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Sammanfattning 

Mycket av forskningen inom medie- och kommunikationsvetenskap ligger i framkant och 

koncentreras på moderna företag med modern kommunikation. Mångas verklighet finns dock i 

industrin, där förutsättningarna delvis ser annorlunda ut. Dessa människors arbetssituation är 

minst lika viktig att forska om. Uppsatsens syfte är att undersöka vad verksamma inom industri-

företaget Billerud Gruvön i Värmland har för möjligheter till internkommunikation och hur 

viktigt våra respondenter tycker att det är med internkommunikation. Slutligen vill vi analysera 

om internkommunikationen inom Gruvön kan beskrivas som ordergivning eller en dialog. 

De frågeställningar vi arbetar efter är följande; 

Vilka kommunikationskanaler används för internkommunikation på Gruvön och hur fungerar 

dessa? 

Hur viktig anser respondenterna på Gruvön att internkommunikationen är?  

Kan ett hierarkiskt organiserat industriföretag som Gruvön bedriva en modern intern-

kommunikation med dialog i centrum eller är det ännu ordergivning uppifrån som gäller? 

 

För att undersöka detta har vi arbetat utifrån följande teorier. Kommunikation, Organisations-

kommunikation, Internkommunikation och Organisationskultur. Vi har utgått från tidigare 

forskning så som Simonssons avhandling (2002) och Johanssons avhandling (2003). 

 

De metoder vi har använt oss av är samtalsintervjuer med informatören, mellanchefer och 

anställda på Gruvön. Vi har dessutom gjort en dokumentanalys av koncernens 

kommunikationspolicy. 

 

De resultat och slutsatser vi har kommit fram till är följande: 

Bland de kanaler som används är den personliga kommunikationen som sker vid möten den 

föredragna, intranätet används också i stor utsträckning, även om den saknar möjligheter till 

dialog. Kommunikation är för respondenterna viktigt och det återfinns i den anda som lever på 

bruket som visar på ett modernt kommunikationssynsätt.   

 

Våra slutsatser är att kommunikationen på Gruvön är modern i det avseendet att dialogen mellan 

anställda och mellanchefer är levande. Kommunikationen mellan koncernen Billerud och Gruvön 

behöver bli bättre, i nuläget är det risk för toppstyrning. Denna toppstyrning kan leda till 

oinformerade beslut då operatörerna och deras chefers åsikter och kunskap inte når uppåt i 

hierarkin. 

Nyckelord: dialog, hierarki, internkommunikation, organisationskultur, transmission. 
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Abstract 

The bulk of the research within the field of media and communication is concentrated at the 

forefront of development, studies focus on modern companies and modern communication. 

However, many people work in the industry, where the conditions for communication are partly 

different. The aim of this study is to explore the possibilities for internal communication that the 

employees have at the base industrial company of Billerud Gruvön, Sweden. How important do 

they feel that communication is? Can the internal communication within Gruvön be described as 

modern, where dialogue between the staff is possible, or as orders from the top down to the 

bottom of the hierarchal structure? 

These are our research questions: 

Which channels are used for communication within Gruvön, and how are they used? 

How important do the employees deem the internal communication to be? 

Can the communication within a hierarchal industrial company such as Gruvön be described as 

modern, where dialogue is at the center, or does the communication consist basically on orders 

from the top down to the bottom of  the chain? 

 

Our research is based on the following theories: Communication, Organizational communication, 

Internal communication and Organizational culture. We have looked to earlier research such as 

the doctorates of  Simonsson (2002) and Johansson (2003) to further our understanding. 

 

The methods used are interviews with operators, middle management and the information 

officer at Gruvön. In addition to that we have performed an analysis of  the communication 

policies document. 

 

Among the channels used, the personal and direct communication that takes place within 

meetings is the most preferred. The intranet is also a frequently used channel, even though it 

lacks possibility for dialogue. The respondents feel that communication is important, an opinion 

that becomes obvious in the organizational culture at Gruvön. These results underline the 

modern aspects of  the internal communication at the mill. 

 

Our conclusion include that the communication between operators and the middle management 

is dialogue based. It is further up in the chain that the informants feel that their opinions go 

unnoticed. This top-down management may lead to uninformed decisions as the knowledge of  

operators and their managers seems not to reach the top of  the hierarchy. 

Key words: Dialogue, Hierarchy, Internal communication, Organizational culture, Transmission. 
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Förord 

Det är intressant att läsa om nya former av ledarskap i nya organisationsformer på moderna och 

innovativa företag som verkar på snabbt föränderliga och instabila marknader. Denna bild är en 

del av verkligheten, men den är inte hela verkligheten. Vi har kontakt med många verksamma 

inom industrin som skakar på huvudet när vi har talat om begrepp som dialog, meningsskapande 

och ett värdebaserat ledarskap istället för ett auktoritärt. Detta är inte deras verklighet. Med denna 

C-uppsats hoppas vi måla upp en annan bild av verkligheten, som är lika levande och relevant 

som de moderna teorierna. 

 

Författarna Nina Lagerkvist och Martin Rasch har gemensamt författat denna C-uppsats. Hela 

texten är bådas gemensamma ord och ingen uppdelning mellan författarna kan göras. 

 

Vi vill tacka Gruvön för att de ville ställa upp och låta sig intervjuas. Tack till Mikael, Anne-Marie, 

Christer, Dennis, Göran L och Göran A för att ni svarade på våra frågor, som säkert tedde sig 

kryptiska ibland. Ett stort tack till Marianne som tog god hand om oss på plats och som ordnade 

våra intervjuer. Ett extra stort tack till vår handledare Johan som kritiskt har granskat varje ord vi 

har skrivit. Luddigt skrivet är luddigt tänkt enligt ordspråket, och utan dig är vi rädda för att den 

här uppsatsen hade sett ut som ett begagnat torktumlarfilter. 

 

 

Karlstad 4/1-12 

Nina Lagerkvist & Martin Rasch 
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1. Introduktion 

I detta kapitel presenterar vi bakgrunden till vår studie. Efter det motiverar vi vår studie och 

presenterar uppsatsens syfte och problemområde. Kapitlet avslutas med att vi motiverar studiens 

avgränsningar och presenterar dispositionen för uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Vid en överblick av de senaste decenniernas forskning kring internkommunikation inom 

organisationer förefaller det som om saker och ting har gått fort. De moderna teorierna inom 

organisationsforskning målar upp en internstrukturell förändring inom dagens organisationer. 

Allt tyder på att den moderna organisationen har gått från att vara strikt hierarkisk till plattare i 

strukturen. Kommunikationen beskrivs som att ha gått från hierarkisk kommunikation, med 

andra ord ordergivning, till en dialog på mer lika villkor mellan ledning och anställda. Den 

moderna ledarens roll är att påverka och vägleda medlemmarna i organisationen, snarare än att ge 

order. Idéer och värderingar ersätter regler och hierarkisk ordergivning. Chefens nya 

kommunikativa uppdrag kan sammanfattas i tre punkter: sålla, förklara och förädla. (Simonsson, 

2002) Tidigare var chefens roll snarare att sprida information, men i och med ny teknik och nya 

organisatoriska strukturer, som innebär att medarbetarna till stor utsträckning lätt kan få del av all 

möjlig sorts information, måste chefen fungera som ett filter som sållar ut russinen ur kakan. 

Vilken information är relevant för medarbetarna, och vilken betydelse har informationen? Enligt 

Charlotte Simonsson handlar ledarrollen i många aspekter om att kommunicera och att förklara 

information genom att sätta den i sammanhang och göra den relevant och begriplig för 

medarbetarna. (Simonsson, 2002) Ett flertal undersökningar visar att chefer ägnar en stor del av 

sin arbetsdag till att kommunicera (Heide m.fl. 2005). 

 

Det finns företag som bekräftar denna förändring, ett gott exempel är Google. Anställda inom 

Google arbetar med ledarna snarare än under ledarna. Eftersom alla känner sig delaktiga och vet att 

de bidrar till Googles framgång är det ingen som tvekar inför att ställa en vass fråga till ledningen 

på fredagsmötena. Personalen och ledningen uppmuntras även att spendera fritid ihop för att 

ytterligare minska avståndet mellan anställd och chef. 

(http://www.google.se/intl/sv/about/corporate/company/culture.html). Denna text är hämtad 

från Google själva, vilket medför att vi inte kan presentera den helt okritiskt. Faktum är att 

Google är ett aggressivt och expansivt företag, något som vi förutsätter kräver ett starkt 

ledarskap. Man bör ha i åtanke är att Google är ett nytt, fräscht och innovativt företag som jobbar 

mot en snabbt föränderlig marknad. Det finns företag som är i en helt annan situation. De 
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erbjuder produkter snarare än tjänster, deras marknader är stabilare och de har funnits längre. 

Google svarar väl svarar upp mot den moderna tidens ideal vad gäller struktur och 

kommunikation, men hur är det med företag inom en annan marknad? Inom industrin är det 

produkten framför personalen som gäller. Maskinerna skall hållas igång, dygnet runt med olika 

arbetsskift. Marknaderna är, om inte stabila, så mindre föränderliga än inom IT. Vidare är ungefär 

en tredjedel av Sveriges befolkning är anställda inom industrin, vilket är en klart större del än de 

som arbetar på företag liknande Google (www.svensktnaringsliv.se). Speglar även industrin den 

moderna forskningen som innebär ett idébaserat ledarskap och en platt organisation, eller ser det 

annorlunda ut? En intressant fråga blir då om detta innebär att en tredjedel av det svenska folket 

bortses från i dagens kommunikationsforskning? 

 

1.2 Problem 

Både Charlotte Simonssons (2002) och Catrin Johanssons (2003) avhandlingar om 

organisationskommunikation fokuserar på företag inom industrinäringen. Ledarna inom dessa 

organisationer är fast i sina roller som förmedlare och distributörer av information. Detta tyder 

på två saker: För det första: kommunikationen mellan ledare och underordnade fungerar, eller ses, 

fortfarande i transmissions-synsättet. Transmissions-synsättet innebär att 

kommunikationsprocessen utgår från toppen av hierarkin ner till botten (Heide m.fl. 2005). För 

det andra: detta medföljer att kommunikationen ses som enkelriktad. Det är med andra ord inte 

särskilt konstigt om arbetare inom industrin känner att deras chefer inte lyssnar på dem. Den 

klassiska ledaren styr företaget med order och regler. Hamrefors & Nordblom (2007) skriver att 

den kommunikativa ledarens uppgift är att kunna styra de anställdas beteende för att de bättre ska 

förstå företagets övergripande verksamhetsidé och mål. Detta tänk leder lätt till att medarbetare 

översköljs av mängder av irrelevant och svårbegriplig information, eftersom chefen är fast i sin 

roll som förmedlare av information, inte förädlare av den. Vi vill poängtera att vi inte förutsätter 

att ett klassiskt ledarskap är sämre än ett modernt. 

Medan teoribildningen inom Medie- och kommunikationsvetenskap går vidare mot post-

modernistiska organisationsstrukturer dominerar traditionellt strukturerade företag fortfarande 

en stor del av samhällsnäringen, inte minst inom industrin. Har internkommunikationen inom 

dessa organisationer något gemensamt med dessa nya teorier, eller blir de marginaliserade och 

bortglömda i och med att fokuseringen inom forskningen har flyttat vidare? Om så är fallet är det 

enligt vår mening ett förbiseende, många människor lever och verkar inom industrin och deras 

behov av en fungerande internkommunikation är viktig. Forskning om interkommunikation 

måste vara aktuell och i framkant och följa med i samhällets utveckling, men forskningen bör 
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samtidigt behålla en realistisk bild på hur samhället som studeras ser ut i helhet, och inte bara se 

på de nyaste och modernaste organisationerna. Vi vill se om forskningen har sprungit ifrån denna 

typ av organisation, eller om de moderna organisationsteorierna även går att finna inom 

industrin. Om de finns så vill vi veta i vilka former och i vilken utsträckning. 

 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka vad verksamma inom industriföretaget Billerud Gruvön i Värmland 

har för möjligheter till internkommunikation. Detta undersöker vi med att kartlägga vilka kanaler 

som används och hur våra respondenter anser att de fungerar. Vi vill veta hur viktigt våra 

respondenter tycker att det är med internkommunikation. Slutligen vill vi se om våra 

respondenter uppfattar att kommunikationen inom Gruvön innebär ordergivning eller en dialog. 

Svaren söker vi dels i intervjuer med mellanchefer och anställda inom företaget, dels genom en 

analys av företagets kommunikationspolicy. Forskningen pekar mot en mindre orderbetonad 

internkommunikation och en ökad dialog, stämmer den bilden in på ett industriföretag i 

Värmland? Som Heide m.fl. (2005) skriver så är en organisation illa ute utan fungerande 

kommunikation, därför anser vi att området är av relevans för MKV-fältet. Våra mål är att lyfta 

fram människorna längre ner i hierarkin. Vilka möjligheter de har att kommunicera, hur viktig 

kommunikationen är för dem och hur de upplever att deras kommunikativa verklighet ser ut. Vi 

hoppas att vår studie skall ge en ny inblick i ett kommunikationsområde som det inte forskats på 

under en lång tid. 

 

1.4 Frågeställningar 

De frågeställningar vi arbetar efter är följande; 

Vilka kommunikationskanaler används för internkommunikation på Gruvön och hur fungerar 

dessa? 

Hur viktig anser respondenterna på Gruvön att internkommunikationen är?  

Kan ett hierarkiskt organiserat industriföretag som Gruvön bedriva en modern 

internkommunikation med dialog i centrum eller är det ännu ordergivning uppifrån som gäller?  

 

1.5 Avgränsningar 

Vi gör en fallstudie på ett industriföretag i Värmland. Vi vill undersöka möjligheterna de anställda 

och deras närmaste chefer har att kommunicera. Vi vill undersöka deras syn på 

internkommunikationen och attityderna till den. Vi vill slutligen se om vi ser samma tendenser 
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som tidigare forskning, eller om det har skett en förändring. Kreps (1990) talar om fyra 

strömningar när det gäller internkommunikation. Den nedåtriktade, vilken innefattar traditionell 

information från ledning till anställda i typiska formella strukturer. Den uppåtriktade, som 

innefattar anställdas feedback till ledningen och innehåller bl.a. reaktioner, synpunkter och övriga 

upplysningar. Den horisontella; kommunikation anställda emellan. Det kan vara inom en enhet 

och/eller mellan olika enheter på samma nivå i organisationen. Den fjärde strömningen, den 

tvärgående; då kommunikationen sker mellan anställda i olika enheter som befinner sig på olika 

nivå i organisationen (Larsson, 2008). Vi intresserar oss av de första två strömningarna i första 

hand, eftersom vårt syfte är att undersöka hur anställda och mellanchefer i botten av hierarkin 

kommunicerar med varandra och deras attityder till kommunikationen. Kommunikation anställda 

emellan och tvärgående kommunikation är tvivelsutan intressanta, men dessa strömningar 

handlar om informella informationsvägar och står utanför den formella organisationsstrukturen. 

Vi har dessutom valt bort att titta på den externa kommunikationen hos företaget. Vi menar dock 

i likhet med många forskare (bl.a. Johansson, 2003) att de båda formerna hör tätt ihop men att 

det i vårt fall blir en för stor undersökning om vi ska ta hänsyn till även de externa aspekterna av 

den interna kommunikationen. Vi avstår även från att anta post-moderna synsätt, då de tenderar 

att bli abstrakta och svåra att applicera i verkligheten.  

 

1.6 Disposition 

I detta första kapitel presenterar vi bakgrunden till vår studie. Efter det motiverar vi vår studie 

och presenterar uppsatsens syfte och problemområde. Därefter motiverar vi studiens 

avgränsningar och avslutar med uppsatsens disposition.  

 

Kapitel 2, Tidigare forskning går igenom tidigare forskning som har relevans för studien. Det 

börjar med en historisk tillbakablick på organisationsforskningens utveckling till nutid. Kapitlets 

sista del ägnas åt liknande studier, här positionerar vi vår studie jämfört med dessa.  

 

Kapitel 3, Centrala begrepp, går igenom teorier som har relevans för vår studie. Kommunikation 

gås igenom då det är grunden i vår studie, organisationskommunikation för att precisera vilken 

sorts kommunikation det är vi studerar. Internkommunikation gås igenom då vi avgränsar oss till 

kommunikationen inom företaget. Organisationskultur påverkar internkommunikationen och 

vice versa.  
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Kapitel 4, Metod, startar med en presentation och motivering av våra metodval. Vi går igenom 

genomförandet av våra intervjuer och vår dokumentanalys. Vi presenterar vårt urval och vårt 

case, Gruvöns bruk i Grums. Därefter följer en kort diskussion om forskningsetik innan kapitlet 

avslutas med ett resonemang kring studiens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  

 

Kapitel 5, Resultat, ger en presentation över vårt empiriska material och vi redovisar där vår 

analys av policydokumentet.  

 

Kapitel 6, Analys och diskussion, innehåller analysen av våra resultat i en diskussion med hjälp av 

tidigare forskning och vårt teoretiska ramverk. 

 

Uppsatsen avslutas med kapitel 7, Slutsatser och framtida forskning. 

 

Efter detta följer en referenslista och bilagor. 
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel går vi igenom tidigare forskning som har relevans för vår studie. Vi börjar med en 

historisk tillbakablick på organisationskommunikationsforskningens utveckling till nutid. Denna 

tillbakablick är av vikt då Simonsson (2002) i sin forskning har slagit fast att tiden har stått stilla 

inom industrinäringen vad gäller kommunikation, och om vi bara skulle använda oss av moderna 

teorier och perspektiv så skulle vi antagligen inte kunna tolka Gruvöns internkommunikation på 

ett relevant sätt. Kapitlets sista del ägnas åt liknande studier, här positionerar vi vår studie jämfört 

med dessa. 

 

2.1 Organisationskommunikationsforskningens födelse 

Det är tyvärr få inom medie- och kommunikationsvetenskap som forskar om 

organisationskommunikation, skriver Dalfelt, Heide & Simonsson (2001, s.77). Författarna menar 

att organisationskommunikationsforskningen har lidit av att den inte haft en given akademisk 

hemvist. Organisationskommunikationsforskningen fokuserar oftast på stora företag och 

offentliga myndigheter. Det medför att ämnet behandlas inte bara inom medie- och 

kommunikation utan också av forskare från organisationspsykologi, organisationssociologi och 

företagsekonomi. Forskningen ur dessa perspektiv har inte fokuserat på kommunikationen utan 

sett den som en sekundär aspekt. Det kommer sig av att organisationer har setts som rationella 

och instrumentella objekt, naturligt existerande och klara att beskrivas, förutses och kontrolleras. 

Kommunikationen bortses från. Det är tankar från ett klassiskt, även kallat normativt, perspektiv 

på organisationer. Denna klassiska tradition har även spår av sitt ursprung i Taylors Scientific 

management och Fayols management-teorier kvar. Human relations och human Resource-

traditionerna hör likaledes hit. Att benämna det klassiska perspektivet som normativt betonar det 

centrala i perspektivet; att söka koder, regularitet och normalisering. Sociala fenomen är konkreta 

materiella enheter som existerar utanför individen. Individen är inte delaktig i strukturer och 

struktureringsprocesser utan dessa kan planeras, implementeras och upprätthållas utan hänsyn till 

den mänskliga faktorn. (Dalfelt m.fl. 2001). Ett problem med det klassiska synsättet är att det 

förenklar det komplexa maktbegreppet. För det första fokuseras det på en obalans i 

maktförhållandet, den ena parten har all makt, den andra parten är maktlös. En mer modern syn 

på makt utgår från att en ledare i en organisation har makt endast för att dennes underordnade 

accepterar detta och anser ledaren vara kapabel att styra och bestämma. (Heide m.fl. 2005). 

