frågorna som ställs på DOI kontinuerligt. Ett annat problem enligt 

respondenterna var att VD:n får en hel del irrelevanta frågor på forumet som inte ligger på 

hans bord. Ett exempel är att 11 av 52 frågor som ställdes på forumet var om löner men det är 

inte VD:n som sätter lönen i organisationen. De tyckte även att det ställdes för många onödiga 

frågor på forumet som istället kunde ställas till närmaste chef och detta leder till att VD:n får 

spendera tid åt onödiga saker och obefogad energi tas från honom.  

Det framgick även att alla inte använde forumet för att några inte visste hur de skulle göra och 

att de inte har tillgång till någon dator. En av de högre uppsatta cheferna sa att de då skulle 

använda andra sätt att få kontakt med VD:n än att gå via DOI. 

Ett generellt svar som gavs av respondenterna är att ca 90 % av det som skrivits på forumet är 

icke relevant, och vissa tyckte även att de skulle var bättre för VD:n att avveckla forumet, 

eftersom forumet innehöll för mycket fånigheter där vissa använder forumet endast för att 

smutskasta VD:n. Forumet borde inte få användas till att smutskasta honom. ”Han är inte mer 

än människa” var ett av svaren av en respondent. 

Respondenterna nämner att forumet skulle användas mera om det vara seriös och konsekvent 

i informationen. Medarbetarna vill ha ett system där information inte ska gå via flera led 

innan den når den ansvarige, eftersom budskapet förändras på vägen, då det sker olika 

tolkningar. De anställda känner att deras individuella information aldrig kommer fram till den 

slutlige ansvarige om den ska gå i flera led i organisationen och ifall den når fram, kan det gå 

flera månader innan åtgärden vidtas. De tycker att DOI är bra på det sättet att deras 

synpunkter direkt går fram till VD:n men att det behöver förbättras.  
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Fast individen kan vara anonym drar många sig för att ställa frågor på forumet, eftersom att 

de kan spåras till vem som skrivit den. En av respondenterna ville inte ha anonymitet på 

forumet eftersom de bidrog till den dåliga kvaliteten på forumet. Ett problem som 

respondenten nämnde är att när namn ges borde efternamn också publiceras och inte bara 

förnamnet eftersom flera personer kan ha samma namn. De har hänt att folk tror att det är 

någon som de känner som har skrivit på forumet och pressat denna med: erkänn att det var 

du! Något som har känts som obehagligt för personen som ifrågasatts. Samma problem har 

funnits med pseudonym som kan användas i DOI, då några har använt en pseudonym som har 

varit en annans riktiga namn på företaget och denne har fåt skulden som den som har skrivit 

på forumet.     

Respondenterna tycker även att det är synd att medarbetarna inte tar forumet på allvar. De 

flesta sa att VD:n har ett enormt tålamod och att det är en fin gest från hans sida att försöka ta 

kontakt med sin personal. Flertalet av respondenterna var överens om att de aldrig skulle orka 

med att ha ett sådant forum, eftersom på forumet ställs irrelevanta frågor som bara tar onödig 

tid från VD:n. Respondenterna tyckte att synpunkterna som finns på DOI stärker varken 

företaget eller VD:ns uppdrag.  

 

Respondenterna tyckte att DOI är en bra kommunikations medel om den används på rätt sätt.  

De tycker VD:n skulle behövas lägga ner mer tid på DOI, annars känns den inte relevant alls 

och syftet kommer inte uppfyllas. Respondenterna tyckte även att ett sådant bra verktyg som 

inte används fullt ut är slöseri med resurser då är det något som bör ses över för att se vad som 

inte stämmer för annars blir DOI obetydlig. 
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6. Analys  

I analyskapitlet diskuteras den data som presenterats i empirikapitlet med utgångspunkt i den 

teoretiska referensramen. 

 

I analys delen behandlar vi de teoridelar som vi tycker förstärker användandet av DOI och 

som ger förbättringsförslag till hur DOI kan utvecklas. Vissa delar av teorin har vi valt att 

inte analysera då dessa enbart har funnits med för att öka läserens kunskap och förståelse 

inför ämnet.   

 

6.1 Respondenternas gensvar på DOI 

Sammanfattningsvis går det säga, att alla respondenter känner till DOI. Forumet används på 

olika sätt beroende på vem man frågar. Genom respondenternas svar går det att dra slutsatsen 

att forumet har blivit betydelselös för många, då synpunkterna i forumet inte är relevanta. 

Genom att anpassa DOI till de anställda skulle Sandviks personal ha lättare att ta till sig 

information och använda systemet (Orlikowski et.c s 1-23 1995). Som tidigare nämnt har DOI 

blivit ett forum för att smutskasta VD:n. Respondenterna tycker att VD:n ska svara oftare och 

fortare på frågorna. Detta för att de anställda i Sandvik inte ska känna att deras frågor är 

betydelselösa. Men samtidigt var de flesta intervjupersoner eniga om att VD:n visar ett stort 

engagemang och ett enormt tålamod eftersom att han fortsätter att besvara frågor, trots att 

forumet missköts och han får en del oförtjänst kritik.  

6.1.2 DOI:s fördel som kommunikationskanal  

DOI är ett bra kommunikationsverktyg för Sandvik då den möjliggör personalen i 

organisationen att arbeta mer flexibel och samarbeta mer effektiv. Det som är viktig i början 

är att stärka och motivera användning av ett nytt system. Det är bra om Sandvik kontinuerligt  

försöker att förbättra tekniken för att se till kommunikationen. Det är en ständigt process som 

inte har ett slut (Orlikowski et.c. s 1-23 1995) (Malten A s 11-140 1998). Speciellt då 

användanden av e-post som kommunikationsmedel, kommer bli allt mer vanlig (Jageland.,L, 

& Rydberg., A 2004).  

6.1.3 Förändringsprocess  

Då Sandvik är mitt i en förändringsprocess och har ett nytt tänk från Sandvik har sandviken 

fått de svårare att begripa allt än tidigare. Respondenterna och de som använde DOI ville att 
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VD:n ska förtydliga svaren som han utger i DOI och inte använda svåra fackord utan mer 

vardagliga ord.  VD:n ska kunna använda sig utav ett språk som är förståligt för målgruppen, i 

detta sammanhang medarbetare på Sandvik som har svårt att förstå svåra fackord (Berglund, 

A, K., & Boson, P., s 15 2010). Det är svårare att ha förtroende för varandra när 

kommunikationen är svår (Nilsson, B 2008).  Extra viktigt blir det för VD:n när han 

kommunicerar genom DOI, eftersom e-postmeddelande inte är det lättaste sättet att föra ett 

budskap på när det gäller att kommunicera, och rätt ordval avgörande för att mottagaren ska 

förstå (Kruger 2005).  

6.1.4 Tydligt budskap 

I stora organisationer som Sandvik, är det närmaste förman eller chef som ska besvara frågor. 

De kan antingen svara dig eller så för de frågan vidare till sin chef och så forsätter det genom 

de olika leden i hierarkin tills den når den ansvarig som kan besvara frågan. Problemet här är 

att om information ska gå i flera led ända upp till den ansvarige eller VD:n i detta fall, är 

risken stor att frågan inte kommer fram på det sättet som framfördes till närmaste förman eller 

chef (Simonsson, s 102-103 2002). Det går inte att förutspå att alla förstår information på 

samma sätt (Rodd, et.al, s 1-12 2010,).  Det kan uppstå brus (andra störningar) mellan de 

olika leden, innan information når fram till den ansvarige (Simonsson, s 102-103 2002). 

Genom att rapportera beslutfattande direkt till högsta ledningen minskar risken att 

information ska gå förlorad längs vägen (Johansson,et.al., s 144 – 164 2011).  

6.1.5 Hur DOI används på fel sätt 

Forumet har formulerats på fel sätt av VD:n och medarbetarna tror att forumet fungerar som 

en chatt sida där han omgående ska svara på frågorna som ställs. VD:n har skrivit ”jag ska 

göra mitt bästa för att ge ett snabbt och rakt svar som möjligt” i hans beskrivning av DOI där 

han ska svara på frågorna konturnerlig.  Sandvik har inte varit tydliga med information om 

DOI, vad den ska användas till och hur den ska användas och de har lett till missförstånd av 

de som använtr DOI. Om informationen inte är tillräckligt tydlig kommer detta att påverka 

medarbetarna (Nordlund, C., s1-30 2010). Det gäller att få ut budskapet för att bygga 

medarbetarnas förtroende (Daymon, Christine, s1-30 2000). Om vi ska ha förståelse gäller det 

att få respons av budbäraren när en dialog skett. Det är endast då vi kan stärka det vi sagt 

(Rodd, et.al, 2010). Går det att kombinera det som sägs muntligt med att skriva ner det på 

papper, så stärks kommunikationen och risken för missförstånd minskas (Tanskane, S., K & 

Karhukorpi, J 2008). 
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Ett problem är att DOI missbrukas. De flesta frågor som ställs till VD:n där, skulle kunna 

ställa till närmaste förman eller chef. Det ställs även helt irrelevanta frågor till VD:n på DOI 

som han inte har något indirekt att göra med. Tillexempel ställs flera frågor till VD:n om 

lönen som egentligen ska ställas till facket eller närmaste chef. Där frågorna kan gå direkt till 

den som är huvudansvarig för ärendet, istället för VD:n (Leymann H, Gustavsson B-G s 45-

58 1990). 