Släktskapet till Webers byråkratiska skola ligger nära och många av Webers tankar om hierarki, 

struktur och nedåtriktad kommunikation lever kvar däri (Deetz 2001 ; Heide m.fl. 2005). De 

första teorierna i forskningen var de systemrationella teorier som influerades av Marx och Weber. 
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Både Marx och Weber ville undersöka hur makt utövas i uppdelningen av arbete. Ingen av dem 

brydde sig särskilt mycket om makt ur ett kommunikativt synsätt. Tanken var att kommunikation 

i organisationer är något som helt enkelt finns där, redo att skickas mellan personer och enheter 

inom organisationen, detta reducerar kommunikation till en av många variabler i organisationens 

maskineri. Det är något som kan transporteras, reproduceras och mätas och existerar oberoende 

av medarbetarna inom organisationen. Weber föreställde sig ett byråkratiskt regelsystem som 

genom kommunikation legitimerar makt men han bortser från den nödvändiga 

kommunikationen i sin forskning. (Heide m.fl. 2005). Ett gemensamt drag bland tidiga forskare 

är att makt och beslutsfattande ses som en politisk process inom organisationen med ett 

transmissions-synsätt på kommunikation. Kommunikationen tas för given och ses inte som del i 

maktspelet (Mumby, 2001). 

Tidig forskning om organisationskommunikation handlade mest om affärsretorik, utformning av 

rapporter, effektivitetsstudier av olika medier och övertalningsstrategier för ledningen. Det var 

helt i linje med det rådande ledningsperspektiv som dominerade och detta ensidiga perspektiv på 

kommunikation har hjälpt till att befästa synen på organisationer som hierarkiska strukturer där 

kommunikation har orderkaraktär. Ledningsperspektivet strävade efter att öka effektiviteten, men 

med nya mindre pragmatiskt orienterade perspektivs intåg har forskningens intressespann 

vidgats. (Dalfelt m.fl. 2001; Deetz, 2001; Johansson, 2003 ).     

En viktig influens till det hittas redan under 1930-talet då Chester Barnard uppmärksammade 

internkommunikationen och dess funktion att fungera som medel till samarbete i organisationer. 

Barnard menade att individen är en viktig strategisk faktor vid organisering och det är ledarens 

uppgift att via kommunikationen få alla i organisationen att dra åt samma mål (Deetz, 2001). 

Influerad av Barnard förordade P. K Tompkins att organisationer byggs upp av kommunikation 

och att kommunikationen hjälper till att konstituera den. Organisationer enligt Tompkins består 

av system av interagerande individer som är aktivt engagerande i processer för att forma och 

omforma den sociala ordning de befinner sig i. (Heide m.fl. 2005).  

 

2.2 50-talet till 80-talet  

Under 1950 och 1960-talen kom de första litteraturöversikterna och doktorsavhandlingarna inom 

organisationskommunikation och ett större intresse för ämnet utvecklades. Ur detta etablerades 

ämnet akademiskt sett. (Dalfelt m.fl. 2001). Forskare började på 1980-talet tala om den 

hierarkiska och byråkratiska organisationens död. Det tolkande perspektivet fick sitt genombrott 

med tankar om att verkligheten är något socialt konstruerat, och detta sker via de subjektiva 

erfarenheter organisationers medlemmar får genom det som uttrycks i vardagligt tal, ritualer, 
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symboler och handlingar. Kommunikationen studeras för att förstå det sociala i organisationen 

och hur kommunikation produceras och reproduceras. Människor i organisationer ses inte längre 

som objekt utan som aktiva meningsskapare. (Deetz, 2001).  

Fokus inom det tolkande synsättet ligger på relationer mellan kommunikation, makt och mening. 

Organisatorisk makt definieras av medlemmarnas förmåga att kontrollera och skapa dominanta 

tolkningar av vad som sker i organisationen. Dessa tolkningar formas av vilken politisk kontext 

det sker inom. Makten blir socialt konstruerad och flyttas alltså delvis från organisationens 

ledning till dess medlemmar. (Mumby, 2001). Sammanfattningsvis så visar det tolkande synsättet 

på sammanhangen mellan kommunikation och organisation samt kommunikation och makt. 

Tyvärr utelämnas den större politiska och ekonomiska bilden där maktbalanser formas. Begrepp 

som ideologi och hegemoni vägs inte in i den tolkande forskningen (Mumby, 2001). 

Istället för en statisk organisation såg man nu organisationen som i ständig förändring. Maskinen 

var inte längre företagets största resurs, det var människan bakom spakarna som var det. Ledarna 

skulle inte längre vara chefer och styra genom regler och order, utan i stället agera som coacher 

och leda genom visioner och idéer. (Simonsson, 2002). Denna förändring ses som nödvändig då 

den ökande globaliseringen ledde till föränderliga marknader, större konkurrens och ett större 

behov av anpassningsbarhet. Denna inre förändring i organisationerna medför att den interna 

kommunikationen förändras. Det är här som vi ser att teorin och verkligheten börjar gå skilda 

vägar, åtminstone inom industrin. Byråkratins död är överdriven inom denna del av näringen, 

tidigare forskning pekar på att den i allra högsta grad lever. 

 

2.3 90-talet till nutid 

Forskningen utvecklades därefter mot en mer kritisk syn på kommunikation inom organisationer. 

Detta marxistiskt inspirerade perspektiv fick fäste ordentligt under tidigt 1990-tal och fokuserar 

till stor del på det negativa i organisationers verksamhet för att bidra till ett mer reflexivt tänkande 

runt medarbetarnas egna tankar och agerande som annars skulle tas för givna i de institutioner 

som fungerar begränsande på sina medlemmar. Termer som ideologi och makt är centrala och 

kommunikation undersöks ofta i ett maktperspektiv. (Heide m.fl. 2005).  Forskning utifrån det 

kritiska perspektivet betraktar generellt organisationer som socialt konstruerade genom 

maktkamp. Ofta beskrivs organisationer som politiska arenor där teorier om beslutsfattande är 

centrala. Målet för kritiska organisationskommunikationsforskare har varit att skapa arbetsplatser 

och samhällen där alla medlemmar likvärdigt kan bidra till en human utveckling och där 

Habermas emancipation, att frigöra från förtryck är ett ideal. (Dalfelt m.fl. 2001; Deetz, 2001).  

 En majoritet av forskarna använder kvalitativa metoder för att avtäcka det givna och inte 
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ifrågasatta. Även inom det kritiska perspektivet är kommunikation en ständig process för 

socialisering och meningsskapande och det är genom denna process som kommunikation blir ett 

maktverktyg. Kommunikationsprocessen är inte neutral och tillsammans skapar kommunikation, 

organisation och dess processer vissa verklighetsbilder som sedan reproduceras och blir till 

verklighetsuppfattningar. (Alvesson, 2002). Det är makten från dessa projektioner som påverkar 

vem medlemmarna kommunicerar med och hur de gör det och kommunikationsvalen grundar sig 

i de maktrelationer som skapas i organisationen och i de förväntningar som finns på de olika 

roller medlemmarna har (Heide m.fl. 2005). Fokus ligger inte bara på hur de konstrueras utan 

även på varför vissa främjas (Dalfelt m.fl. 2001). En förutsättning för att fullt förstå det kritiska 

perspektivet är att man är insatt i begreppen ideologi, hegemoni och förtingligande (Mumby, 

2001).   

Enligt Mumby (2001) kan tre huvudsakliga teman inom den kritiska forskningen identifieras. 

I det första temat ses makt ur dialektiskt ljus. Man försöker genom dialog där begrepp sätts i 

motsats till varandra utröna vad som är sant och vad som är falskt. Makt är här inte strukturell, 

utan den formas snarare av ett dialektiskt samspel mellan medvetna och subjektiva aktörer och de 

institutionaliserade och sedimenterade strukturer som reflekterar de underliggande 

produktionsrelationerna på arbetsplatsen. Genom dialog skapar aktörerna maktrelationer. 

Dialogen bygger på de ramar som sätts upp av klimatet i organisationen. 

I det andra temat ses maktkampen inte enbart som en kamp om medel (ekonomiska, politiska, 

information), utan även som en kamp om mening. Man undersöker hur aktörer konstruerar en 

meningsfull omgivning som överensstämmer med deras ideologier, samtidigt som den säkrar och 

fördunklar de maktrelationer som underbygger deras vardag. 

Det tredje temat går ut på att på djupet utforska organisationer i syfte att avslöja de kapitalistiska 

institutionella formerna som ligger dolda. Man utgår från att man genom en översiktsbild inte 

kan visa en rättvis bild av en organisation, och argumenterar för att göra skillnad på ytliga och 

djupliggande dimensioner av organisationer.  

Kritiska studier har gett en insikt i hur identitet, makt och organisationers vardag relaterar till 

varandra. (Mumby, 2001).  

 

2.4 Nutida forskning 

Catrin Johansson (2007) skriver i artikeln Research on Organizational Communication- The case of Sweden 

att svensk forskning i organisationskommunikation har en empirisk kvalitativ karaktär och att en 

stor styrka är dess holistiska och djupgående casetradition. Forskning som fokuserar på 

organisationskommunikation i Sverige inkluderar ämnen såsom kommunikation mellan över- och 
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underordnad, kriskommunikation, sensemaking, lärandeprocesser, public relations och 

kommunikationseffektivitet. I Sverige är det vanligast att intern kommunikation inom 

organisationskommunikation forskas på inom det tolkande perspektivet. Detta är en motsats till 

hur det ser ut i övriga världen där det klassiska perspektivet traditionellt har dominerat. 

(Johansson, 2007).    

Johansson (2007) använder sig, liksom Larsson (2001), i sin artikel av en bred definition av 

organisationskommunikation där nyss nämnda aspekter av organisationskommunikation finns 

med. Hon menar att en särskiljning av bl.a. extern- och intern kommunikation inte bara är svår 

att göra utan också är kontraproduktiv då det speciellt här i Sverige skulle ge en mer fullödig 

förståelse för de komplexa kommunikativa processer som sker inom organisationer. Än en gång 

så håller vi med i forskarens påstående men hänvisar vår avgränsning till uppsatsens begränsade 

tids- och resurstillgång. Forskningen om den mixade kommunikationen är i Sverige mycket tunn 

enligt både Dalfelt m.fl. (2001) och Johansson (2007). Populära forskningsområden i Sverige 

inom organisationskommunikationen är PR, myndigheter, hälsa och miljö och EU. De senare 

kopplar väl till den centrala relevans som forskning om hur informationsflödet är relaterat till den 

formella strukturen har haft inom organisationskommunikation. (Dalfelt m.fl. 2001; Johansson, 

2007).  

Forskning med relevans för vår föreliggande studie som även Johansson (2007) lyfter fram är 

Müllern & Stein (1999) Övertygandets ledarskap- om retorik vid strategiska förändringar, Ekman (1999) 

Från text till batong: om poliser, busar och svennar, Simonsson (2002) Den kommunikativa utmaningen och 

Johansson (2003) Visioner och verklighet. Kommunikationen om företagets strategi. I den förstnämnda 

fanns det en önskan om dialog hos både medarbetare och chefer som inte uppfylldes. 

Ekman fann i sin avhandling att transmissionssynen på kommunikation var tydlig och 

organisationen upplevdes som stelbent av deltagare i studien. Där framkom även att poliser 

upplevde en viss autonomi från sina ledare när de själva tog makten över implementerandet av de 

texter som beskrev arbetsuppgifter och förväntningar på deras roller. Det beror dels på att dessa 

dikterats av andra än de som i realiteten ska följa dem och att poliserna själva tar på sig rollen 

som chef då de måste göra vissa akuta prioriteringar under ett arbetspass (1999). 

De sista två påvisar båda att kommunikationen mellan chefer och anställda inte har ändrats trots 

organisatoriska förändringar mot decentralisering och självstyrande team. I stället genomsyras 

ledarskapet i organisationerna av en transmissionssyn på kommunikation. Inte heller hade chefer 
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på olika nivåer i organisationerna kunskap om andra chefers situation eller om medarbetarnas 

situation.   

Johansson såg i sin studie att chefer förlitade sig på uppifrån- och ned kommunikation, alltså att 

information fördes från företagsledningen nedåt längst hierarkin. Däremot var inte återföringen 

till ledningen lika utvecklad eller formaliserad. Det visade även sig att det är av betydelse vem 

som kommunicerar och att det engagemang, de attityder och erfarenheter cheferna har lägger 

grunden till hur de kommunicerar (2003). 

Simonssons avhandling belyser att det industriföretag hon undersökt har en väl utbyggd 

infrastruktur för informationsspridning och att det i sig är positivt. Men det är just delning av 

information och möjligheterna till återkoppling som hamnar i fokus, inte vad som sker i dessa 

processer eller vilken betydelse de skapar och vilka effekter de får. Av detta drar Simonsson, som 

nämnts ovan, slutsatsen att det råder en transmissionssyn på kommunikationen. Och trots att 

cheferna som deltog ansåg att kommunikationen var viktig gjordes inga ansatser för att utveckla 

och förbättra densamma (2002).  

Den nya tidens organisationsideal skiljer sig mycket från den klassiska organisationen. Tack vare 

Internets framväxt finns nya möjligheter till en bättre internkommunikation inom 

organisationerna. Ny teknik så som intranät och mail öppnar nya möjligheter för 

kommunikationen inom företaget. Men de nya teknikerna kräver utbildning, organisering osv. De 

nya idealen är mer humanistiska i sin natur, sett ur medarbetarnas synvinkel. Medarbetarna är ofta 

mer kunniga inom sina områden än deras chefer, och det gäller att ta till vara på den kunskapen. 

Tack vare de nya kanalerna blir de mer självständiga i sitt arbete, då de själva kan söka rätt på 

relevant information. Detta skapar förutsättningar för delegering av ansvar. Detta kan tolkas som 

att en ledarroll blir överflödig, men så är inte fallet. Dock förändras ledarens roll och uppgifter. 

(Simonsson 2002). Inom industrin är denna utveckling svår att genomföra då de traditionellt 

strukturerade industriföretagen inte förmår ta tillvara dessa mjuka värderingar. 

 

Ruck (2011) skriver att vid revisioner om internkommunikationsforskning internationellt finns 

det en generell fokus på processen, inte innehållet i kommunikationen. Typiskt där är bl.a. vem 

som kommunicerar med vilka, vilka frågor som blir uppmärksammade och informationsvolymen 

på det som sänds och mottas (Hargie and Tourish, 2009). Vidare menar Ruck (2011) med stöd av 

Byrne and LeMay (2006) att det finns många bevis för att effektiv internkommunikation hör ihop 

med organisatorisk framgång och att en nyckel till det är ”first line” chefer som är duktiga 

kommunikatörer (Hargie and Tourish, 2004). 
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I två studier gjorda 2007 inom Volvokoncernen efter införandet av CLI, Communicative 

Leadership Index, fann man enligt Hamrefors & Nordblom att ledare som fungerar väl 

kommunikativt hjälper till att skapa en bättre förståelse för medarbetarna om företagets 

övergripande verksamhetsidé och mål. Det sker genom att de lyckas engagera och involvera sina 

team och de personer som direktrapporterar till dem, i arbetet med att göra de övergripande 

målen operationella. Dessutom söker ledarna själva information hos sina medarbetare och de kan 

snabbt förse desamma med information som är korrekt och relevant. Kommunikativa ledare 

tenderar vara mer långsiktiga och medvetna om sitt ledarskap. De ger ofta feedback och 

konstruktivt stöd ämnat till förbättring och utveckling (2007). Det är dock inte enbart med de 

anställdas välbefinnande i åtanke detta görs. Målet är som sagt att skapa en bättre förståelse hos 

medarbetarna om företagets övergripande verksamhetsidé och mål och däri ligger att kunna styra 

de anställdas beteende i ledningens önskade riktning.    

Ruck (2011) lyfter fram Miller (2009) som påpekar att det i klassiska organisationer finns en snäv 

fokusering på uppgiftskommunikation medan det i Human Relations-organisationer är 

innovationen av innehållet i kommunikationen som spelar roll. Ruck (2011) drar slutsatsen att 

internkommunikation är viktigt för både organisationen och de anställda men att många 

organisationer har en alltför blygsam nivå av informationsdelning.  
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3. Teori och centrala begrepp 

I detta kapitel går vi igenom teorier som har relevans för vår studie. Kommunikation gås igenom 

då det är grunden i vår studie, organisationskommunikation för att precisera vilken sorts 

kommunikation det är vi studerar. Internkommunikation gås igenom då vi avgränsar oss till 

kommunikationen inom företaget. Organisationskultur för att det påverkar 

internkommunikationen och vice versa.  

 

3.1 Kommunikation 

Ordet kommunikation kan spåras till latinets Communicare, som betyder ”att göra något 

gemensamt för flera”. Ordet är nära besläktat med communis, som betyder gemenskap och med 

svenskans kommun. Av denna definition kan vi göra tre antaganden om kommunikation: 

Kommunikation är en process snarare än ett tillstånd, denna process äger rum mellan flera 

människor och genom att kommunicera gör man innehållet i kommunikationen gemensam. 

(Jansson, 2009, s.15). Inom samhällsvetenskap är det dominerande sättet att tänka om 

kommunikation som om den vore ett utbyte av information mellan parter, alltså i förlängningen 

en dialog. Kärnan i dialogbegreppet är skapandet av betydelse och mening. En dialog är inte att 

transportera information mellan olika samtalspartners, utan att transformera information och 

gemensamt skapa betydelser av den. (Jansson, 2009). En dialog mellan chef och medarbetare är 

svårt, eftersom en god dialog förutsätter lika villkor. Även mötesformen sätter käppar i hjulet för 

en dialog, alla är inte lika förberedda, och de som inte har tagit del av dagordningen innan mötet 

och hunnit förbereda sig befinner sig i underläge. En dialog är inte heller alltid önskvärt, i vissa 

situationer, t.ex. kriser, är det direkt skadligt med en dialog. Olika företag har olika värderingar 

om i vilken mån en dialog eftersöks och prioriteras. Invanda mönster svåra att bryta, många sitter 

fortfarande fast i sina gamla roller som chefer och underordnade. (Flaa m.fl. 1998). 

Inom medie- och kommunikationsvetenskap är detta dock inte det klassiska sättet att se på 

kommunikation. Kommunikation sågs inom vår disciplin från början som överföring av 

information från en punkt till en annan. Detta är ett väldigt förenklat sätt att se på 

kommunikation, person A säger en sak och person B uppfattar det som sägs, utan tolkningar. 

Genom att anta detta snäva transmissions-synsätt på kommunikation åsidosätter man dock 

viktiga aspekter inom kommunikation. Som Stuart Hall skriver i Encoding and Decoding in the 

Television Discourse, ett budskaps mening kan inte bestämmas av avsändaren, eftersom budskapet 

aldrig är transparent och mottagaren inte passivt tar in ett budskap. Gester, kroppsspråk, 

ögonkontakt, röstläge, konstpauser spelar in. Ju längre från kommunikation öga till öga vi 
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befinner oss, desto större blir riskerna för att vi missuppfattar och feltolkar kommunikationen.  

Vi tolkar kommunikationen på olika sätt beroende på avsändaren, mediets begränsningar, 

utformningen, kontexten för budskapet och slutligen efter eget huvud (1973). Vår studie 

koncentrerar sig på internkommunikation inom företag. Det är då viktigt att ha i åtanke att 

kommunikation inte enbart är överföring av information från en punkt till en annan, utan att 

kommunikation är en process som innefattar många variabler. Det är viktigt, som Simonsson 

(2002) skriver, att kritiskt reflektera över vilka faktorer som spelar in i kommunikationen mellan 

individer inom en organisation. Det är inom organisationskommunikationsforskningen ett känt 

faktum att kommunikationsprocesser påverkas av organisationens struktur (Johansson, 2003).  

Enligt Carey (1992) finns det två synsätt att anta när man diskuterar kommunikation; 

transmissions-synsättet och det rituella synsättet. Transmissions-synsättet som beskrivits ovan 

handlar alltså om överföring av information, medan det rituella synsättet på kommunikation är 

mer komplext. Istället för att se på kommunikation som överföring av information så ser man på 

kommunikation som en ritual för att dela saker, man bryter ut ordet kommun i kommunikation 

om man så vill. Ett informationsmöte på företaget handlar mer om själva mötesformen, där man 

umgås och socialiserar med andra, än på själva budskapet i informationen. Viktigt att komma ihåg 

är att dessa två synsätt inte utesluter varandra, utan att de snarare ger en djupare 

tolkningsmöjlighet när man vill studera kommunikation (Carey, 1992). Careys stora 

inspirationskälla Dewey (1916) säger följande om kommunikation: 

 

There is more than a verbal tie between the words common, community and communication. Men 

live in a community in virtue of  the things they have in common; and communication is the way in 

which they come to possess things in common. … Such things cannot be passed physically from one 

to another like bricks; they cannot be shared as persons would share a pie by dividing it into physical 

pieces … Consensus demands communication. (s.5-6)  

 

 

3.2 Organisationskommunikation  

Definitionerna av organisationskommunikation är många, men det första man bör göra är att 

definiera vad som menas med organisation (Dalfelt m.fl. 2001). På senare tid har många 

organisationsforskare övergått till att benämna organisationer som sociala system och de talar 

numera oftare om organisering än organisation (Heide m.fl. 2005). Enligt Johansson (2003) måste 

man även ta hänsyn till de specifika förutsättningar som råder i just den organisation man 

undersöker då dessa har betydelse för organisationens kommunikation. 
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Inspirerade av Johansson (2003) definierar vi hur vi ser på organisationer från Alvesson (2002) 

som menar att man ska utgå från en konkret situation i en institutionell kontext. På detta vis tar 

man hänsyn till individerna i studien men att man samtidigt uttrycker det organisatoriska 

sammanhanget. Valet av fallstudie medför att vi kan se till både individer och struktur och 

eventuellt kopplingarna dem emellan.  

Historiskt härstammar organisationskommunikation från amerikanska teorier om organisationers 

företagsledning samt retorik och utvecklingen av organisationskommunikationens frågeställningar 

har skett parallellt med trenderna inom organisationsteorier. På 1920-talet handlade 

organisationskommunikation främst om utbildning i retorik för att skapa ledare och studenter 

som var bra kommunikatörer. (Dalfelt m.fl. 2001). Alexander Heron och Charles W. Redding är 

två förgrundsgestalter inom organisationskommunikation. Heron publicerade 1942 boken Sharing 

information with employees som fokuserade på problematiken kring kommunikationen mellan ledare 

och anställda. Redding var den forskare som utvecklade organisationskommunikationen till ett 

akademiskt ämne. (Dalfelt m.fl. 2001; Johansson, 2003). Johansson (2003) nämner Chester 

Barnard som redan 1938 menade att en organisation uppstår först när människor kan 

kommunicera med varandra och är villiga att bidra till verksamheten för att på så vis uppnå 

gemensamma mål. Tillsammans med Sanborn menade Redding 1964 att 

organisationskommunikation definierades av sändning och mottagning av information inom 

komplexa organisationer (Dalfelt m.fl. 2001). Denna definition belyser ledarskaps- och 

transmissionssynen på kommunikation som har präglat ämnet sedan starten och som ännu i viss 

mån lever kvar i praktiken, trots att det i teorin har skiftat perspektiv.    

Organisationskommunikation är tätt besläktad med PR, marknadsföring, relationsmarknads-

föring och social marknadsföring. Larsson (2001) menar att allt detta hör till 

organisationskommunikation. Dock gör Dalfelt m.fl. avgränsningen att PR och de andra olika 

områdena har professionella kommunikatörer vid rodret, medan organisationskommunikation 

sköts av chefer med andra uppgifter som huvudsyssla. PR och de övriga olika 

marknadsföringsdisciplinerna relaterar till den formella kommunikation som är ledningsstyrd, 

medan organisationskommunikation enligt författarna handlar om både formell och informell 

kommunikation (2001). Vi instämmer i det senare men har som sagt valt att i vår fallstudie 

avgränsa oss till att endast titta på den formella kommunikationen inom organisationen.  

Fram till 1981 fanns bara ett perspektiv inom organisationskommunikationen, 

ledningsperspektivet. I antologin Communication and Organization av Putman & Pacanowsky (1983) 

presenterades det tolkande och det kritiska perspektivet. Detta dels för att lämna det rådande 



16 

 

dominerande ledningsperspektivet, dels för att skapa ett eget ämne utanför företagsekonomin. 

(Dalfelt m.fl. 2001). Vi har i kapitlet tidigare forskning presenterat de tre perspektiven närmare.  

 

3.3 Internkommunikation 

Internkommunikation inom organisationer blev ett forskningsämne i början av 1940-talet. I 

starten sågs kommunikation som ett medel för ordergivning, sänt via en transmissionsmodell, allt 

i enlighet med Weber och det hierarkiska ledarperspektivet (se kapitel 2. Tidigare forskning). 

Organisationer var byråkratier där alla visste sin plats i beslutskedjan och där ett agerande utanför 

ramarna gav konsekvenser (Scannell, 2010). Även idag finns spår av detta kvar då en stor del av 

forskningen om internkommunikation ses ur ett ledarperspektiv. 

Internkommunikationen ses som ett informationsflöde som sker mellan ledning och 

medarbetare, men också emellan de anställda i organisationer (Falkheimer, 2001). De fyra 

strömningar som tas upp i kapitel 1.5. Avgränsningar återfinns till stor del i en definition av 

internkommunikation av Welch & Jackson (2005):  

 

The strategic management of  interactions and relationships between stakeholders within 

organizations across a number of  interrelated dimensions including, internal line manager 

communication, internal team peer communication, project peer communication and internal 

corporate communication. (s.184)  

 

De funktioner internkommunikationen har enligt Eriksson (2005) är att ge medarbetarna en god 

överblick, förbättra beslutsunderlag, skapa enighet runt mål, bidra till ökad motivation och vi-

anda. Den ska möjliggöra delegering och decentralisering, utveckla medarbetarna, underlätta 

rekrytering men också minska personalomsättningen och i slutändan givetvis bidra till en ökad 

lönsamhet (Larsson, 2008). För att internkommunikation ska vara effektiv måste den också vara 

saklig, trovärdig och aktuell. Känner medarbetarna att informationen inte räcker till är det inte 

tillräckligt att öka mängden information. Det är i stället upp till den informationsansvarige att 

producera rätt information till rätt person och informationen måste dessutom paketeras på rätt 

sätt och användas vid rätt tidpunkt för att nå effekt (Larsson, 2008). 

 

 

3.4 Organisationskultur 

Organisationskultur är ett ord för på vilket sätt människor i en organisation tänker, känner, 

värderar och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar. Kulturen inom en organisation är alltid 
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starkt influerad av de med höga poster inom organisationen, ett bra exempel kan vara att se på 

Ingvar Kamprad och IKEA. I och med denna regel måste man ofrånkomligen ta hänsyn till 

maktbalanser inom organisationen, maktbegreppet tar vi upp i nästa stycke. Kulturen är av stor 

vikt för hur företag fungerar, från strategisk förändring till vardagligt ledarskap. Den förklarar hur 

chefer och anställda förhåller sig till varandra och kunder, samt hur kunskap skapas, delas, 

vidmakthålls och används. (Alvesson, 2001). 

Organisationskultur är inte helt enkelt att beskriva. Man kan göra påståendet att en organisation 

har en god kultur, eller att kulturen inom företaget leder till goda resultat, eller att den nya Vd:n 

kom in och förändrade kulturen i organisationen. Det man då gör är ett förtingligande av 

kulturen, det vill säga, kulturen blir en enda homogen sak. Så fungerar dock inte kulturen inom en 

organisation, den är diversifierad. Det är även vanligt att en organisationskultur beskrivs som 

serviceinriktad eller resultatinriktad, för att ta upp några exempel. En sådan förenkling ger en 

väldigt ytlig syn på kulturen. Det är lätt att man gör misstaget att idealisera kulturen. Från en 

ledares perspektiv kan det förefalla tillfredsställande att betona hur kulturen kan kontrolleras med 

hjälp av visioner, ritualer, symboler och föreställningar som de anställda vill följa. I en kultur finns 

inga ”rena” sådana verktyg att ta till hjälp, utan de formas, utvecklas och omformas ständigt och 

är därmed inte beständiga. Ett vanligt antagande är att kulturen innebär samförstånd och 

gemensamma värderingar inom en organisation, även detta är en förenkling av verkligheten. En 

gemensam kultur innebär inte nödvändigtvis harmoni, särskilt inte inom en organisation där den 

interna konkurrensen är hård. Man kan även göra misstaget att totalisera kulturen, det vill säga att 

man tar till begreppet kultur för att beskriva allt som händer inom organisationen. (Alvesson, 

2001). Kulturtänkande innebär att man koncentrerar sig på föreställningar och symboler, men att 

man använder detta synsätt i förbindelse med beteenden och materiella företeelser. När man 

försöker fånga kulturen inom en organisation är det lätt att falla hän till kontraster. Vi sätter 

kulturen i förhållande till alternativ, håller upp det goda mot det dåliga osv. Detta leder till en 

polarisering av skillnaderna mellan kulturen man vill beskriva och de motexempel man sätter upp, 

där kontrasterna blir stora men den verkliga bilden blir lidande. Dessa problem med en studie av 

kultur inom en organisation är omöjliga att helt undvika, men genom att vara uppmärksam på 

dem så kan man förhoppningsvis tolka sina iakttagelser på ett bättre sätt. (Alvesson, 2001, s. 295-

298.) 
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4. Metod 

I detta kapitel återvänder vi till studiens syfte och motiverar genom dessa våra metodval. Därefter 

presenterar vi de urval vi har gjort och presenterar vårt case. Vi tar efter det kort upp ämnet 

forskningsetik. Kapitlet avslutas med ett resonemang kring studiens reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. 

 

4.1 Studiens syfte och metodval 

Syftet med vår fallstudie är att undersöka vilka åsikter och tankar anställda och mellanchefer på 

det Värmländska industriföretaget Gruvön har om internkommunikationen. Våra frågeställningar 

ser ut som följer.  

1: Vilka kommunikationskanaler finns och hur fungerar de? 

2: Hur viktig anser våra respondenter att internkommunikationen på Gruvön är? 

3: Kan ett hierarkiskt organiserat industriföretag som Gruvön bedriva en modern 

internkommunikation med dialogen i centrum eller är det ordergivning uppifrån som gäller? 

 

För att besvara våra frågeställningar har vi valt kvalitativa forskningsintervjuer som vår ena 

metod. Vår andra metod är en innehållsanalys av Gruvöns policydokument för kommunikation. 

Vi har genomfört sex intervjuer med sju respondenter. Fyra av respondenterna var operatörer på 

Gruvön, de anställda nere på golvet. Dessa intervjuade vi vid deras arbetsstationer. Intervjuerna 

tog ungefär en timme att genomföra, utom en som tog ca 40 minuter. Vi genomförde enskilda 

intervjuer, förutom vid ett intervjutillfälle då vi gjorde en dubbelintervju. Två av intervjuerna 

gjordes med mellanchefer som befinner sig strax över operatörerna, men ändå ganska långt ner i 

Gruvöns hierarki. Dessa intervjuer genomfördes i ett konferensrum respektive respondentens 

fikarum. Båda intervjuerna varade i ungefär en timme. Vi har dessutom intervjuat informatören 

på företaget. Denna intervju genomförde vi i ett konferensrum, och även den tog ungefär en 

timme. Vi har valt personer från olika nivåer i hierarkin för att få en mer fullständig bild av hur 

internkommunikationen uppfattas och fungerar på de lägre nivåerna i hierarkin. 

 

4.2 Intervju 

Vi diskuterade om enkät skulle passa som metod, men då vi vill jämföra våra resultat med tidigare 

forskning som Simonssons (2002) avhandling och Johanssons (2003) avhandling så valde vi bort 

det alternativet. Deras forskning har bedrivits genom intervjuer respektive deltagande studier och 

intervjuer. Våra första två forskningsfrågor skulle vi kunna ställa i en enkät, däremot är fråga tre 
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enligt oss för komplex för att kunna operationaliseras ner till enkätfrågor. Detta svar måste vi 

komma fram till genom att jämföra våra respondenters tankar om hur internkommunikationen 

fungerar. Genom att välja samtalsintervjuer hoppas vi komma närmare inpå de personer som 

deltar i studien och att vi på så vis genom deras egna ord kan få reda på hur de uppfattar 

internkommunikationen. Vi har intervjuat arbetare på golvet om deras åsikter om 

kommunikationen, deras syn på den, varför de tror att det förhåller sig på det här sättet osv. Med 

andra ord, de öppna frågor vi misstänker skulle lämnas blanka på en enkät. Vi genomförde 

semistrukturerade intervjuer vilket innebär en kombination av öppna och slutna frågeställningar 

(Østbye m.fl. 2003 s. 103). Vi hade klart för oss innan vad vi ville ha svar på, men var öppna för 

intressanta sidospår eller annat intressant som hamnat utanför vår intervjumanual. Det visade sig 

att vi inte behövde ställa alla frågor såsom de fanns med i intervjumanualen utan när samtalet 

kom igång fick vi automatiskt svar på vissa frågor i samband med att respondenterna berättade 

om annat. Vi intervjuade mellanchefer för att få reda på deras roll och position i 

informationsflödet. Vem kommunicerar de med, hur, varför osv. och vi har intervjuat 

informatören för att få reda på dennes syn på våra frågeställningar.  

 

Vi kan i våra intervjuer få tillgång till information som vi inte skulle få i en enkät. Intervju som 

metod är synnerligen lämplig för att komma in på djupet och få svar på frågorna varför, varför 

inte, på vilket sätt. Förutom detta så får vi höra hur våra respondenter tänker och talar om 

kommunikation. (Østbye m.fl. 2003). Samtidigt så är det lite problematiskt att tala om ett begrepp 

som internkommunikation på ett företag där man antagligen inte diskuterar 

internkommunikation i någon större utsträckning. Vi fick hela tiden vara uppmärksamma på att 

intervjun inte vek av från ämnet. Vi spelade in våra intervjuer så att vi kunde göra noggranna 

analyser i efterhand. Dessa analyser kom att ske ur olika perspektiv, men i första hand använde vi 

oss av meningskodning och meningskoncentrering (Kvale, 2009). 

 

4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

Vi har genom en kvalitativ innehållsanalys undersökt företagets kommunikationspolicy. 

Dokumentet är 17 sidor och innefattar fyra kapitel som heter inledning, intern kommunikation, 

extern kommunikation och kontakter med massmedia i den ordningen. I enlighet med studiens 

syfte fokuserar vi på inledningskapitlet och kapitlet om intern kommunikation. Syftet med den 

kvalitativa dokumentanalysen är att få en ökad insyn i hur företaget arbetar med och ser på 

internkommunikationen. Vi bör kunna se om det i dokumentet finns att hitta vem som har 

makten över kommunikationen. Vi har genomfört en sympatisk läsning av policyn, vilket innebär 
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att man försöker se textförfattarens syfte (Østbye m.fl. 2003). Vi har även gjort en kritisk analys 

av dokumentet där vi har sökt efter yttringar av ideologier, maktperspektiv, kulturtänkande och 

tecken på att företaget behandlar internkommunikationen som enkelriktad. Viktigt är att ta reda 

på i vilket syfte dokumentet skrivits, av vem, vem det vänder sig till, vad som är med i 

dokumentet och vad som eventuellt är utelämnat och vilka skäl som kan tänkas finnas till detta. 

När man gör en analys av en kommunikationspolicy kan man få svar på frågorna hur det har 

formulerats, men man får inget svar på hur det tas emot och tolkas av mottagarna. Vi har därför i 

våra intervjuer ställt de frågorna, samt frågat efter i vilken utsträckning detta dokument används 

och följs, så att vi inte tillskriver det för stor betydelse. Vår tolkning av dokumentet tillsammans 

med omfattningen av dess användande borgar för relevanta insikter om internkommunikationen 

på företaget i fråga. 

Enligt Findahl och Höijer (1981) finns det två sätt att närma sig en text, utifrån eller inifrån. 

Utifrån-perspektivet springer ur naturvetenskapen och innebär att man demonterar texten och 

försöker passa in bitarna i ett större och allmängiltigt sammanhang. En textanalys i den 

humanistiska skolan tar texten i sin helhet och söker målet den syftar till. När vi går in närmare 

på specifika citat i texten är det således det naturvetenskapliga sättet som tillämpas, värt att tänka 

på är då ett det är brottstycken som analyseras och inte det övergripande syftet. Den sympatiska 

läsningen av dokumentet är följaktligen humanistisk i sin natur, det är syftet som undersöks. 

Eftersom vårt syfte manar oss att hitta ideologiskt tänkande, makttänkande, kulturtänkande och 

tecken på en transmissions-syn på kommunikation så kommer vi att i första hand analysera 

textstycken som enligt oss visar på detta. Våra förkunskaper inom dessa områden gör att vi inte 

kan vara helt objektiva i vår analys, möjligen finns annat av vikt och intresse i 

kommunikationspolicyn som vi inte belyser. Varje textanalys innebär i en eller annan form en 

reduktion av innehållet, man lyfter fram det väsentliga ur texten. Vi undersöker inte sådant som 

inte är av relevans för vår studie, detta medför automatiskt att andra aspekter går förlorade i 

analysen. (Findahl & Höijer, 1981). Å andra sidan är det enligt Østbye m.fl. (2003) precis så man 

måste gå tillväga för att genomföra en textanalys. Utgångspunkten för en textanalys är intresset 

hos den som analyserar. Man ställer frågor till texten utifrån intresseområden och besvarar dem 

med hjälp av frågeställarens förförståelse om relevanta teoretiska begrepp och perspektiv. 

 

4.4 Urval  

Vi ville ha ett företag som fanns geografiskt nära och som dels var en industri och dessutom hade 

en hierarkisk ledningsstruktur där vi kunde intervjua personer i flera nivåer av organisationen. 

Valet föll på Gruvöns bruk och vi ringde till den person där som är ansvarig för kontakter med 
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universitet och blev efter att vi förklarat vårt syfte kopplade till deras informatör. Det enda 

urvalskriterium vi gav var att de skulle vara frivilliga och beredda att säga vad de tyckte, och att ca 

tre – fyra personer skulle arbeta inom produktion, två – tre personer skulle ha en chefsroll och så 

ville vi intervjua informatören. Detta var vårt enda kriterium då det är åsikter som kan finnas på 

olika platser i den hierarkiska strukturen som vi är intresserade av att undersöka. 

Informatören i sin tur kontaktade ett antal chefer och frågade om de var intresserade av att ställa 

upp, de som var det fick i nästa led uppgiften att kontakta personal i sin arbetsstyrka som kunde 

tänkas vilja delta. Urvalet är därför i viss mån påverkat av personer i chefsroller inom företaget 

men detta var det enda sättet för oss då att få kontakt med desamma. Vi ser att det kan finnas en 

risk att chefer har valt personer de tror ska vara eventuellt mer positiva i sina kommentarer om 

företaget och deras chefer men å andra sidan fick informatören och cheferna inte veta mer om 

undersökningen än att det handlade om internkommunikation och vad de överlag ansåg om den. 

Det tillsammans med de resultat vi fått pekar på att de anställda så vitt vi kan tyda, inte agerade 

hämmat från ledningen utan att de talade fritt för sig själva.     

 

Personerna vi intervjuade var informatör Marianne Jonsson, sektionschef  Mikael Öster, 

mellanchef  Anne-Marie Palmertz och operatörer Göran Almström, Göran Liljestrand, Christer 

Lofterud och Dennis Svensson.  

 

4.5 Case 

Koncernen Billerud AB leds från Solna och finns i elva länder med ca 2250 medarbetare. Över 90 

% av produktionen exporteras och produktionskapaciteten ligger på 1,4 miljoner ton. Billerud 

AB är ledande leverantör av förpackningsmaterial och förpackningslösningar med en omsättning 

på runt 9 miljarder SEK. Koncernen har fyra produktionsenheter, varav ett är vårt case, Gruvöns 

bruk i värmländska Grums. Det har en produktionskapacitet på 685 kiloton, en omsättning på c:a 

4 miljarder SEK och runt 890 medarbetare. Koncernens affärsidé är att ”erbjuda krävande 

kunder förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - 

förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebart material”. 

Gruvöns bruk är ett integrerat massa- och pappersbruk som satsar på en hållbar produktion bl.a. 

genom att använda biobränsle från skogen och via egenproducerad el. Produktionen startade 

1931 av Christian Storjohann. 1984 blir bruket uppköpt av STORA – koncernen och ingick i det 

som 1998 blev Stora Enso för att 2001 återbildas som Billerud AB tillsammans med Skärblacka 

och Karlsborgs bruk. (Bilaga 9).   