Att ställa irrelevanta frågor kan leda att VD:n blir irriterad och inte lägger ner lika stor energi 

på DOI trodde respondenterna. De anställda använder forumet för att smutskasta VD:n istället 

för att komma med konstruktiv kritik som skulle gynna hela företaget. Att förmedla något 

handlar om tillit, visa respekt och med det förmedla information så de inblandade känner att 

de betyder något (Malten A s 11-140 1998). DOI hade fått en annan innebörd om det hade 

getts konstruktiv kritik till VD:n.  

Genom att gå igenom frågor som ställdes på DOI insåg vi att facket är en viktig länk i 

Sandvik då det ställdes fler frågor på DOI som rörde facket och borde dem få större utrymme 

i DOI. Genom att utbilda de anställda hade Sandvik kunnat stärka de anställdas förståelse för 

hur ett system ska användas (Orlikowski et.c. 1995).   

De har hänt att användare av forumet har använt pseudonym som är en annan personals 

officiella namn i företaget. Det har lett till att missförstånd har skett och oskyldiga anställda 

har anklagats för de frågor som har ställts på forumet men något som de egentligen inte har 

gjort. Att det går att vara anonym eller att de anställda får använda sig utav pseudonym har 

varit ett problem för DOI.  För att e-post kommunikation ska blir användbart i det syftet 

att den sköts på rätt sätt krävs det från organisationen en e-policy (Jageland, L, & Rydberg, A, 

2004). 
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7. Slutsats 

I slutsatsen diskuteras den data som presenterats i empirin och analysen.  

 

Utifrån undersökning på Sandvik i Hallstahammar har flera antagande lyfts fram  

som byggts på medarbetarnas olika åsikter om DOI, exempelvis att all anställd i företaget inte 

vet hur DOI används är en tydlig signal för att det finns kommunikationsbrister i Sandvik där 

ledningen inte gått ut och beskrivit hur forumet fungerar.  Ledningen har inte varit tydlig nog 

angående hur forumet ska användas.  

 

Risken till brus blir större om information passerar flera led i hierarkin. Och det kan bli ett 

problem då brus gör att informationen förvrängs. Om informationen går direkt till den 

ansvariga minimerar man risken till brus.  

Det är bra att DOI finns eftersom de anställda kan ställa frågor direkt i forumet till VD:n utan 

att den förvrängs mellan de olika leden Dock får inte DOI missbrukas. Frågor som den 

närmaste chefen kan besvara bör individen vända sig i första hand till, och inte till VD:n via 

DOI. Kvalitén på forumet höjs om relevanta frågor som berör VD:n ställs här. Det blir enklare 

för VD:n att hinna svara på alla frågor då det kommer ställas mindre frågor till honom och 

mer till närmaste chefen. Facket borde få större utrymme i DOI då det ställdes fler frågor, 11 

av 50, som egentligen röde facket tillexempel lönefrågor. Detta skulle underlätta VD:ns arbete 

och de som frågar skulle bli belåtnare då de skulle få svar på sina frågor vilket inte är fallet 

nu, när de ställer frågor om löner till VD:n. 

Genom att ändra beskrivningen av DOI till att VD:n ska svara konturnerligt på deras frågor 

och att det betyder att svaren ibland kan dröja en månad, skulle inte irritation ske i samma 

utsträckning då medarbetarna inte skulle förväntar sig att VD:n ska svara på deras frågor inom 

några timmar eller några dagar, något som de förväntar sig nu. Det skulle också vara bra att ge 

Sandviks anställda en utbildningsdag där de får lära sig använda DOI i några timmar dels för 

att utöka förståelsen för i vilket syfte det ska användas och dels för att stärka deras förståelse 

för hur systemet ska användas (Orlikowski et al. 1995).  
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Det är nödvändigt att användarna av DOI ändrar sin inställning till DOI. Det ska ses som ett 

forum där konstruktiv kritik ska ges, inte som ett forum där VD:n ska smutskastas. Det skulle 

utveckla DOI och föra företaget framåt.  