Organisationsschema för Gruvöns bruk; 
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Bruket är ett klassiskt industriföretag med anor från tider då patron var den som styrde bruket 

med fast hand. Än i dag finns en hierarkisk ledningsstruktur kvar vilket var en av anledningarna 

till att vi valde att göra vår undersökning där.   

 

4.6 Forskningsetik 

Det finns etiska krav på oss som forskare. Innan intervjuernas början har vi informerat våra 

respondenter om studiens syfte, och därefter frågat dem om de vill vara anonyma. Ingen av våra 

respondenter ville vara anonyma, därför har vi valt att skriva ut namnen på dem. När 

respondenterna har nämnt namn på personer som vi inte har intervjuat har vi valt att inte skriva 

ut de namnen. Vi har ersatt dem med NN eftersom dessa inte har blivit informerade om sin 

medverkan i studien. Østbye m.fl. (2003, s. 127) skriver att det vanligaste sättet att gå tillväga är 

att göra respondenterna anonyma. Då alla våra respondenter efter vår presentation valt att ändå 

medverka med namn så ser vi ingen anledning att anonymisera dem i efterhand. 

När man genomför en semistrukturerad intervju är det lätt att få igång en givande dialog, även 

med en ovan respondent, och är man lyhörd och flexibel kan man hela tiden leta nya 

ingångsvinklar till sitt intresseområde. Detta kan leda till etiska problem, vi kan inte gå in i en 

intervjusituation och förklara våra förutfattade meningar om företagets internkommunikation, då 

riskerar vi att inte få några svar alls. Vi har varit öppna och fördomsfria i våra intervjuer. Vår 

utgångspunkt är att göra gott snarare än att göra skada, och detta bär vi med oss genom vår 

studie. Hade det visat sig att våra respondenter var starkt kritiska mot något så hade vi övervägt 

att göra våra respondenter helt anonyma, men det visade sig att så inte blev fallet. 
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4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Generalisering handlar om i vilken mån vårt resultat kan göras allmängiltigt. Validitet handlar om 

att vi undersökt det vi förutsatt oss att undersöka. Reliabilitet handlar om att vi har behandlat 

våra data på ett bra sätt. (Østbye m.fl. 2003 ). Föreliggande studie är en fallstudie om 

industriföretaget Gruvön i Värmland, vilket gör att vi inte kan dra generella slutsatser om hur 

kommunikationen inom ett industriföretag fungerar. Studien är dessutom helt kvalitativ, vilket 

innebär att vi inte kan redogöra för hur arbetsstyrkan i helhet ser på våra frågor. Det vi kan säga 

är vad våra respondenter tycker och tänker. Genom att välja kvalitativa metoder så minskar 

generaliserbarheten, men samtidigt ökar våra förutsättningar för att på djupet förstå kulturen 

inom företaget, något som kvantitativa metoder inte förmår. Vi är i första hand intresserade av 

våra respondenters tankar om internkommunikationen, deras berättelser. Här är 

forskningsintervjun det givna valet för att komma in på djupet. Genom att jämföra våra resultat 

med tidigare forskning såsom Simonsson (2002) så ökar vi möjligheterna för generaliserbarhet i 

vår studie. Om vi får samma resultat som liknande studier inom industrin så tyder det på en 

generell trend. Om våra resultat samstämmer med de som Simonsson (2002) har kommit fram till 

så ökar generaliserbarheten, det tyder på att vårt case inte är unikt. 

 

Ett visst mått av intersubjektivitet infinner sig då vi är två författare, vilket är bättre än en. 

Genom att presentera våra resultat tillsammans med citat och genom att koppla till tidigare 

forskning förankrar vi vår analys i överordnade frågeställningar och teoretiska perspektiv.  

 

Vi har spelat in våra intervjuer, vilket förstärker den metodiska reliabiliteten (Østbye m.fl. 2003).  

Många av våra respondenter var ovana att intervjuas. Det kan vara ett problem då man riskerar att 

få korta och vaga svar. Vi löste detta genom att vi i början av intervjun pratade lite allmänt och 

bad dem berätta om sig själva. Först när vi märkte att respondenten blivit mer bekväm i 

situationen började själva intervjun. Det finns en risk att man får situationsbetingade svar när 

arbetare får chans att gnälla men samtidigt är rädda för att deras svar ska läsas av chefen. Chefen 

vill förstås framstå i så god dager som möjligt vilket kan ge officiella svar. (Østbye m.fl. 2003). 

Reproducerbarhet är ett begrepp som härrör ur kvantitativa metoder. Genom att bifoga våra 

intervjumanualer och kommunikationspolicyn är vi övertygade om att en liknande studie på 

Gruvön skall generera liknande resultat. Insamlingen och behandlingen av data måste ske 

systematiskt. Vi har spelat in våra intervjuer och transkriberat dem, för att tillsammans analysera. 

Utifrån våra frågeställningar presenterar vi relevanta data. 
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5. Resultat 

I detta kapitel presenterar vi utifrån våra tre frågeställningar de resultat vi har fått fram i våra 

intervjuer och vår dokumentanalys. Vi redovisar vilka kommunikationskanaler som används och 

vilka åsikter respondenterna har om dem för att sedan gå vidare till internkommunikationens 

relevans. Därefter beskrivs hur internkommunikationen på Gruvön sker ur ett 

transmissions/dialogperspektiv. 

 

5.1 Kommunikationskanaler på Gruvöns bruk 

För att få reda på vilka kommunikationskanaler som används på Gruvön frågande vi dels 

respondenterna i intervjuerna hur de kommunicerade, dels så analyserade vi koncernens 

kommunikationspolicy för att se vad som föreskrevs där. Det vi kom fram till i vår analys var att 

de kanaler som används är personaltidningen Billerud Pressen, koncernens intranät, ProTAK, 

mail, telefon, formella stormöten, mindre avdelningsmöten samt morgonmöten.  

 

5.1.1 Billerud Pressen 

Billerud Pressen är en personaltidning som utkommer fem gånger per år. Den är gemensam för 

hela koncernen och har ersatt de tidigare lokala personaltidningarna som fanns på de enskilda 

bruken. Ingen av våra respondenter nämnde tidningen, förutom Marianne som arbetar med den. 

 

5.1.2 Intranätet och ProTAK 

Intranätet är även det gemensamt för hela koncernen. Det är omfattande och under ständig 

bearbetning, bland annat av informatören på Gruvön. Nyheter som dyker upp på intranätet kan 

röra hela koncernen eller ett specifikt bruk, om man vet hur man navigerar på intranätet kan man 

gå in på de olika brukens sidor och se nyheter därifrån. På intranätet publiceras snabbt nyheter 

om det är något som har skett på bruket. ProTAK är driftsidan för hela bruket och finns på 

intranätet. Här skriver de anställda in vad som sker i produktionen och om det är något problem. 

 

Informatören Marianne berättar att den huvudsakliga kommunikationskanalen ut till de anställda 

är cheferna och att det är de närmaste cheferna som ska sprida den viktigaste informationen. Men 

när det gäller sådant som rör alla och som ska ut till en bredare målgrupp så används intranätet. 

Det gör att intranätet innehåller väldigt mycket diverse information.  
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Salsoperatören Göran A. tycker att han får den information som han behöver och att den 

viktigaste informationen är det som rör honom själv, och den finns på intranätet. Är det dåliga 

tider kan han läsa det på intranätet och se om det rör enbart Gruvön eller om systerbruken också 

har det tungt.  

 

Hör jag bara det så är jag nöjd. Var och en är ju sig själv närmast och det är ju så. Det är väl skillnad på 

avdelningarna som har projekt ihop med andra bruk, då är det ju lite mer samarbete så då kan de ju vara mer nyfikna. 

 

Att det i policydokumentet står att intranätet är till för att överbrygga avstånd tycker operatören 

Christer inte är så värst personligt, för honom är intranätet envägskommunikation. 

Det finns enligt operatörerna inte tid specifikt avsatt för att skriva i ProTAK, utan det ska ske 

löpande men om det är mycket krångel och stressigt hinns det inte med. Informationen till nästa 

skift sker då muntligt men då når den inte till resterande delar av bruket via datasystemet, får vi 

veta av Göran L. och Dennis. 

 

5.1.3 Mail och telefon 

Genom våra djupintervjuer har vi fått uppfattningen att mail används i stora delar av 

organisationen. I första hand av cheferna men även av operatörerna. Telefon är en kanal som inte 

tas med i policydokumentet. Dock framkommer det i intervjuerna att telefonen är en mycket 

nyttjad kanal. 

 

Mail enligt respondenterna ses som ett mer formellt sätt att kommunicera och används vid mer 

högtidliga tillfällen, till exempel till nyhetsbrev, svar på tillvägagångssätt i en fråga eller påpekande 

av problem till anställda högre upp i hierarkin. 

Operatörerna använder sig av mail ibland när de vill kontakta någon högre chef  än den de har 

över sig. Operatören Christer säger att han hoppar ända upp till toppen direkt när han skriver 

mail om det är någonting han blir riktigt missnöjd med, för han anser att det inte är någon idé att 

skriva i mellannivå. Han tror att de högsta cheferna aldrig får information från de där nere för det 

silar sig alltid emellan. Han får medhåll från operatören Göran A. som säger att det försvinner 

alltid lite information på vägen upp precis som viss information stryps på vägen ner. 

 

I kommunikationspolicyn står skrivet att denna skall distribueras till samtliga anställda, vilket 
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också har gjorts. Förutom att finnas på intranätet har den skickats ut via mail. För respondenterna 

på Gruvön är ett mail inte tillräckligt för att policyn skall uppmärksammas, den måste muntligen 

tas upp på ett möte för att få något genomslag.  

 

De påpekar också att det är skillnad på kommunikation öga mot öga och att skicka mail. Som 

Christer säger: ”Kommunikation är att man pratar med varandra”. 

 

När operatörerna vill tala med sin chef  eller andra operatörer i andra delar av bruket är det oftast 

via telefonkontakt detta sker.  

 

5.1.4 Möten 

Stormöten hålls av ledningen i ganska jämna intervaller ungefär en gång i kvartalet. Om det har 

hänt något speciellt kan det bli lite oftare. 

Operatören Christer jämför skämtsamt stormöten med väckelsemöten. Han tycker det är lite 

halleluja över det hela. Enligt Christer blir det mycket tal om visioner på dessa stormöten, något 

som ses både som positivt och negativt av operatörerna. De tycker det är skönt att höra att 

ledningen har visioner om framtiden, så att de kan känna sig trygga med att få behålla sina jobb. 

De tycker det är positivt att det satsas och rustas för framtiden, företaget är gammalt och 

maskinparken är även den ganska ålderstigen så dessa besked ger framtidstro till de anställda. Det 

som är negativt är att det hela kan bli för abstrakt, enligt operatörerna. Mycket av den 

information som tas upp känner de sig inte berörda av, de tycker det är svårt att se hur den 

påverkar dem i deras arbete. Det som inte gäller deras arbete eller avdelning sållar de bort och 

glömmer ganska snabbt. Christer säger så här om visionerna: 

 

Jag är bara en liten del av Gruvön och jag kan inte påverka vilken riktning Billerud ska ta eftersom  

jag sitter här, medan dom sitter i Stockholm och pratar på. Det är bra med de här stormötena där man drar 

riktlinjerna över hela Billerud, men sen så borde man sen få sitta i mycket mindre grupper och diskutera ihop oss, helst 

vi som jobbar här på vår avdelning. Då skulle vi kunna reda ut vad problemen på vår avdelning är och hur vi kan lösa 

dom. 

 

Det senaste stormötet vid undersökningens tidpunkt, hölls för några veckor sedan. Enligt 

operatörerna Dennis och Göran L. så var allt frid och fröjd. Så är det inte alltid. 

 

Dennis – När det är kris, då kommer de här stormötena när de berättar att... Jag har ju varit på många såna där 

möten genom tiderna, om både positiva och negativa saker, under alla år jag har jobbat här. Om det är negativt så är 
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det precis som om vi inte har gjort ett bra jobb, då måste vi bli bättre, vi måste bli duktigare på det och det. Jag tycker ju 

i alla fall att jag försöker göra mitt bästa när jag jobbar.  

 

Mindre avdelningsmöten hålls någon gång i veckan, det är olika för olika avdelningar inom bruket 

och upp till var chef  om han/hon anser att det behövs eller märker att det är efterfrågat. Överlag 

har vi funnit att chefer går på många möten under sin arbetstid, det är förutom möten med sina 

underställda möten med egna chefer och andra avdelningars chefer.  

 

Generellt hålls det morgonmöten varje vardag. De i produktionen som inte jobbar skift har inte 

morgonmöte varje dag, de har morgonmöten två dagar i veckan. 

Det vardagliga morgonmötet kallas av operatörerna för morgonbönen. Visserligen med glimten i 

ögat, men det ger ändå en vink om hur de anställda ser på det. På morgonbönen gås dagen 

igenom och om det är något som har hänt under natten. Efter att formalian har avklarats finns 

det även oftast lite tid över till lite mer informellt socialt umgänge mellan anställda och chefer 

över en kopp kaffe. Då morgonmötet sker på en mer eller mindre bestämd tidpunkt på varje 

vardag, så är det ganska naturligt att det ses som en ritual, på samma sätt som en bön är en ritual. 

Dessa möten har flera funktioner, de anställda får reda på vad som skett och hur agendan ser ut, 

de får chansen att ta upp saker med sin chef, och de får chansen att prata lite allmänt med 

varandra och med sina chefer. På morgonmötet är oftast även elektriker och mekaniker där och 

är det något problem de har så ger de jobben till dem direkt på mötet.  

De morgonmöten som hålls sker oftast på plats i de lokaler där operatörerna arbetar, så det är 

inte alltid de kan vara med på mötena om det är så att de måste ta hand om eventuella problem i 

produktionen. Som Göran L. sammanfattar det: ”Pengar går före information”. 

 

5.2 Vikten av internkommunikation 

5.2.1 Internkommunikationens prioritet 

Att öka internkommunikationens prioritet är en ständig kamp, enligt informatören Marianne.  

 

Jag vet ju att det är mycket som informationschefen får slåss om också för att vinna mark på olika sätt och att det är 

viktigt. Samtidigt så det är ju klart att det är ju ingen som skulle säga att kommunikation är oviktigt, men samtidigt 

så är det ju någonting som alla kan lite grann. ”Alla kan prata, varför ska man behöva en utbildning i det? 

 

På koncernnivå berättar Marianne ser det ut så att informationschefen inte sitter i 

koncernledningen utan är placerad under personaldirektören. Internkommunikation är inte alltid i 
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fokus, det är lätt att ekonomiska resultat hamnar i första hand. Mellanchefen Anne-Marie som har 

ett stort personalansvar funderar på följande sätt om internkommunikationens prioritering: 

 

Det här med kommunikation har ju blivit mer och mer viktigt. Det har väl alltid varit viktigt i och för sig men det har 

blivit tydliggjort att vi ska kommunicera. Det ligger väl i tiden kanske med informationssamhället som liksom tränger 

sig på. 

 

Sektionschefen Mikael resonerar på ungefär samma sätt: 

 

Det som sägs på ett informationsmöte från vår platschef, där det sitter 50 stycken sektionschefer, vi 50 chefer kan inte 

driva 900 personer här ute utan att vi inte vidarebefordrar den informationen.  

  

Men trots att både Mikael och Anne-Marie ser att arbetet med kommunikation har blivit viktigare 

och att de måste förmedla ut information och att det också förväntas av dem, så säger de att de är 

övertygade om att det högre upp i ledningen fortfarande ses som lågprioriterat när det gäller dess 

betydelse i arbetsbeskrivningen. 

Informatören Marianne berättar att det finns en tanke bakom mycket av internkommunikationen. 

Det handlar om att förmedla strategier och mål och att odla en kultur såsom det står i policyn. 

Det är tanken, om det ser ut så i alla led vet hon av naturliga skäl inte så mycket om, men i de fall 

hon är inblandad så försöker hon tänka på det så gott hon kan. I kommunikationspolicyn handlar 

det första kapitlet om internkommunikation, medarbetarna kommer först. Det är nog en sanning 

med viss modifikation ändå, tycker Marianne. Hon tror dock att medarbetarna underskattas 

ibland. 

 

Så kan det säkert vara, det tror jag, men det är också det är nog också olika inställning gentemot vad man tror att 

medarbetare vill veta för någonting. Man kanske underskattar medarbetare i en del fall, man tror att saker och ting 

inte är så viktiga för dom att veta och det kanske inta alltid är så viktigt heller men för att du ska känna att du är en 

del av företaget. Ju mer du får höra desto mer har du hört, liksom. Man känner att man är en del i någonting större. 

 

Precis som Marianne så tycker sektionschefen Mikael att det är viktigt att få operatörerna mer 

involverade i företaget som helhet: 

 

Till exempel: ”Gruvön bidrar med X antal procents vinst i koncernen”. Många tycker att ”varför ska vi förmedla det 

till operatörerna?” Jag tror det kan vara lite roligt att höra, som en morot. ”Är vi så duktiga?” Det stärker 

självkänslan. 
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5.2.2 Viktig information eller överflöd? 

Operatören Christer säger att vissa menar att det aldrig kan bli för mycket information men enligt 

honom så känns det så ibland. Han berättar att det kan bli så att de får reda på ”att så här ska det 

vara”, så kommer hans chef Mikael och säger att ”så här ska det vara” och så kommer det en chef 

ovanför Mikael och säger att ”så här ska ni göra” och det är samma information från tre - fyra 

olika gubbar, säger han. Christer tror att det kanske är viktigt att låta folk söka information också, 

inte bara stoppa på dem information hela tiden. Det är något som även de andra operatörerna vi 

intervjuade ansåg.  Den information som ges och inte är relevant för dem den sållar de bort, den 

studsar av, sa operatörerna Göran L. och Dennis. Även sektionschefen Mikael upplever att han 

får samma information på olika möten av olika personer.     

Mellanchefen Anne-Marie säger att det är svårt att kommunicera vad det är som är viktigt. 

Hon tycker att det inte får bli för mycket information som kommuniceras till alla utan det måste 

vara så att folk får söka den information de tycker är viktig för just dem. Även informatören 

Marianne är inne på det, hon säger att det alltid är en avvägning mellan att söka information och 

att få information. Det finns också många olika inställningar, eftersom de har så många olika 

medarbetare. Det skiftar mellan olika avdelningar, vad de har och vad de behöver och vad som är 

deras ansvar att själva leta fram information om. Samtidigt så ligger det ett väldigt ansvar på 

brukets chefer att inte ge varken för lite eller för mycket information, enligt Marianne.  

Operatörerna Dennis och Göran L. säger följande om kommunikationspolicyn:  

 

Göran L – Det är som Dennis säger. Det ska vara enkel information. Det är inget, jag menar hallå... (Göran L. 

pekar demonstrativt på kommunikationspolicyn). 

Dennis – Om vi säger att den där foldern hade gällt löneökningar och bonusar, då hade det nog varit lättare att läsa 

den. 

Göran L – Ja men så är det ju. Människan är ju sån. 

 

5.3 Transmission eller dialog? 

5.3.1 Kommunikationsandan 

Flera intervjuade nämner andan som finns på Gruvön, när det gäller vad och hur man 

kommunicerar. Särskilt cheferna vi intervjuade talade om den. Det man då beskriver är den kultur 

som påverkar kommunikationens typ, utformning och innehåll. Denna anda finns inte beskriven i 

till exempel kommunikationspolicyn, utan den finns i den levande kulturen inom Gruvön. Det 

kan mot bakgrund av analyserna av vårt empiriska material återkopplas till att denna anda främjas 
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mycket av den höga mötestätheten på företaget. Andan främjas av att det kommuniceras ofta och 

mycket. Informatören Marianne nämner andan när vi visar kommunikationspolicyn: 

 

Nej man tänker ju inte på en kommunikationspolicy, det tror jag inte, men förhoppningsvis så kan man leva efter 

andan som finns i den för att jag och chefer har ett visst sätt och jobba med kommunikation och har det här i 

bakhuvudet med vad får man säga och vad får man inte säga. 

 

Andan, eller kulturen är alltså stark och levande på Gruvön. Det är förmodligen därför som vi 

sett att det ibland är svårt för anställda på Gruvön att kommunicera med koncernens ledning i 

Solna, eftersom kulturen vad gäller kommunikation ter sig vara annorlunda avdelningarna 

emellan.  

 

På frågan om hur väl insatta kontoret i Solna är om hur det ser ut här ute på Gruvön svarar 

informatören Marianne på följande sätt. 

 

Det varierar vill jag säga, men ibland känns det som vi är väldigt långt ifrån varandra. Både vår förståelse för hur deras 

jobb är och vice versa. Vissa saker får man reda på att ”aha, det var inte så enkelt” eller ”det är så här det är” och då 

får man rätta sig efter dom spelreglerna. Det är en sak att uttrycka sig i en policy, till exempel står det att största 

ansvaret ligger på cheferna i olika sammanhang, men sen kanske det inte alltid funkar så i verkligheten. 

 

Hon tror också att det kan vara likadant på och mellan enheterna som ingår i koncernen. Hon ser 

att de arbetar på ett annat sätt på exempelvis Skärblacka än de gör på Gruvön. Där finns det 

också en internkommunikation och det är en utmaning i det att man har varit olika enheter från 

början. Det är man fortfarande och det ska man ta tillvara på men samtidigt så är de samma 

företag, säger Marianne.  

Operatören Christer tror att ledningen uppfattar kommunikation som viktigt, men att de har 

väldigt svårt att nå ner eftersom de ligger på fel nivå när de går ut med det de vill komma ut med. 

Det är koncernkommunikation som de vill pressa ner naturligtvis så långt som möjligt. Men det 

är deras verklighet, det är inte skruv och muttrar och plock här eller där, enligt Christer. 

Sektionschefen Mikael är civilingenjör i grunden, och han berättar att det har varit vanligt att 

civilingenjörer efter några år som anställda hamnar på chefspositioner. Han uttrycker en viss 

förvåning över detta eftersom det inte ingår någon ledarskapsutbildning i hans 

civilingenjörsexamen, men han framhåller att detta är ganska typiskt för branschen. I första hand 

så är rekryteringsprocessen intern och så har det varit i ett antal år. Mikael som är nybliven chef  
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har gått utbildningen ”Ny ledare i Billerud”. Där pratades det mycket om kommunikation, men 

samtidigt gäller den utbildningen bara nya ledare, enligt Mikael. Enligt operatören Göran A. finns 

exempel på chefer som saknar den utbildningen. Det är vissa personer och inte genomgående i 

företaget. Göran A. säger att finns det personer som är chefer som inte kan ta en konflikt, men 

de är inte så många. 

 

Mikael – Många chefer har gått ledarskapskurser genom åren vet jag, och de är säkert medvetna om att ledarskap 

handlar mycket om kommunikation, däremot har de nog inte fått den här ”nu ska vi bli bättre på att kommunicera”. 

 

Ett antal av de chefer som varit med ett tag har däremot fått utbildning i hur man leder 

medarbetarsamtal. Anne-Marie berättar att ledningen ordnat utbildning i hur man sköter 

medarbetarsamtalen för att få ut det mesta av det både för företagets och för den anställdas skull. 

 

5.3.2 Kommunikationsflöden och toppstyrning 

Enligt operatörerna känner de att företaget är toppstyrt då de inte har någon personlig kontakt 

med ledningen. Beslut tas över deras huvud och de känner inte att de har någon möjlighet att 

vara med och påverka dem. När det gäller visioner och mål så ser de inga problem med det, men 

när det gäller arbetssätt och prioriteringar så känner de sig mer påverkade av situationen. De 

förstår att yttre faktorer som de själva inte känner till kan vara en av orsakerna, men ofta ges de 

ingen förklaring till varför ett beslut har tagits.  

 

Operatörerna Dennis och Göran L. kommer in på ämnet utredningar: 

 

Dennis – Ja. Jag tycker personligen att det har blivit så väldigt noga med att det ska göras utredningar om förebyggande 

underhåll, men sen så tycker inte jag att det följs upp i slutändan det vi påpekar. Vi skriver att det är ”det, det och det” 

som behöver tittas på, men sen när vi kommer tillbaka så är det inte åtgärdat. ”Ja vi hade inte pengar” ”vi hade inte tid 

till det” ”det ska göras då och då”. Är det då verkligen så viktigt? Att vi ska vara så noga vi, när det egentligen inte är 

kniven på strupen? Vi ser kanske att det är en läcka i flera månader där, och till slut så slutar man ju skriva om det. 

Dennis – Det är lite dubbelmoral i det tycker jag. Vi ska vara väldigt duktiga men sen så är det inte så noga ändå i 

slutändan. Vi påpekar saker och så åtgärdas det inte. 

Göran L – Då blir man ju rätt trött på det. Det blir ju den mentaliteten till slut, man känner att ”skitsamma”, det 

blir ju lite så egentligen. 

 

 

Enligt operatören Christer så är det ingen som kan hans arbete bättre än honom själv, och det 

förstår dagens chefer. 
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I alla fall nu de yngre. Vi hade när jag började här så var det ju sådana här gamla stofiler som hade varit med sen de 

startade fabriken nästan tänkte jag säga men, dom hade ju liksom sina egna, det var ju skillnad på femtio- och 

sextiotalet när de kom upp som chefer och så där. Dom då var ju chefen chefen liksom en bockade och tog av mössa och 

han visste rätt i allt. Så är det inte nu. Det går inte, jag tror inte den mentaliteten går att genomdriva nu på ett sånt här 

ställe. 

 

Christer önskar att även de högre cheferna kunde bete sig mer modernt. Han saknar en personlig 

relation med dem, de är ett namn utan ett ansikte. Trots att operatörerna har en god 

kommunikation med sina närmaste chefer så är de medvetna om att det blir svårare högre upp i 

hierarkin. Operatörerna uttrycker en viss frustration över detta, de vet att deras chefer är ganska 

styrda uppifrån och att de egentligen inte har så mycket att säga till om.  

 

Dennis – Vi kan ta ett exempel. Just för tillfället har vi en vikande orderingång. Det är inte så farligt, men det var 

meningen att vi skulle ta det lugnt i ett par dagar. Att stå stilla under den här årstiden (vinter) är inte alltid så bra, det 

kan bli en massa minusgrader. Om det står stilla ett par dagar så kyls allt av, och då kan det bli isproppar och svårare 

att få igång det igen. Istället så tyckte vi att vi håller igång, men vi går på halvfart istället. Det höll våran chef  NN 

med om var en god idé, så han ringde runt, men nej. Det ska stoppas. Och när det går, då ska det gå i full fart. Då 

tycker jag att de som bestämmer inte vet vad det handlar om riktigt. Det kan ju bli haverier. Det är alltid ett 

riskmoment när man stoppar, det kan bli nånting när man kör igång igen. 

Göran L – Du har ju vatten som måste gå, och de ledningarna går ju utomhus. 

 

Både Dennis och Göran L. tycker att toppstyrningen har ökat under senare år. Enligt dem togs 

det mer interna beslut inom Gruvön, nu känns det som att mer beslut kommer från Solna. En del 

beslut saknar både rim och reson enligt dem. Dennis och Göran L. tror att detta försämrar 

arbetsglädjen, framför allt för mellancheferna på Gruvön.  

 

Dennis – Vi kan ta ett annat exempel. NN var det som berättade att en produktionsingenjör ville göra ett beslut, ”om 

vi gör si och så, så orkar vi hålla igång det så vi slipper att stanna och starta en avdelning.” Nej, så fick han inte göra. 

Göran L – Han hade fått skäll då. 

Dennis – Ja. Och jag menar att det tar udden av personen i fråga. Han tyckte att han hade en genuint fin idé, ”nu 

räddar jag allihopa här”, och så bara kapar dom handen på honom. 

Dennis – Nästa gång kanske produktingenjören håller tyst om sin idé. Det är ingen idé att säga något. För egentligen 

har han ju ändå ingen talan. De kapar ju fingrarna på folk... 

Dennis – Så kan man ju tycka ibland, att det är ingen idé att säga något. Det kommer ändå inte vidare uppåt. Jag 

tycker det är så i alla fall. 

 

Mellanchefen Anne-Marie berättar att de hela tiden måste vara försiktiga med vad de säger och 
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hur så det inte blir problem, speciellt för ledningen, med tanke på börsregler och liknande. Allt 

som kräver kommentarer och uttalanden mer formellt ska skickas vidare till platschefen, enligt 

Anne-Marie. 

 

Men det vet vi ju också vi får inte prata om hur det går för oss och lite sådana saker inte ens på våra interna möten får 

vi göra det, de säger det här kvartalet gick Gruvön bra nu tjänade vi femtio miljoner, det får vi inte säga men det är inte 

alltid vi får reda på det heller. 

 

Anne-Marie känner sig toppstyrd ibland och hon känner att det är ganska mycket kontroll 

ovanifrån så att allt går rätt till. 

En risk med toppstyrning är att information kan få gå genom många led innan den kommer till 

operatörerna på golvet. Många granskar informationen, väljer ut vad som är viktigt och inte och 

mycket kan försvinna eller förvanskas innan det når fram. 

Informatören Marianne ser att det blir långa vägar för kommunikationen och säger att det 

försöker man jobba med, just med medarbetarmöten. Att alla led anser att det är något som är 

viktigt att föra vidare nedåt minskar risken för felkällor, enligt henne.   

På Gruvön talar anställda och chefer ändå med varandra. Det kan vara formella möten, 

informella samtal över en kopp kaffe eller några ord i förbifarten i korridorerna. Här verkar det 

som om den nedre delen av hierarkin arbetar annorlunda än vad pyramidens topp gör. 

Sektionschefen Mikael förklarar det hela så här: 

 

Vi har ett avdelningsmöte en gång i veckan och då får vi mycket information av min närmaste chef. Han skickar oftast 

mail, väldigt sällan direkt muntlig kommunikation och ganska sällan telefonsamtal. Vi jobbar ganska olika han och 

jag, jag hade hellre haft mer muntlig kommunikation med honom. Men samtidigt så har han ett förtroende för oss, 

vilket jag uppskattar. Han låter oss sektionschefer klara oss själva mycket, vilket vi också gör 9 gånger av 10. Vill vi 

någonting tar vi oftast kontakt med honom och han svara, så det är inga problem där. Men ibland saknar man den här 

mer informella kommunikationen med sin chef. Dels sitter vi på olika platser geografiskt sett, han sitter våningen över 

mig. Det är inte långt emellan men det har ändå en stor betydelse när det gäller kommunikation. För min del känns det 

bättre att prata med en person, men det är inte alltid möjligt på grund av tidsbrist. Om man går och pratar med någon 

så går det gärna 5-10 minuter extra, och det är inte alltid det finns tid till det. Då plockar man upp telefonen istället. 

 

 

5.4 Kvalitativ innehållsanalys av kommunikationspolicyn 

Här presenterar vi resultatet av den sympatiska läsningen och den kritiska innehållsanalysen av 

Billerud AB:s kommunikationspolicydokument. Vi presenterar även de intervjuades åsikter om 
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dokumentet. Kommunikationspolicyn som vi refererar till finns med i sin helhet som bilaga 2. 

 

5.4.1. Sympatisk läsning av policyns syfte, mål och målgrupper 

Billerud AB:s kommunikationspolicydokument är 17 sidor långt och innefattar fyra kapitel. Det 

första är döpt Inledning, det andra heter Våra medarbetare – att informera internt, det tredje heter Vår 

omvärld – att informera externt och policyn avslutas med kapitlet Kontakter med massmedia. 

Kommunikationspolicyn är reviderad 4/5 2011 och undertecknad av Billeruds VD & 

koncernchef  Per Lindberg. Policyn distribueras till samtliga medarbetare i Billerud, huvudsakligen 

i elektronisk form.  

 

Policyn inleds med att understryka att all verksamhet inom företaget kräver en väl fungerande 

kommunikation. Ett utbyte av information inom företaget och med omvärlden förbättrar 

förutsättningarna att förverkliga affärsidéerna (bilaga 2, s. 2). 

 

Syftet med policyn är att skapa möjligheter för en väl fungerande kommunikation. Den ska ge 

praktisk handledning i fråga om ansvarsområden och nödvändiga åtgärder. Kommunikation är 

enligt policyn en del av chefsansvaret. Policyn ska underlätta för dem som har ett delegerat 

informationsansvar och den skall vara ett stöd vid beslutsfattning i informationsfrågor (bilaga 2, 

s. 4). 

 

Målen med policyn innefattar en ambition att Billerud och dess medarbetare ska uppfattas som 

ett affärsmässigt och konkurrenskraftigt förpackningsföretag i enlighet med företagets vision. 

Med policyns stöd ska trovärdigheten byggas upp med en konsekvent, korrekt och öppen 

information, präglad av en helhetssyn vad gäller verksamhetens affärsidé, mål och strategier 

(bilaga 2, s. 4). 

 

De prioriterade målgrupperna är medarbetare, styrelse och ägare, kapitalmarknaden samt kunder 

och samarbetspartners. Vi inriktar vår analys mot medarbetare samt styrelse. 

Enligt policyn ska Billeruds information vara målgruppsanpassade till urval och form. 

Informationsavdelningen har till uppgift att se till att budskapen är konsekventa och att all 

information står i samklang med Billeruds övriga policys. Det framgår i policyn att det är varje 

chefs ansvar att planera sin enhets informationsverksamhet för att på så sätt var pro-aktiva i sitt 

informationsarbete (bilaga 2, s. 6). 
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Medarbetare som är väl informerade om företagets verksamhet känner större delaktighet och 

lojalitet och presterar bättre, därför har det interna informationsarbetet hög prioritet enligt 

policyn. Målet med det interna informationsarbetet är att alla anställda ska ha en god uppfattning 

om Billeruds mål och strategier samt hur de egna insatserna bidrar till helheten. Det är varje chefs 

ansvar att kommunicera detta till de enskilda arbetarna. Ekonomisk information är viktig, både 

vad gäller den egna enheten lönsamhet, ekonomiska mål och styrsystem och koncernen i helhet. 

Information som rör hälsa och säkerhet är särskilt prioriterad. Den interna informationen skall 

vara aktuell, relevant och begriplig. Chefer och andra nyckelpersoner skall därför erhålla träning i 

informationsplanering och informationsgivning (bilaga 2, s. 6). 

 

Viktigt i planeringsarbetet är att se till att viktig information, särskilt frågor som kan leda till 

ryktesspridning, sprids snabbt och samtidigt till samtliga medarbetare via företagets kanaler. Detta 

för att se till att ryktesspridning förhindras. Med hänsynstagande till gällande börsregler måste en 

del av den interna informationen spridas parallellt med externa informationen (bilaga 2, s. 8). 

 

 

Av policyn framgår att de viktigaste kanalerna för intern information är informationsmöten på 

arbetsplatsen, intranät, personaltidningen Billerud Pressen samt nyhetsbrev och 

pressmeddelanden. Intranätet ska förmedla information och fungera som ett arbetsverktyg för 

samtliga medarbetare. Genom att ge tillgång till information ska det överbrygga avstånden inom 

Billerud (bilaga 2, s. 9).  

 

 

5.4.2. Kritisk innehållsanalys av policydokumentet 

Strukturen i kommunikationspolicyn säger en del om hur Billerud tänker angående 

kommunikation. Att kapitlet om internkommunikation kommer innan kapitlet om extern 

kommunikation och kontakter med massmedia tyder på ett modernt sätt att se på 

kommunikation. Vår tolkning är att Billerud är medvetna om att en enhetlig image av koncernen 

måste byggas inifrån innan den kan kommuniceras till omvärlden. Detta är ett exempel på att den 

interna och den externa kommunikationen hör ihop. 

Ansvarig för policyn är koncernchefen med ledningsgrupp, vilket kan innebära att en 

toppstyrning genomsyrar dokumentet. Denna toppstyrning bekräftas i våra intervjuer, särskilt när 

det gäller kommunikation uppströms som oftast saknar respons. Denna 

kommunikationsströmning utelämnas helt i policydokumentet vilket kan tyda på ledningens 
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ideologi vad gäller kommunikation inom företaget. Uppifrån och ner, en rak linje och utan 

möjlighet till respons och reflektion. Transmission med andra ord. Policyn behandlar inte 

områden som berör den dagliga kommunikationen inom Gruvön. Detta medför att den 

kommunikationen inte blir toppstyrd på samma sätt, ansvaret delegeras neråt i hierarkin. Detta 

gör att ett av syftena med policyn, att bygga upp en enhetlig bild av koncernen Billerud, kan bli 

lidande (bilaga 2, s. 4). 

 

Den ekonomiska informationen utgör en stor del av dokumentet. Denna information kan vara 

känslig och är i vissa fall sekretessbelagd. Den kan få konsekvenser för marknaden, så i dessa fall 

blir de anställda informerade samtidigt som omvärlden. Dessa avsnitt är riktade mot chefer med 

informationsansvar. 

Stycket som behandlar kriskommunikation (bilaga 2, s. 6), är inte heller det riktat till de anställda 

utan mot chefer med informationsansvar. Den externa kommunikationen är även den riktad till 

chefer som har en kontakt utåt och/eller ett marknadsansvar. Egentligen finns inget att hämta för 

de längst ner i hierarkin i policyn, eftersom det är spridning, kontroll och vidarebefordring av 

information som beskrivs. För att kunna sprida och vidarebefordra information måste man ha 

underställda att sprida och vidarebefordra information till, något operatörerna inte har. Vårt 

intryck är därför att policyn främst riktar sig mot chefer och personer med ett 

kommunikationsansvar nedåt i hierarkin. 

 

Kommunikationspolicyn genomsyras av ett transmissivt synsätt på internkommunikationen. Det 

framgår tydligt av ordvalen. Ordet information används nästan uteslutande, till exempel heter 

kapitlet om internkommunikation Våra medarbetare – att informera internt. Att informera är en 

envägskommunikation, begreppet dialog finns inte med över huvud taget. Vi hittar två meningar i 

policyn som bryter mönstret: I inledningen står följande: Vi ska ha ett utbyte av information inom 

företaget och med vår omvärld (bilaga 2, s. 2). Ordet utbyte kan visserligen tolkas som vinst, men i och 

med att man skriver utbyte med vår omvärld måste detta tolkas som en växling av information. Med 

andra ord en dialog. I dokumentet tas det dock aldrig upp hur denna dialog skall ske, dokumentet 

inriktar sig enbart på information ut från företaget. Det andra undantaget finner vi i avsnittet om 

intranätet. Det ska överbrygga avstånden inom Billerud (bilaga 2, s. 9). Det framgår visserligen inte om 

att man här menar enbart geografiska avstånd, alltså att de anställda ska kunna få en inblick i vad 

som händer inom koncernen. En synonym till ordet överbrygga är utjämna, att utjämna handlar 

om att jämka mellan olika nivåer och detta för tankarna till hierarkiska avstånd inom Billerud. 

Dessa två exempel tar vi upp bara för att de är de enda i kommunikationspolicyn som bryter det 
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enhetliga mönstret med envägskommunikation uppifrån och ner.  

 

De anställda identifieras som den primära målgruppen för kommunikationen för att på så vis 

skolas i de mål, visioner och värderingar som Gruvön och Billerud vill förmedla även externt. 

Här finner vi tecken på kulturtänkande och även maktutövande i policyn. Kulturtänkandet 

framkommer enligt oss tydligast i avsnittet om informationsmöten: 

 

 Muntlig information är den viktigaste och effektivaste formen av information. Informationen får omedelbart gensvar och 

chefen har möjlighet att förklara oklarheter och reda ut eventuella missförstånd. Informationsmöten på arbetsplatsen 

stimulerar till diskussion och utgör en social kontakt som stärker sammanhållningen i företaget. (bilaga 2, s. 8) 

 

Med andra ord så skall företagskulturen främjas vid dessa informationsmöten, styrda av chefen 

som ser till att de anställda inte misstolkar informationen som kommer uppifrån i hierarkin. Här 

syns även ledningens ideologi om att det finns ett rätt sätt att tolka informationen på, ett rätt svar 

och att det är chefens ansvar att de anställda tolkar på det sätt som ledningen vill. Det är 

chefernas ansvar att förmedla rätt information för att stärka företagskulturen. De får träning i hur 

man ger den bästa informationen för att nå målgruppen. Denna utbildning av chefer leder till ett 

kunskapsövertag. Här kommer maktbegreppet in. Kunskap är makt, som Thomas Hobbes 

uttryckte det. 