Att det går att vara anonym eller att de anställda får använda sig utav pseudonym när de 

skickar frågor ser vi som en stor brist i systemet då kvalitén på forumet försämras. DOI skulle 

behöva ha e-policys för att sätta upp regler om hur forumet ska skötas. Genom e-policy 

minimerar man risken till att forumet missbrukas eller missköts. Sedan ska VD:n och andra 

chefer inte använda sig av svåra fackord utan försöka kommunicera genom att använda 

samma ”språk” som de anställda. När de svåra orden används ska de förklaras för att alla ska 

förstå vad dem innebär. Som hjälpmedel i forumet ska det även finnas en ordlista som 

personalen kan använda när de behövs. 

Alla som ska in på DOI ska kunna se instruktioner om hur forumet fungerar. Det ska inte ge 

dubbla meddelande som nu när VD:n svarar på frågor kontinuerligt men på intranätet står det 

något helt annat. I instruktionen om DOI står det att det ska följas av de anställda och VD:n. 

Det skulle vara bra om det nämns vilket syfte forumet har för att användarna ska veta vad som 

förväntas av dem när de skriver på forumet. Vi vill poängtera att den bästa 

kommunikationskanalen är när VD:n går ut i organisationen och kommunicerar live med de 

anställda. VD:n får då en personlig kontakt med sina anställda. Men detta är svårt då VD:n 

redan har mycket att göra. 

7.1 Sammanfattning av slutsats: 

Anonymiteten på sidan bör tas bort för att öka tillitens hos dem som använder DOI. Något 

Sandvik borde se över för att forumet inte ska missbrukas eller missköts. 

Sandvik bör införa en e- policy för att stärka sidan och höja kvalitén. Det hjälper dem regler 

som ska följas och i vilket syfte DOI ska användas. 

Sandvik borde också införa en ordlista i forumet för att förenkla kommunikationen.  

Utveckla DOI där frågor kan även ställas till facket. 

Införa en utbildningsdag för att stärka och motivera användning av DOI och lära personalen 

att på bästa möjliga sätt använda DOI enligt företagets policy.  
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8. Vår innovativa idé 

Kommunikations kanalen DOI ska kunna användas av alla i hela organisationen. Det gör den 

inte i dag flera anställda har inte ens tillgång till dator och många vet inte heller hur det 

fungerar. Det som var dåligt var att många inte visste om DOI och att den fanns. En kanal 

som företaget säger att alla i organisationen ska kunna använda men vi kan direkt utesluta att 

informationen som ska gå ut inte kommer ut. Konsekvensen blir att ledningen tror sig ger ut 

information men sanningen är att de inte gör det. Därför vi vill stärka kanalen DOI så att alla 

kommer åt den, vi vill också att enheter/chefer ska föra kommunikation sinsemellan och få 

feedback innan dem ger en order baserat på informationen. Samtliga enheter skall ha de 

inblandades medgivande för att säkerhetsställa att ingen har gått miste om vad som har 

beslutas eller skall beslutas.  

Med det vill vi tydligöra kommunikationen och trycka på de knappar som är väsentliga i det 

ändamålet ärendet gäller. Att upprätthålla en enda kanal som skall vara en röd tråd i 

kommunikationen. Vi anser också att mera tid borde ges för att gå ut med information, och att 

flera i ledningen skall förstå att vägen till framgång är att alla förstår budskapet de vill 

förmedla, och att de själva förstår budskapet från arbetarna. En möjlighet skulle vara att 

anställa flera på kommunikationsenheten.  

9.  Råd till företaget  

Arbetet vad vi kommit fram till presenterades för Jenny Olsson och DOI kommer att 

användas på ett helt annat sätt en vad de gör idag. Det ska vara mer transparens när 

personalen i Sandvik använder DOI. Det skulle även vara striktare regler hur DOI ska 

användas och att det skulle kunna gå att ställa frågor till facket.  

Förslagen togs emot med tacksamhet, Jenny skulle på nästa möte med alla chefer framföra de 

förslag som gavs till henne. Jenny sa att hon var tvungen att prata med VD:n och få hans 

utlåtande först. Och med de orden tacka hon oss för ett bra arbete. Om mera tid hade funnits 

skulle Jenny velat att vi även gick in och tittade över de resterande kanalerna och hur de ter 

sig på organisationen.  

Förslagen vi gav var intressanta och med dessa som underlag skulle Jenny försöka förbättra 

DOI kanalen.  Hon avslutade med att tacka oss yttrligare för ett bra arbete hos dem på 

Sandvik.  

Kanalen DOI kan man vara anonym på, de kan ses som bra om man då inte vill berätta vem 

man är. Men de kan också vara så att man inte vill stå för det man säger. Men med de två 

ovanstående argumentet gör det att man kan utnyttja sida på ett dåligt sätt. Man använder DOI 
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och missbrukar chatten på ett dåligt sätt. Sidan blir inte seriös och de skapar förbannelse över 

dem som verkligen vill använda sida för ett bra ändamål. Inte för att var ute efter något 

negativ. DOI är en bra kanal som går direkt till VD, använder medarbetarna den rätt så kan 

också VD har bättre möjligheter att hjälpa till. Där då han delegerar neråt så cheferna få lite 

press på sig också. Att arbeta som chef är ett krävande jobb, där av visa bra resultat uppåt och 

sen vara till lags för alla sin under sig. Ge ut information som inte alltid är de bästa för 

individen.  

E-policy stärker användandet av sidan, där klara riktliner ges hur sidan skall användas. Om 

alla följer riktlinjerna kommer de bli bättre information på DOI. Flera ansåg att många 

missbrukade DOI för VD:ens räkning. Information kom också fram att många gånger togs 

oväsentliga saker upp där, de eskalera till att flera inte ville använda sida. Saker som i själva 

verket kan skötas med den närmaste chefen, då VD har större och andra uppgifter att ta beslut 

om. I arbetet såg vi att flera vill ha DOI kvar, med det visste vi att om man kan använda DOI 

med en E-policy kommer alla få bättre användning av den.  

 

10. Vidare forskning  

Vi anser att det krävs mer arbete för att säkerställa att det vi tagit upp efterföljs. Vi vet att 

mera tid måste läggas ner för att ge arbetet mera kött på benen.  Den tid vi fick anser vi är för 

liten, eftersom vi endast kunde gå in i en kanal och se hur den etablerade sig i organisationen. 

Det hade också varit roligt att se hur denna kanals effekt gentemot de övriga kanalerna och 

sen utifrån dess kanske styra om hela strukturen vad de gäller att gå ut med information på ett 

bra sätt. Vi hade också funderingar på att kanalerna kunde användas olika i olika avseende 

alltså att rikta kanalerna till rätt ärende. Här finns de stor potential att fortsätta med ett ex-

jobb.  

Av våra 11 intervjuer var de två som blev mindre bra. Eftersom intervjudeltagarna blev störda 

i intervjun och ansåg att arbetet var viktigare än intervjun som tog deras tid. Detta trots att de 

gav sitt medgivande och de var ok och att dem hade tid. I efterhand ser vi att vi kanske skulle 

ha uteslutit den information vi fick och valt två nya deltagare i ställe. Men vi ville inte heller 

att dem skulle gå till spillo. Vi resonerade att dem var äldre och ville göra rätt för sig när det 

gällde sina arbetsuppgifter. Den information vi fick stärker ändå studien och hur engagerade 

de är att göra sitt jobb. Frågan är hur ska författarna nå fram till dessa individer och göra dem 

mottagliga om vad som sker på deras arbetsplats.  
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Flera veckor innan vi kom till företaget meddela vi dem när vi skulle börja med ex-jobbet på 

Sandvik. Då prata vi med personalchefen och hon gav oss en kontaktperson, Jenny Olsson 

som bär titels kommunikationschef. Dem ordnat även ett rum åt oss, men ingen internet. Det 

tog fyra veckor innan vi kopplades upp det försvårade vårt arbete avsevärt. Vi lovades tillgång 

till internet gång på gång men till slut lämnade vi förtaget och åkte till Västerås och satt där på 

Märlardalens högskola. De ärenden vi kunde göra utan internet gjorde vi på Sandvik.  

Efter kl 18:00 gick kort låsen inte att använda, vilket skapade irritationer flera gånger, de 

gällde att komma ihåg det. Det var bra att sitta där när alla hade gått hem för dagen och arbeta 

med rapporten. Han vi inte säg till någon så kom vi inte in i rummet.  

Vi var två stycken och hade på Sandvik tillgång till en dator. Eftersom vi båda hade egna 

datorer kunde vi ha tagit med dessa och arbetat med. Vi frågade om vi kunde få koden till de 

trådlösa internet med det kunde vi inte få så därför kunde vi inte lösa det på det sättet heller.  

De här motgångarna gjorde det svårare att arbeta, och mycket tid gick åt att försöka få de att 

fungera ändå. Många aspekter går att ta upp, och dessa ovanstående är de vi ansåg var de som 

vi absolut skulle se över innan om vi skulle skriva ett arbete ihop i gen. Hela tiden uppstår det 

olika sorts hinder, hinder som bör ses över till nästa gång ett arbete skrivs.   
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12. Bilagor 

 

12.1  Intervjufrågor  

 

Vad vet du om Dialogen intranet? 

Följdfrågor 

De som inte vet: 

Varför känner du inte till det? 

Förbättringsförslag: 

Vilka kommunikations metoder skulle vara bra? 

 