 

Vi ser alltså tecken på ledningens ideologi när vi kritiskt granskar dokumentet. Målet med policyn 

kan sammanfattas med att cheferna ska delge en information som stärker den interna kulturen 

och som på så vis speglar företaget på ett visst sätt externt. De anställdas, eller för den delen 

chefers möjligheter att kommunicera sina åsikter och idéer uppåt i hierarkin innefattas inte i 

policyn. Information från cheferna ses som ett sätt att förhindra ryktesspridning, en 

kommunikationsform som oftast kan beskrivas som Kreps tredje strömning, den horisontella. 

Detta är informell kommunikation inom företaget och alltså lite utanför vårt område. 

Medarbetare som är väl informerade om företagets verksamhet känner större delaktighet och 

lojalitet och presterar bättre, därför har det interna informationsarbetet hög prioritet, enligt 

policyn (bilaga 2, s. 8). Denna ganska förenklade och lite dogmatiska tanke har sitt ursprung i 

Taylors effektivitetsstudier och Fayols administrativa skola. 
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6. Analys och diskussion 

I detta kapitel presenterar vi vår analys av resultatet och vi utgår även här från våra tre 

frågeställningar. Denna analys har vi kopplat till teorier och tidigare forskning som vi tagit upp i 

kapitel 2 och 3. 

 

6.1 Kommunikationskanalerna 

Simonsson drar i sin forskning slutsatsen att det råder en transmissionssyn på kommunikationen. 

Trots att cheferna som deltog ansåg att kommunikationen var viktig gjordes inga ansatser för att 

utveckla och förbättra densamma (2002).  

Våra respondenter vittnade om att de trodde att koncernledningen såg kommunikation som 

viktig men att ledningen inte prioriterade eller anpassade den till de målgrupper som finns inom 

företaget. Möten och annan kommunikation är en del i den dagliga verksamheten men det är 

alltid produktionen som går först, enligt dem. Detta kommer till uttryck bland operatörerna 

genom att de inte har avsatt tid för att rapportera i ProTAK och att de är tvungna att lämna 

morgonmöten för att ta hand om problem i produktionen. Hos cheferna tar problemet ett annat 

uttryck, de går på många möten för att maximera och optimera produktionen. Detta medför att 

deras vardagliga arbetsuppgifter där förbättring och styrning av produktionen verkligen sker 

kommer i andra hand och nedprioriteras. 

Simonssons avhandling belyser att det industriföretag hon undersökt har en väl utbyggd 

infrastruktur för informationsspridning och att det i sig är positivt. Men det är just delning av 

information och möjligheterna till återkoppling som hamnar i fokus, inte vad som sker i dessa 

processer eller vilken betydelse de skapar och vilka effekter de får (2002).   

Även på Gruvön är infrastrukturen för informationsdelning väl utbyggd. Nätet ses dock inte som 

interaktivt av operatörerna, utan de surfar in och läser information. De medverkar inte i att skapa 

den. 

Utifrån de svar vi fått kan vi se att respondenterna anser att personlig kommunikation är den 

bästa kanalen för informationsutbyte. Telefonkontakt är för dem en del av arbetsordningen för 

att sköta produktionen. Mail ses som en mer formell kanal där både operatörerna och 

mellancheferna vet att man inte alltid kan förvänta sig ett svar. Som Stuart Hall (1973) skriver, så 

vet de att ett budskaps mening lätt kan missförstås när mottagaren gör sin egen tolkning utifrån 

sina egna referensramar då direkt återkoppling saknas.   
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Att ingen förde personaltidningen på tal menar vi visar på att den enbart ses som ett 

informationsmedel där anställda inte kan kommunicera tillbaka till avsändaren och att den inte 

verkar ha någon större betydelse för den dagliga internkommunikation som sker.  

 

6.2 Hur viktig är internkommunikationen? 

Respondenterna är överens om att en god internkommunikation är viktig. Jansson (2009) menar 

att kommunikation är en process och respondenterna är medvetna om att alla har ett eget ansvar 

i den processen och att det är svårt att ge och få rätt och relevant information.  

Sektionschefen Mikael talade i sin intervju om vikten av att göra operatörerna mer involverade i 

företaget som helhet. Detta ses av oss som en självklarhet för en välmående personal. Framför 

allt ser vi att en större återkoppling på kommunikation uppströms skulle kunna göra mycket, dels 

för självkänslan hos de anställda, men också dels för att minimera riskerna för dåligt informerade 

beslut uppifrån. 

Våra respondenter upplever att den text som ledningen författat som styrdokument för 

kommunikationen inte implementeras. Istället finns där en anda och en tradition som lagt 

grunden för hur chefer och till viss del operatörer kommunicerar. Detta kan enligt oss bidra till 

den diskrepans som upplevs i kommunikationen mellan anställda på Gruvön och dess 

koncernledning i Solna. Koncernledningen lever inte med bruket dagligen och de kulturella 

värderingar de vill införliva verkar vara alltför marknadsinriktade och transmissionslika för att det 

ska fungera bra på Gruvön. I en studie om kommunikation av Ekman (1999) gjord i den rigida 

och hierarkiska organisationen som polisväsendet utgör fann han att deltagarna upplevde att de 

själv tog makten över de styrdokument som ledningen försökt implementera. Vi ser samma 

tendens på Gruvön, istället för att hänvisa till ledningens policydokument så talar våra 

respondenter om andan på bruket när det gäller kommunikation. 

När vi läser policyn framgår det att ledningen tycker att det är viktigt med en god 

kommunikation. Vår analys menar att det är informationsspridningen från toppen av hierarkin 

och nedåt i kedjan som då avses. Det står inget i dokumentet om möjligheten till en 

kommunikation uppåt i hierarkin, detta utelämnande tolkar vi som att denna strömning inte är 

lika högt prioriterad.  
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6.3 Moderna kommunikationssynsätt mot omoderna 

6.3.1 Omoderna synsätt på kommunikation 

De första teorierna inom forskningen var de systemrationella teorierna. Marx och Weber 

undersökte hur makt utövas i uppdelningen av arbete men båda bortsåg från den nödvändiga 

kommunikationen i sin forskning. (Heide m.fl. 2005). På samma sätt verkar det som om 

ledningen bortser från begreppet kommunikation i författandet av kommunikationspolicyn. 

Begreppet kommunikation förekommer inte i någon större utsträckning. Enligt oss glömmer man 

då bort de viktiga delar som i senare forskning har lagts till av till exempel Stuart Hall (1973) när 

han skriver att ett budskaps mening inte kan bestämmas av avsändaren, eftersom buskapet alltid 

måste tolkas av mottagaren. 

Johansson (2007) hänvisar till Müllern & Stein (1999) Övertygandets ledarskap- om retorik vid 

strategiska förändringar, där det fanns en önskan om dialog hos både medarbetare och chefer som 

inte uppfylldes. Sektionschefen Mikael saknade en muntlig dialog med sin chef. I flera andra 

intervjuer fick vi svaret att det fanns en dialog med chefen, men respondenterna såg inte att de 

synpunkter som då togs upp kom vidare upp i hierarkin. Vi ser en dialog som bra för kulturen 

inom företaget, men om inga resultat följer så ses dialogen snart som prat och inget viktigt 

kommer fram till ytan. Som Johansson såg i sin studie så förlitade sig chefer på kommunikation 

uppifrån- och ned, alltså att information fördes från företagsledningen nedåt längs hierarkin. 

Däremot var inte återföringen till ledningen lika utvecklad eller formaliserad. Det visade även sig 

att det är av betydelse vem som kommunicerar och att det engagemang, de attityder och 

erfarenheter cheferna har lägger grunden till hur de kommunicerar (2003). Detta blev även tydligt 

på Gruvön, för trots det väldiga informationsutbytet som sker är den mest koncentrerad nedåt 

eller mellan chefer. Operatörer på golvet känner att de inte har goda möjligheter att föra sina 

åsikter och tankar uppåt. Mellan operatörerna och deras närmaste chefer finns en fungerande 

dialog, men sedan känner de att kommunikationen tar stopp om de inte själva väljer att kontakta 

chefer högre upp i ledet. 

Byråkratins död som beskrivs i kapitel 2.2 förutspådde vi vara överdriven inom industrin. Våra 

resultat pekar på att detta stämmer i vårt case. Flera intervjuade talar om att mellanchefer 

fungerar som kanaler mellan ledning och arbetare, utan någon egentlig egen beslutsrätt. Det var 

få anställda som hade friheten och befogenheten, eller i alla fall uppfattningen om det, att fria 

från ledningen själva gå in och ta ansvar och leda i beslut utan att de först kollat av läget med en 

högre chef. Alla våra respondenter bekräftade att det finns en hierarki i koncernen och att det 
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finns en toppstyrning som inte har någon tvåvägskommunikation med operatörerna på golvet. 

Regler och ordinationer finns till för sakens skull snarare än någon praktisk anledning, se till 

exempel operatörerna Dennis och Görans tankar om det uppföljningsarbete de kände att de 

gjorde i onödan (kapitel 5.2.8).  

 

6.3.2 Moderna synsätt på kommunikation 

Ruck (2011) menar med stöd av Byrne and LeMay (2006) att det finns många bevis för att en 

effektiv internkommunikation hör ihop med organisatorisk framgång. Ledare som fungerar väl 

kommunikativt hjälper till att skapa en bättre förståelse för medarbetarna om företagets 

övergripande verksamhetsidé och mål enligt Hamrefors & Nordblom (2007).  

Detta passar med tanken inom det tolkande perspektivet att maskinen inte är största resursen, en 

tanke som kommer till användning när vi analyserar intervjusvaren med mellancheferna på 

Gruvön. Mikael som har fått utbildning från företaget om ledarskap och kommunikation har 

infört fler möten med de anställda på linjen, eftersom han var övertygad att de saknade en mer 

övergripande information om bruket och koncernen. Hans idé var att den informationen skulle 

göra operatörerna mer insatta och känns sig mer delaktiga i företaget. Även Anne-Marie har fått 

utbildning i kommunikation, specifikt om hur man leder medarbetarsamtal. Samtalen är enligt oss 

inte bara en chans för den anställda att berätta om sig och sina tankar inför framtiden på arbetet, 

det är en möjlighet för chefen att få en koll på vem den anställda är och hur den tycker och 

tänker. Detta kan sedan vara en nyckel i arbetet med att skapa en god stämning och en bra 

arbetskultur på arbetsplatsen. 

Simonsson (2002) Den kommunikativa utmaningen och Johansson (2003) Visioner och verklighet. 

Kommunikationen om företagets strategi påvisar båda att kommunikationen mellan chefer och anställda 

inte har ändrats trots organisatoriska förändringar mot decentralisering och självstyrande team. I 

stället genomsyras ledarskapet i organisationerna av en transmissionssyn på kommunikation. Inte 

heller hade chefer på olika nivåer i organisationerna kunskap om andra chefers situation eller om 

medarbetarnas situation. Detta är inte fallet på Gruvön, enligt varken våra respondenter eller oss. 

På Gruvön präglas klimatet snarare av ett överflöd av kommunikation, eller i varje fall 

information, inom bruket. Mellancheferna vi intervjuade går på möten med sina medarbetare på 

linjen, de går på möten med sina chefskollegor på avdelningen, de går på möten med andra 

avdelningars chefer och de går på möten med sina egna chefer som i sin tur går på möten med 
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brukets ledning. Detta informationsflöde finns trots att det även på Gruvön råder en strikt 

hierarki. 

Skillnaderna i resultaten kan till viss del tillskrivas skillnaderna i perspektiven. Simonssons (2002) 

avhandling utgår från ett ledarperspektiv och Johansson (2003) har intervjuat chefer i första hand, 

för att undersöka hur de kommunicerar visioner, mål och gemensamma värderingar. Vår 

forskning handlar om kommunikationen ledare och anställda emellan på en lägre hierarkisk nivå. 

 

6.3.3 De upplevda skillnaderna mellan ledningen och Gruvön 

Forskningen om organisationskultur blir viktig när vi analyserar förhållandet mellan Gruvön och 

koncernen. Detta är alltså en analys om vad våra respondenter anser om ledningen, vi har själva 

inte gjort intervjuer med ledningen i Solna. Vi tolkar det som att våra respondenter uppfattar 

ledningen som strikt hierarkisk i sin kommunikation, medan det på Gruvön är en mer tolkande 

och dialogbaserad kommunikation. Detta är med största säkerhet en grov förenkling av 

verkligheten, vi är övertygade om att dessa egenskaper går att finna på de båda platserna. 

I det kritiska perspektivet ses inte kommunikationsprocessen som något neutralt utan 

kommunikation, organisation och dess processer skapar vissa verklighetsbilder som sedan 

reproduceras och blir till verklighetsuppfattningar som Alvesson (2001) säger. Det är denna 

skillnad i verklighetsbilder som operatören Christer nämner när han säger att koncernledningen 

har en bild de vill kommunicera ner men att den inte överensstämmer med den verklighet han 

lever och kommunicerar i.  

Flera intervjuade nämner andan som finns på Gruvön, när det gäller vad och hur man 

kommunicerar. Särskilt cheferna vi intervjuade talade om den. Det man då beskriver är den kultur 

som påverkar kommunikationens typ, utformning och innehåll. Denna anda hittar vi inte i 

kommunikationspolicyn, utan den finns i den levande kulturen inom Gruvön. Vi förutsätter att 

denna anda främjas av den höga mötestätheten på företaget samt att det kommuniceras ofta och 

mycket, vilket leder oss till slutsatsen att organisationskommunikationskulturen är stark och 

levande på Gruvön. Det är förmodligen därför som våra respondenter tycker att det är svårt att 

kommunicera med koncernens ledning i Solna, eftersom kulturen vad gäller kommunikation ter 

sig vara annorlunda avdelningarna emellan.  

Ett gott exempel på denna svårighet är distributionen och implementeringen av 

kommunikationspolicyn. Som tidigare nämnts i resultatdelen har policyn sänts ut via mail. Som 
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flera respondenter uttryckt så är detta ingen bra kanal att uppmärksamma ett viktigt dokument på 

utan det är att föredra om policyn hanteras under ett möte. Vi ser här åter ett tecken på den 

transmissionssyn som respondenterna verkar uppfatta hos högsta ledningen där återkopling och 

dialog om dokumentet inte ges utrymme. 

I kommunikationspolicyn står det att medarbetarna är de viktigaste att kommunicera med för att 

skapa en god extern kommunikation. De processer som sker med de informationsmöjligheter 

företaget erbjuder ska enligt policyn skapa en kultur. Denna upplevs av operatörerna som styrd 

från Solna och att den inte har något med dem att göra.  

Vi ser i detta tecken på att ledningen har gjort det misstag som Alvesson (2001) beskriver, 

nämligen att de tror att kulturen kan kontrolleras med de texter och föreställningar som policyn 

förmedlar. Men som Alvesson säger så finns det inga enkla medel för att odla en kultur, kulturen 

formas, utvecklas och omformas i de ständiga processer som sker och där den interna 

kommunikationen i produktionen spelar en stor roll (2001).  
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7. Slutsatser och framtida forskning 

I detta det sista kapitlet redogör vi utifrån vårt syfte och våra frågställningar för de slutsatser vi 

kommit fram till efter vår analys och vi presenterar förslag på framtida forskning inom området. 

 

Vårt syfte var att undersöka vad verksamma inom industriföretaget Billerud Gruvön i Värmland 

har för möjligheter till internkommunikation. Detta undersökte vi med att kartlägga vilka kanaler 

som används och hur våra respondenter anser att de fungerar. Vi ville veta hur viktigt våra 

respondenter tycker att det är med internkommunikation. Slutligen ville vi se om våra 

respondenter uppfattar att kommunikationen inom Gruvön innebär ordergivning eller en dialog. 

Svaren sökte vi dels i intervjuer med mellanchefer och anställda inom företaget, dels genom en 

analys av företagets kommunikationspolicy. Forskningen pekar mot en mindre orderbetonad 

internkommunikation och en ökad dialog, stämde den bilden in på ett industriföretag i 

Värmland? 

 

Våra frågeställningar 

Vilka kommunikationskanaler används för internkommunikation på Gruvön och hur fungerar 

dessa? 

Hur viktig anser respondenterna på Gruvön att internkommunikationen är?  

Kan ett hierarkiskt organiserat industriföretag som Gruvön bedriva en modern 

internkommunikation med dialog i centrum eller är det ännu ordergivning uppifrån som gäller?  

 

7.1 Slutsatser om vår första forskningsfråga 

Intranätet uppdateras ofta och informationen som kommer upp går att lita på enligt de vi har 

intervjuat. Dock tycker vissa att det är lite invecklat och svårnavigerat. Det har säkert ett samband 

med att arbetsstyrkan på Gruvön är relativt ålderstigen med en medelålder på 48 år. De 

intervjuade säger själva att de har svårt att ta till sig de nya teknologiska möjligheterna till 

interaktion som till exempel deras intranät erbjuder. Detta kan vara en utmaning för Gruvöns 

informatör att ta till sig, dels i vad gäller nätets utformning och användarvänlighet, men även i 

prioriteringsfrågor som gäller utbildning i informationssökning och datorkunskap. En 

medarbetare som själv kan söka upp relevant information, meddela om problem uppstår och har 

en liten översikt om den kommande tiden blir dels mer involverad i företaget och kräver mindre 

styrning från ovan. Enligt informatören Marianne finns det områden där Gruvön kunde bli bättre 

på att kommunicera, då bland annat i nyhetsrapporteringen på Intranätet, som i större 
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utsträckning behöver skötas av de som står närmast händelsen. Det är de som berörs och det är 

de som vet vilken information som är mest relevant för tillfället. Dessa förändringar förutspår vi 

kommer ske delvis av sig själv när nytt folk kommer in som ersätter de som går i pension, men 

för att klyftan mellan den nya datorvana arbetsstyrkan och den gamla ”analoga” arbetsstyrkan 

inte ska bli för stor så krävs insatser. 

 

ProTAK är ett bra hjälpmedel för att ha koll på produktionen inom Gruvön. Operatörerna går 

själva in och skriver när det är något problem. Detta sköts dock inte alltid, då det blir svårt att 

finna tid till att skriva när det sker saker som kan störa produktionen. Detta är förstås ett problem 

som kan leda till att det inte alltid är förstahandsuppgifter som skrivs in, utan de kan komma i 

både andra och tredje hand. Med en större tidsprioritering för kommunikation i 

arbetsbeskrivningen så kan detta säkerligen förebyggas. 

 

Muntlig kommunikation i en dialog mellan operatörerna och deras närmaste chefer ses som den 

viktigaste kanalen för internkommunikation. Denna kanal fungerar också bra, när det gäller det 

vardagliga informationsflödet. Det finns problem i och med skiftgången, ibland träffar cheferna 

som arbetar dagtid inte operatörerna under en ganska lång tid när deras scheman inte matchar 

varandra. Det är då viktigt att ändå hålla kontakten vid liv, och då kan det som en av cheferna 

redan gör, vara effektivt att ha ett utskick av veckomail.  

 

Möten tar upp en ganska stor del av dagen för cheferna vi har intervjuat, och de uttryckte en viss 

frustration över detta. De kände att de inte hade tid över att sköta viktiga delar av sitt jobb på 

grund av att de fick gå på möten som ofta inte gav något konkret. Cheferna vi intervjuade var 

medvetna om att detta är ett problem, inte bara för dem själva utan för hela bruket, och att de 

jobbade på lösningar. Vi tror att chefernas arbete här skulle underlättas av en större 

kommunikativ insats från ledningens sida. En ökad dialog samt en bättre förädling, sållning och 

förklararing av informationen från högre ort menar vi skulle medföra att många av dessa möten 

blir överflödiga.  

 

7.2 Slutsatser om vår andra forskningsfråga 

Både chefer och anställda anser att det är viktigt med en god kommunikation inom företaget. 

Operatörerna är överlag också nöjda över kommunikationen med sina chefer. Det är 

kommunikationen längre uppströms de inte är nöjda med, många uttrycker uppgivenhet och 

hopplöshet när det gäller gensvar från högre ort. Detta är en viktig sak att åtgärda, då 
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operatörerna och mellancheferna måste känna att de kan bli delaktiga i en övergripande kultur, 

annars ser vi risken att de två kulturerna glider ifrån varandra ytterligare, med en ännu mer 

försvårad kommunikation som påföljd. 

De chefer vi talat med har påpekat vikten av att genom kommunikation involvera operatörerna 

mer i vad som händer på bruket i helhet och det, anser vi, är ett steg i rätt riktning för att minska 

de kulturskillnader som vi ser finns inom organisationen.  

Som informatören berättade handlar internkommunikationen i mångt och mycket om att 

förmedla strategier och mål och att odla en kultur. För de respondenter vi talat med är detta inte 

det primära utan det viktiga för dem är att de får information som är relevant för deras dagliga 

arbete och som gör att de får en bättre bild av vad som förväntas av dem och vad de i sin tur kan 

förvänta sig av sina medarbetare och chefer. Vi ser här att om ledningen kan förankra sina 

visioner och mål i de behov som finns hos de anställda kommer de få det lättare att implementera 

dessa och därmed kommer det i slutändan bli en mer enhetlig kultur i organisationen.  

 

7.3 Slutsatser om vår tredje forskningsfråga 

Vi diskuterade länge vilka teorier som var relevanta för vår forskning. Skulle vi till exempel ta 

med den byråkratiska skolan, den har många år på nacken och är den relevant idag? Så här i 

analysen av våra data så finner vi den ändå användbar i många fall när det gäller 

kommunikationen från hierarkins topp ner till botten. 

När det gäller internkommunikation är ordergivning en stor del av 

kommunikationsströmningarna inom Gruvön, vilket kan förklaras med den hierarki som råder. 

Enligt de intervjuade så fungerar inte höga chefer som varken sållare, förklarare eller förädlare av 

information. De ses i första hand spridare av den. Detta beteende menar vi medför en rad 

konsekvenser: Medarbetare får i många fall irrelevant och svårbegriplig information och de får 

samma information från flera olika källor, vilket enligt operatörerna gör att de slutar lyssna. Det 

blir svårt för mellancheferna att sålla i information som är dåligt målgruppsanpassad. Men vi 

finner ändå några goda exempel på att de sållar, förklarar och förädlar informationen. En av 

mellancheferna vi intervjuade skickar ut veckomail till sina operatörer med information som 

berör dem. Den andra chefen har infört möten där man går igenom vad som händer i kedjan i 

stort för att på så sätt dra ut operatörerna ur vad han beskriver som deras skyddade bubbla och 

göra dem till en större del av företaget.   
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Vi är övertygade om att det är mycket svårt att komma ifrån den klassiska hierarkiska strukturen 

inom ett företag som Gruvön. Man jobbar i skift, produktionen är igång dygnet runt, året runt. 

Problem som uppstår måste lösas snabbt, annars kan de medföra stora ekonomiska 

konsekvenser. Ett idé- och värdebaserat ledarskap passar helt enkelt inte på den här typen av 

organisation. Däremot behöver inte det betyda att kommunikationen blir strikt enligt 

transmissionsmodellen bara för det. Det finns massor att jobba med bland annat i den 

outvecklade kommunikationsströmningen uppströms, för att nämna ett exempel. Och verktygen 

finns på plats. Intranätet skall enligt kommunikationspolicyn hjälpa till att överbrygga avstånd 

inom koncernen. I nuläget handlar dessa avstånd alltså bara om geografiska avstånd mellan 

systerbruken, men om de utnyttjar nätet bättre kan de där finna en kanal för anställda inom 

koncernen att överbrygga hierarkiska avstånd inom koncernen, anser vi. Det krävs lite 

engagemang och kanske även ytterligare utbildning i att använda nätet, men förutsättningarna 

finns. 

På Gruvön är kulturen vad gäller kommunikation att man talar med varandra öga mot öga. Det 

kan vara möten eller att chefen är ute bland de anställda på kafferasten. Man har 

medarbetarsamtal. Dörren är öppen, som en av cheferna uttryckte det. Kommunikation jämställs 

med dialog. Den enda formella kontakt vi har haft med ledningen i Solna är genom 

kommunikationspolicyn. Genom mellanchefernas och medarbetarnas svar har vi ändå fått en god 

uppfattning om hur ledningens kommunikation uppfattas på Gruvön. Det är ordergivning 

uppifrån och ner, ordet dialog nämns inte över huvud taget. Mellancheferna på Gruvön får mail 

skickade till sig vilket begränsar möjligheterna till en direkt dialog. Så medan kommunikationen 

inom Gruvön innehåller många moderna element och kan kopplas till moderna 

organisationsteorier, så får man gå långt tillbaka i forskningen för att beskriva synen på 

kommunikation i policydokumentet. 

Samtliga vi har intervjuat känner igen kommunikationspolicyn. Men det är ett ytligt 

igenkännande. Den verkar dock ha nått samtliga på Gruvön, via mail eller på intranätet. Vi kan se 

två anledningar till att policyn har distribuerats elektroniskt. Antingen så anser ledningen att 

dokumentet inte är viktigt och har högst pliktskyldigt mailat ut det, eller så är ledningen inte insatt 

i kulturen på Gruvön. Det räcker inte att skicka ett mail och tro att alla ska läsa igenom det, utan 

informationen måste komma upp i möten också, det är samtliga intervjuade överens om.         

Det vore intressant att undersöka varför policyn har behandlats på det här sättet, men det faller 

utanför vår studie och lämnas därmed därhän av oss. De operatörer vi intervjuat anser att policyn 

är till för chefer, och läser man den kritiskt som vi har gjort är vi böjda att hålla med om det.   
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Det finns inte mycket en operatör har utbyte av i policyn, det mesta är till för chefer. Samtliga 

intervjuade talar om att det finns en anda på bruket vad gäller kommunikation, en anda som i 

mångt och mycket står utanför det som beskrivs i policyn. Andan på bruket handlar om en bra 

dialog mellan ledare och anställda. Vi drar därför slutsatsen att policyn inte har särskilt mycket 

inflytande på internkommunikationen inom Gruvön. Om ledningen är seriös i sina ansatser att 

skapa en gemensam kultur genom leden, vilket nämns i policyn, så bör policyn ses över så den 

även innefattar internkommunikation, dialog och kommunikation uppströms. Ett sätt att gå 

tillväga med denna förändring är att ta tillvara på de informatörer som finns ute på bruken när 

revideringar görs. De är utbildade kommunikatörer och besitter en viktig kunskap om och insyn i 

hur kommunikationen fungerar hos dem. Denna åtgärd anser vi skulle minska kulturklyftan 

mellan ledningen och Gruvön. 

 

7.4 Framtida forskning 

I arbetet med denna uppsats fann vi att det är ett hål i organisationskommunikationsforskningen. 

Mycket litet finns att läsa om hur modern kommunikation ser ut inom organisationer som 

industrier och andra större traditionella, hierarkiska företag. Den forskning som finns 

koncentreras ofta på nedåtriktad ledningskommunikation och extern kommunikation och PR och 

där internkommunikationen och dess betydelse har haft en undanskymd roll.  

Forskning att gå vidare med inom ämnet i relation till internkommunikationen kan vara att 

genom kvantitativa metoder nå alla medarbetare för att få veta om de positiva attityderna vi fann 

om kommunikationen med de närmsta cheferna kan generaliseras. Man kan vidare inkludera de 

andra bruken som ingår i koncernen för att se om det finns likheter/olikheter inom företaget.  

Det vore intressant att anta en kulturaspekt och undersöka varför kommunikationen ändras eller 

uppfattas som mer transmissionslik när den sker mellan bruket och koncernledningen i 

jämförelse med de resultat vi fick fram om hur kommunikationen fungerar på Gruvön. På så vis 

kanske man kan få reda på vad är det som gör att det är så olika sorts kommunikation inom ett 

och samma företag, alltså varför kommunicerar koncernledningen på ett vis och bruket och dess 

anställda på ett annat vis när det ändå är samma företag?  

Vi ställde frågan om det skulle vara möjligt att ha en plattare och mer modern 

organisationsstruktur på Gruvön, och svaret vi fick var att det hade försökts, men att strukturen 

med tiden växte på höjden igen. På svaret lät det som att detta nästan var en naturlag, det går inte 
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att bibehålla en platt struktur en längre tid. Det vore intressant att se om det är ett allmänt 

fenomen eller om det endast gäller på Gruvön. 

Alla vi intervjuade var överens om att företaget hade blivit striktare på senare år, en del av de 

intervjuade kopplade samman detta med den ekonomiska kris som inträffade runt 2005. Det vore 

intressant att veta om denna uppstyrning verkligen berodde på kärva tider och om det i sådana 

fall kan finnas exempel på samma trend inom andra företag. Är en platt organisation med en bra 

dialog en lyx som får strykas på foten när tiderna blir sämre? Svaret på detta kan vi kanske få om 

det börjar bli svårt för ett företag som Google att hävda sig. 
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Intervjufrågor 

Till informatören: 

Berätta om dig själv, utbildning, ålder, befattning osv. 

Hur ser en typisk dag ut för dig? 

Vilka kanaler använder du? 

Vad ingår i din arbetsbeskrivning, är det både intern och extern kommunikation eller har ni en 

marknadsavdelning som sköter det externa?  

Hur styrd är du i arbetet med internkommunikationen från Gruvöns ledning, och från Billeruds 

ledning?   

Finns de rätta förutsättningarna för dig att arbeta med internkommunikationen på det sätt som 

policyn menar? Eller på det sätt du vill?  

Ser du att det finns några brister i policydokumentet?  

Behandlar dokumentet alla olika aspekter av internkommunikation som du kommer i kontakt 

med? 

Hur viktig anser du internkommunikationen att vara? 

Hur viktig anses egentligen en god kommunikation inom industriföretagen vara? 

Uppfattas ditt arbete som viktigt av andra i organisationen?  

Hur kan medarbetare kommunicera uppåt? 

Vilket inflytande har de anställda på utformningen av internkommunikationen? 

Vad menas med att överbrygga avstånden? 

Tror du att industrin kommer att utvecklas mot mer platta organisationer? Varför – varför inte? 

Förändras kommunikationen vid större händelser såsom en kris eller ekonomiska svårigheter, blir 

den mer styrd och kommer högre uppifrån? 
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Till chefer: 

Berätta om dig själv, utbildning, ålder, befattning osv. 

Hur ser en typisk dag ut för dig?  

Hur väl känner du till vad som står i kommunikationspolicyn? 

Använder du policyn i ditt arbete med kommunikationen? 

Ser du några brister med policyn? 

Har du fått någon utbildning/fortbildning i att hantera kommunikationen, såsom policyn 

föreskriver? 

Har du den tid som krävs för att arbeta med kommunikation? 

Hur arbetar företaget med kommunikation? 

Vilka kanaler använder du? 

Hur viktig anser du kommunikationen att vara? 

Hur ser din dagliga kommunikation ut? Vilka möter du, vilka kommunicerar du med, kan du välja 

att stå utanför kommunikationen?  

Hur kommunicerar du uppåt, finns det andra kanaler för dig att tillgå än vad som beskrivs i 

policyn?  

Anser du att du är styrd uppifrån gällande hur och när du kommunicerar med dina anställda? 

Ser du kommunikationspolicyn som ett nyttigt verktyg i arbetet med kommunikationen? 

Upplever du att du för en dialog med de anställda eller är det mera en informationsöverföring? 

Kan anställda kommunicera med dig via de formella kanalerna? 

Förändras kommunikationen vid större händelser såsom en kris eller ekonomiska svårigheter, blir 

den mer styrd och kommer högre uppifrån? 
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Till anställda: 

Berätta om dig själv, utbildning, ålder, befattning osv. 

Hur ser en typisk dag ut för dig?  

Hur ser din dagliga kommunikation ut? Vilka möter du, vilka kommunicerar du med, kan du välja 

att stå utanför kommunikationen?  

Hur väl känner du till vad som står i kommunikationspolicyn? 

Hur viktig anser du kommunikationen att vara? 

Har du något inflytande över utformningen av kommunikationen eller vad som kommuniceras? 

Hur fungerar det för dig att kommunicera uppåt? 

Vilka kanaler använder du? 

Har du fått någon utbildning i hur kanalerna fungerar? 

Känner du att du får rätt och relevant information eller är det ett överflöd? 

Finns det tid att ta till sig kommunikationen?  

Vem diskuterar du ditt arbete med, chefen eller någon annan?  

Hur skulle du vilja att kommunikationen fungerar/såg ut? 

Förändras kommunikationen vid större händelser såsom en kris eller ekonomiska svårigheter, blir 

den mer styrd och kommer högre uppifrån? 
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Dokumentanalys 

Frågor som vi vill att ovanstående frågor ska ge svar på tillsammans med dokumentanalysen. 

Vilka åsikter och attityder har anställda i organisationen om internkommunikationen och vilka 

attityder har ledare till internkommunikation? 

Hur ser företagets informatör på internkommunikationens roll och förutsättningar?  

Kan vi se tecken på ett ledningsperspektiv i företagets internkommunikation, bl.a. i 

kommunikationspolicyn?  

Dokumentfråga: 

Kan vi hitta tecken på styrning av de anställdas attityder i dokumentet, t.ex. via odling av en viss 

kultur? 

Vem har författat dokumentet?  

Vilka syften har det?  

Vad får vi reda på om företagets internkommunikation? 

Saknar vi några aspekter av kommunikation det?  

Anser vi att dokumentet beskriver en modern organisationsstruktur? 

Vilka är de övergripande målen med kommunikationen med policyn? 
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Inledning 
 
All verksamhet inom företaget kräver en väl fungerande kommunikation. Vi ska ha ett 
utbyte av information inom företaget och med vår omvärld – det förbättrar 
förutsättningarna för oss att förverkliga vår affärsidé. 
  
Det övergripande ansvaret för Billeruds kommunikation har koncernchefen, men det 
är viktigt att alla chefer och medarbetare i företaget arbetar tillsammans för en 
gemensam och tydlig bild av Billerud. 
 
Vi ska koordinera kommunikationsarbetet för att undvika missförstånd och 
feltolkningar såväl internt som i omvärlden. Därför är det viktigt att vi har en 
gemensam policy som ger praktisk handledning i fråga om ansvarsområden och 
nödvändiga åtgärder.  
 
Kommunikationspolicyn är godkänd av Billeruds styrelse och den revideras av 
företagsledningen med jämna mellanrum.  
 
Policyn ska distribueras till samtliga medarbetare i Billerud, huvudsakligen i 
elektronisk form. Tryckta exemplar finns tillgängliga på begäran. 
 
 
Solna den 4 maj 2011 
 
 
 
 
Per Lindberg   
VD & Koncernchef 
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Syfte 
En kontinuerlig kommunikation med Billeruds olika intressenter är nödvändig för att 
kunna upprätthålla och förstärka koncernens förtroendekapital och affärsmässiga 
handlingsutrymme. Det innebär att informationshanteringen är en strategiskt mycket 
viktig del av affärsaktiviteterna och ett medel för att styra företaget. 
 
Kommunikation är en del av chefsansvaret. Kommunikationspolicyns syfte är att 
underlätta för dem som har ett delegerat informationsansvar samt för chefer på alla 
nivåer i företaget att fatta beslut i informationsfrågor och att hantera information om 
Billerud.  
 
Ansvar 
Koncernstabens informationsavdelning har ett delegerat informationsansvar från 
koncernchefen och utgör en gemensam resurs som ska nyttjas för rådgivning och 
assistans i informationsfrågor, t e x grafisk profil, framtoning i massmedia, intern 
kommunikation och sponsring. På våra svenska bruk finns informationsansvariga 
som ansvarar för rådgivning och assistans i lokala informationsfrågor. 
 
Koncernstabens ekonomi- och finansdirektör och IR-ansvarig har ett delegerat 
informationsansvar från koncernchefen gällande kommunikationen till 
kapitalmarknaden, såsom befintliga och potentiella investerare, analytiker och 
affärspress.   
 

Mål 
Ambitionen är att Billerud och dess medarbetare ska uppfattas som ett affärsmässigt 
och konkurrenskraftigt förpackningsföretag i enlighet med företagets vision.  
 
Namnet Billerud och de egenskaper som förknippas med namnet ska systematiskt 
utvecklas till en av vårt företags viktigaste tillgångar. En förutsättning för detta är att 
alla medarbetare i Billerud förmedlar samma budskap till företagets alla intressenter i 
alla länder. Ansvaret för att så sker vilar på cheferna inom Billerud. 
 
Allt informationsmaterial ska ha en tydlig koncernidentitet och följa Billeruds grafiska 
profilregler. Dessa regler finns sammanställda i en separat grafisk profilguide. 
 
För att Billeruds namn och anseende ska bli den tillgång vi eftersträvar, måste 
företagets information alltid uppfattas som trovärdig. Trovärdigheten byggs långsiktigt 
upp av en konsekvent, korrekt och öppen information, präglad av en helhetssyn som 
utgår från verksamhetens affärsidé, mål och strategier. Informationen ska uttrycka 
förtroende för mottagarna och sakligt redogöra för både för- och nackdelar av 
händelser och förändringar. 
 
Billeruds externa kommunikation ska följa de lagar och regler som råder för 
börsnoterade företag. Informationen som riktas till kapitalmarknaden ska syfta till en 
så korrekt värdering av aktien som möjligt. 
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Ramverk 
Billerud är noterat på NASDAQ OMX, Stockholm. Det innebär att bolaget ska följa de 
krav som ställs i Noteringsavtalet samt de direktiv som upprättats av EG. För att 
samtliga aktörer på aktiemarknaden ska kunna agera på lika villkor ställs bland annat 
krav på informationsgivningen. Grundregeln är att kurspåverkande information 
omedelbart ska delges marknaden, NASDAQ OMX, Finansinspektionen samt på 
europeiska börser enligt EU Transparency Wire via ett pressmeddelande. 
Informationen ska även snarast publiceras på den externa hemsidan. 
 
Billerud följer även Svensk kod för bolagsstyrning. 
 

Informationsplikt enligt noteringsavtalet 
Viss information har ansetts så väsentlig att den kräver obligatoriska 
informationstillfällen. Det gäller t ex årsbokslut, delårsrapporter, kallelse till 
bolagsstämma, stämmokommunikéer, emissioner, VD- och styrelseförändringar.  

 
Enligt generalklausulen i Noteringsavtalet ska nedanstående händelser leda till 
omedelbart offentliggörande om informationen bedöms som kurspåverkande. 
Koncernchefen beslutar om informationen är att betrakta som kurspåverkande eller 
ej. 
 

 Förvärv eller avyttring av företag eller verksamheter,  

 Större order eller investeringsbeslut,  

 Oväntade resultatförändringar,  

 Samarbetsavtal eller andra avtal av större betydelse,  

 Större marknadspris- eller valutakursförändringar,  

 Större kredit- eller kundförluster,  

 Myndighets- eller domstolsbeslut, 

 Förändrad verksamhetsinriktning eller 

 Större avvikelser mot prognoser. 
 
Inför styrelsemöten och vid större affärsbeslut ska företagsledningen överväga om 
beslutet eller händelser är av sådan betydelse att ett offentliggörande är nödvändigt. 
Koncernchefen är ytterst ansvarig för beslut om offentliggörande av kurspåverkande 
information. 
 
Vid eventuell osäkerhet kan NASDAQ OMX (som har tystnadsplikt) kontaktas för 
rådgivning. Om informationen kan antas få starkt kurspåverkande effekt vid 
offentliggörandet kan det vara lämpligt att underrätta börsen i förhand för att 
underlätta övervakningen och eventuellt initiera ett kortare handelsstopp i samband 
med offentliggörandet. 
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Prioriterade målgrupper 
De prioriterade målgrupperna för informationsarbetet är 

 Medarbetare 
 Styrelse och ägare 
 Kapitalmarknaden 
 Kunder och samarbetspartners 

 
Andra viktiga målgrupper är framtida medarbetare, konsumenter och slutanvändare, 
leverantörer, utvalda tidningsredaktioner, beslutsfattare och myndigheter samt 
opinionsledare i viktiga samhällsfrågor, t ex miljöfrågor. 
 
Billeruds information ska till urval och form vara anpassad till de olika målgrupperna, 
men innehållet måste till sin substans vara enhetligt. Informationsavdelningen ska 
löpande följa, samordna och i kritiska situationer styra informationsflödet för att 
säkerställa att budskapen är konsekventa och att all information står i samklang med 
övriga policies som gäller inom Billerud. 
 
Billeruds ledningsfilosofi bygger på ett decentraliserat beslutsfattande. Enheter och 
avdelningar ska utforma sin information efter lokala förhållanden och behov. Lokala 
informationsansvariga ska organisera och upprätthålla kanaler för snabb och effektiv 
informationsspridning. 
 

Aktiv information 
Billeruds informationsverksamhet ska vara aktiv. Vi ska så långt som möjligt ha 
initiativet i informationsfrågor snarare än att behöva reagera på krav från massmedier 
eller andra intressenter. Det ställer krav på framförhållning och god planering. Det 
ingår därför i varje chefs informationsansvar att planera sin enhets 
informationsverksamhet, både över tid och med avseende på specifika händelser. 
 

Krisrelaterad kommunikation  
Billerud ska så snart som möjligt offentliggöra relevanta fakta i en krissituation.  
 
Det primära kommunikationsansvaret i krissituationer på koncernnivå ligger hos 
koncernchefen tillsammans med informationsavdelningen. Det finns en gemensam 
handlingsplan för kriskommunikation för både koncernledning, bruk, affärsområden 
och dotterbolag1. 
 
Det primära kommunikationsansvaret i krissituationer som uppstår på bruken ligger 
hos respektive brukschef i samråd med lokal informationsansvarig samt koncernens 
informationschef. Koncernchefen och produktionsdirektören ska alltid informeras om 
händelser som uppstått hastigt och kan skada företagets grundläggande värden och 
varumärke. Kriser karaktäriseras av att behovet av information är mycket stort. 

                                                 
1 Se Billeruds Kriskommunikationsplan 
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Informatören på respektive bruk ansvarar för att informera informationschef på HK 
om händelser som inte resulterat i kriskommunikationsgrupp men som:  
 

 krävt informationsinsats till enstaka medier och/eller till ett större antal 
medarbetare   

 bedöms kunna utvecklas till en kris 
 
På varje bruk ska det finnas riktlinjer för hur en krissituation hanteras. 
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Våra medarbetare – att informera internt 
 
Den interna informationen har hög prioritet, eftersom medarbetare som är 
välinformerade om sitt företag och dess verksamhet känner större delaktighet och 
lojalitet och presterar bättre. Målet är därför att alla anställda ska ha en god 
uppfattning om Billeruds mål, strategier och hur de egna insatserna bidrar till 
helheten. Att kommunicera företagets strategier och hur de enskilda medarbetarna 
bidrar till företagets mål och visioner är varje chefs ansvar. 
 
Den ekonomiska informationen är viktig. Alla medarbetare har rätt att få en klar 
uppfattning dels om koncernens, dels om den egna enhetens lönsamhet, 
ekonomiska mål och ekonomiska styrsystem. 
 
Den interna informationen ska vara aktuell, relevant och begriplig och tillgodose krav 
från alla olika medarbetarkategorier. Områden inom hälsa och framförallt våra 
anställdas säkerhet är särskilt prioriterad. Träning i informationsplanering och 
informationsgivning är ett element i utbildning och fortbildning av chefer och andra 
nyckelpersoner. 
 
I planeringen ska vi ta hänsyn till att viktig information, i synnerhet i frågor som kan bli 
föremål för ryktesspridning, måste spridas snabbt och med största möjliga 
samtidighet. Vår ambition är att väsentlig information om företaget ska nå alla 
medarbetare samtidigt. Vi strävar efter att viktig information ska nå medarbetarna via 
företagets kanaler, innan de får den på annat sätt, och att det sker så snabbt att 
ryktesspridning förhindras. 
 
Med hänsyn till gällande börsregler får de anställda inte delges information som kan 
påverka börskursen, innan informationen offentliggörs för kapitalmarknaden. Den 
interna informationen ska tas fram parallellt med den externa, översättas och 
publiceras så snart som händelsen offentliggjorts.   

Kanaler 
De viktigaste kanalerna för intern information är 

 informationsmöten på arbetsplatsen 
 intranät 
 personaltidning – Billerud Pressen 
 nyhetsbrev, pressmeddelanden  

 

Informationsmöten 
Muntlig information är den viktigaste och effektivaste formen av information. 
Informationen får omedelbart gensvar och chefen har möjlighet att förklara oklarheter 
och reda ut eventuella missförstånd. Informationsmöten på arbetsplatsen stimulerar 
till diskussion och utgör en social kontakt som stärker sammanhållningen i företaget. 
 
Varje chef ska regelbundet ha informationsträffar med sina underställda 
medarbetare. 
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Koncernens intranät 
Intranätet ska förmedla information och fungera som ett arbetsverktyg för samtliga 
medarbetare. Det ska överbrygga avstånden inom Billerud och ge alla medarbetare 
tillgång till koncernövergripande och lokal information, pressklipp från media, 
information om kund- och marknadsaktiviteter och annan information som speglar 
våra värderingar och arbetssätt.  
 
Riktlinjer för publicering på intranätet utformas av koncernens informationsavdelning 
tillsammans med brukens intranätsansvariga redaktörer.  
 

Personaltidning – Billerud Pressen 
Billerud Pressen är koncernens gemensamma personaltidning som publiceras på 
både svenska och engelska. Tidningen ersätter de lokala personaltidningarna som 
tidigare fanns på varje bruk. 
 
Syftet med tidningen är att vara informationskanal för företagets medarbetare kring 
vad som sker inom företaget avseende verksamhet, struktur, kunder samt även 
externa influenser.  
 
Tidningen distribueras 5 gånger per år. 
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Kommunikation av ekonomisk information  
Denna guide skall ses som en praktisk handledning inom Billerudkoncernen för intern 
kommunikation av ekonomisk information.  
 
Som börsnoterat bolag har Billerud ett stort regelverk att följa (läs mer under rubriken 
Ramverk i denna policy). Det innebär att Billerud inte får ge sina medarbetare utanför 
gruppen av insynsregistrerade personer och personer upptagna i loggboken för 
finansiell information mer information om bolaget än vad som är allmänt tillgängligt 
och som framgår av bolagets egen externa information.  
 
Grundregeln för alla börsnoterade bolag är att ny kurspåverkande information inte får 
lämnas på annat sätt än genom offentliggörande. Därigenom garanteras att alla som 
har intresse av bolagets information får den samtidigt. Det avser såväl personal som 
aktieägare och analytiker m fl. Bolaget ansvarar för att hålla rutiner för 
offentliggörande av kurspåverkande information som ger alla dessa grupper möjlighet 
att ta emot informationen samtidigt.  
 
Principer för vilken ekonomisk information på koncernnivå som offentliggörs återfinns 
under rubriken Informationsplikt enligt noteringsavtalet i denna policy. När 
kurspåverkande information offentliggörs innebär det samtidigt att informationen finns 
tillgänglig på bolagets hemsida och intranät. Exempel på sådan information är 
koncernens kvartals- och bokslutsrapportering. 
 
Nedan följer en beskrivning av vilken ekonomisk information som löpande 
kommuniceras internt till olika personalkategorier. 
 

Ekonomisk information på koncernnivå 

Styrelse, koncernledning och valda revisorer i Billerud AB 
All relevant ekonomisk information på koncern- och bruksnivå omfattande, 

 resultatrapporter totalt och per produkt jämfört med budget och föregående 
perioder,  

 budget- och prognosmaterial,   
 kommentarer till resultatutveckling och i förekommande fall resultatanalyser,  
 balansräkning,  
 lönsamhetsmått  
 samt annan för verksamheten väsentlig information.  

 
Informationen delges skriftligt varje månad. 
 
 

Ekonomisk information på bruksnivå 
 
Bruksledning, fackliga representanter och lokalt ansvarig revisor 
All relevant ekonomisk information på bruksnivå omfattande,  
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 resultatrapporter totalt och per produkt och eller maskin,  
 budget  
 kommentarer till resultatutveckling och i förekommande fall resultatanalyser,  
 balansräkning,  
 lönsamhetsmått  
 samt annan för verksamheten väsentlig information.  

 
Informationen delges skriftligt eller muntligt varje månad. 
 
Av särskild vikt är att påpeka att mottagarna här tar emot konfidentiell information, 
och denna får därmed inte spridas vidare. 
 
Avdelningschefer 
All relevant ekonomisk information på avdelningsnivå omfattande, 

 uppföljning i jämförelse med budget och föregående år 
 samt övrig väsentlig ekonomisk information om utvecklingen för avdelningen.  

 
Informationen delges skriftligen varje månad. 
 
Varje månad kan dessutom muntlig information ges inkluderande sammanfattande 
OH-bilder på bruksnivå om, 

 resultatutvecklingen totalt och per produkt och eller maskin med kommentarer 
till utfallet  

 samt övrig väsentlig ekonomisk information för verksamheten på bruksnivå. 
 
När informationen avser ett avslutat kvartal eller annan kurspåverkande information, 
får denna lämnas först efter det att Billerud publicerat motsvarande extern rapport. 
 
Alla anställda 
Information om utvecklingen avseende försäljning och rörelseresultat för den egna 
avdelningen får lämnas varje kvartal efter det att Billerud offentliggjort sina resultat. 
Då kan även uppgifter om volymer, försäljningspriser och fasta kostnader totalt för 
bruket/försäljningskontoret delges.  
 
Efter koncernens offentliggörande av bokslutsrapporter hålls genomgångar på 
avdelningsmöten eller större personalsamlingar om rapporternas innehåll. 
 
För enhet inom Billerud som endast står för en mindre del av omsättningen och har 
särskilda önskemål om ytterligare information kan tillstånd till detta ges efter 
avstämning med CFO eller informationsansvarig på koncernen. 
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Vår omvärld – att informera externt 
 
Syftet med Billeruds externa informationsverksamhet är att till omvärlden förmedla en 
korrekt bild av företaget och dess verksamhet. Målet är att vi ska etablera ett gott 
anseende, trovärdighet och förståelse för vårt agerande och hålla en hög servicenivå 
vad gäller informationsgivning till kapitalmarknaden, myndigheter och media. 
 
Som börsnoterat bolag har Billerud ett stort regelverk att följa (läs mer under rubriken 
Ramverk i denna policy). För att samtliga aktörer på aktiemarknaden ska kunna 
agera på lika villkor ställs bland annat krav på informationsgivningen. Grundregeln är 
att kurspåverkande information omedelbart ska delges marknaden via ett 
pressmeddelande. 
 
En professionell informationsgivning till massmedierna är särskilt viktig i situationer 
där vårt företag berörs av händelser som ger orsak till intensiv mediebevakning. Vi 
ska visa förståelse och respekt för mediernas sätt att arbeta och deras viktiga roll i ett 
demokratiskt samhälle. 
 

Att tänka på 

Informationsplikten är omedelbar 
Offentliggörande ska under börsens öppethållande ske omedelbart, det vill säga i 
direkt anslutning till att beslutet fattas, valet ägt rum eller händelsen blivit känd för 
bolaget. Under övrig tid ska offentliggörande ske snarast möjligt, dock senast i god 
tid före börsens öppnande påföljande handelsdag.  
 

Planera i god tid 
För att möta börsens informationskrav om omedelbar publicering bör alla 
pressmeddelanden författas före styrelsemöten och finnas tillgängliga på både 
engelska och svenska. Huvudkontoret i Stockholm offentliggör alla 
pressmeddelanden. 
 

Glöm inte medarbetarna 

På grund av noteringsavtalet kan vi inte förhandsinformera våra egna medarbetare 
om viktiga beslut. Däremot kan vi ge dem fylligare och mer riktad information vid 
samma tidpunkt. Den interna informationen ska tas fram parallellt med den externa 
och översättas.   
 

Informera potentiella talesmän 
Utöver de talesmän som finns angivna i pressmeddelandet kan andra nyckelpersoner 
komma att kontaktas av media, som till exempel våra brukschefer vid viktiga 
investeringsbeslut. För att säkerställa att vi ger en enhetlig och professionell bild bör 
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potentiella frågor och svar tas fram inför offentliggörandet och spridas till alla 
personer som kan tänkas bli kontaktade. 

 
Rätten att uttala sig 
Billerud eftersträvar att vara ett öppet och tillgängligt företag och har därför en öppen 
policy vad gäller kommunikation med omvärlden via media. Det är viktigt att vi i alla 
lägen ger en korrekt och samstämmig bild av verksamheten, och att vi iakttar de 
börsetiska regelverk som gäller för informationsspridning. 
 
Den som uttalar sig å Billeruds vägnar ska presentera företagets ståndpunkt i den 
aktuella frågan och inte föra fram personliga åsikter. Alla uttalanden i kontroversiella 
och övergripande frågor ska föregås av kontakt med koncernens 
informationsavdelning. 
 
Koncernchefen är den primäre talesmannen i alla koncernfrågor. I hans frånvaro kan 
även ekonomi- och finansdirektören kommentera frågor på koncernnivå. 
 
För övriga medarbetare gäller att alla får uttala sig – dock utan att avslöja 
kurspåverkande information – om det är allmänna frågor, tidigare offentliggjord 
information eller om man blivit delegerad talesmannarollen i en specifik fråga. Vid en 
eventuell olycka eller annan kris bör alla kontakter med media överlåtas åt dem som 
är utsedda till talesmän i kriskommunikationsplanen. Alla initiativ till aktiva 
journalistkontakter ska först godkännas av VD/platschef eller av den som är 
informationsansvarig. 
 
Frågor som alla kan besvara: 

 Den egna rollen och arbetsuppgifterna 
 Fakta om bolaget som finns publicerat i årsredovisning, delårsrapporter och på 

den externa hemsidan 
 
Frågor som alltid hänvisas till koncernchefen  

 ägarförhållanden 
 marknadsbedömningar 
 framtidsplaner 
 icke offentliggjorda transaktioner 
 rykten 
 resultatprognoser 
 detaljfrågor om offentliggjorda transaktioner 
 finanspolicy 
 

Frågor som kan hänvisas till andra i ledningsgruppen 
 finansiell information – Ekonomi- och finansdirektör 
 marknad/produkter – Affärsområdeschefer 
 miljö/produktion/regionala frågor – Brukschefer  
 personal/organisation - Personaldirektör 
 forskning/utveckling – Affärsutvecklingschef/Teknisk Direktör 
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Frågor som vi aldrig besvarar 

 resultat/prognos (utöver vad som offentliggjorts och angivits i senaste delårs-
/årsrapport) 

 finansiell ställning (utöver vad som offentliggjorts och angivits i senaste delårs-
/årsrapport) 

 bedömning av marknadsvärden/aktiekurs 
 

Kritiska opinionsfrågor 
Varje företag har inom sin verksamhet områden som är särskilt känsliga ur 
opinionssynpunkt. Det ingår i chefernas informationsansvar att identifiera dessa för 
Billerud känsliga områden och förbereda argumentation och svarspolicy som klargör 
företagets ståndpunkt. Det är viktigt att beakta behovet av koncerngemensam 
samsyn på hur vi ska agera, om och när frågan aktualiseras. 
 
Vi ska i arbetet med opinionsfrågor även ta hänsyn till långsiktiga trender i samhället 
som kommer att påverka Billeruds verksamhet. Exempel på opinionsfrågor av vikt är: 
 

 miljöfrågor relaterade till branschen; skogsvård, utsläpp, transporter 
 hållbarhetsfrågor, Corporate Social Responsibility 
 förpackningar, återvinning 
 energifrågor; utsläppsrätter 
 

Vad betraktas som känslig information? 
Billerud ska präglas av öppenhet. Därför sekretessbeläggs uppgifter endast när det 
är befogat av konkurrensskäl eller andra särskilda hänsyn. Rykten kommenteras 
enbart i de fall de är grovt felaktiga och kan skada företaget. Hypotetiska frågor 
besvaras aldrig. Sekretesskyddad eller i andra avseenden begränsad information är 
framför allt följande: 
 

 Affärshemligheter: I de fall affärsavtal offentliggörs sker detta som regel 
tidigast när avtalet eller ett ”letter of intent” har undertecknats. Alla 
förfrågningar dessförinnan besvaras med att Billerud aldrig kommenterar 
rykten. 

 
 Strategier: Detaljerade uppgifter om koncernens och övriga enheters 

strategier, mål, förvärv och planerade förändringar är hemliga av 
konkurrensskäl. Offentliga uppgifter är den information om affärsidé och 
övergripande strategier som anges i årsberättelser och andra publikationer. 

 
 Ekonomisk information: Inga resultatuppgifter eller prognoser för enskilda 

bruk eller affärsområden får lämnas utöver de som offentliggörs i koncernens 
ekonomiska information, dvs bokslutskommuniké, årsredovisning och 
delårsrapporter. Budget och prognossiffror lämnas aldrig ut. Alla 
informationsåtgärder ska följa noteringsavtalet. Om tveksamhet råder, rådgör 
med ekonomi- och finansdirektör eller IR-chef. 
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 Personalinformation: Som regel ska medarbetare få information som avser 
den egna enheten innan den offentliggörs externt. Denna regel gäller inte 
information som bedöms vara kurspåverkande. I dessa fall ska informationen 
ges samtidigt till både medarbetare och aktiemarknad. 

 
 Vittnesmålsannonsering: Medarbetare kan bli ombedda av andra bolag att i 

deras pressmeddelanden eller reklam uttala sig på Billeruds vägnar om 
företagets produkter eller tjänster. Den som har för avsikt att medverka i sådan 
reklam ska först stämma av med koncernens informationsavdelning. 

 

15 



 
 
 
 

Kontakter med massmedia 
 
Goda relationer med media ökar förtroendet för Billerud. Medierna når alla våra 
intressentgrupper, inklusive våra anställda. Den publicitet vi får är avgörande för hur 
vi uppfattas av omvärlden. Förtroendefulla relationer mellan massmedierna och 
företagets representanter är därför viktiga i arbetet att profilera Billerud. 
Långsiktighet, systematik och personliga kontakter är grundläggande för att skapa 
goda relationer. 
 
Massmediekontakter är ett ansvarsfullt uppdrag och bör hanteras av personer med 
kunskap om vårt noteringsavtal och medias villkor. Företagets betydelse som 
arbetsgivare har i första hand regionalt och lokalt intresse. Kontakterna med 
lokalpress och lokalradion är därför lika viktiga som kontakterna på riksplanet. 
 
Vi ska eftersträva att ingen nyhetsredaktion – oavsett upplaga, politisk färg mm – 
gynnas före andra.  
 

Kontakter med journalister 
Ibland inträffar det att journalister tar kontakt och ställer frågor som vederbörande 
Billerud-medarbetare inte är förberedd på. Det är viktigt att i sådana fall inte svara 
oöverlagt. Den som blir kontaktad och är osäker på vad som bör sägas, ska hänvisa 
frågan till en lämpligare instans eller be att få återkomma med besked inom en 
överenskommen tid.  
 
Det finns ibland relevanta skäl att inte besvara journalisters frågor. I sådana fall ska 
man försöka få förståelse för skälet att inte svara. Att enbart vägra kommentera 
skadar våra långsiktiga relationer med medierna. 
 

Pressmeddelanden 
Pressmeddelanden är en vanlig form av kontakt med massmedia. Kvaliteten på 
pressmeddelandena påverkar journalisternas uppfattning om företaget. De ska därför 
motsvara högt ställda redaktionella krav på innehåll och form och i princip kunna 
publiceras utan vidare redigering. De ska vara sakligt hållna. Värdeomdömen och 
försök till textreklam urholkar vårt långsiktiga förtroende och bör alltid undvikas. (För 
praktiska tips hur man skriver pressmeddelanden se bilaga 1.) 
 

Distributionskanal 
Alla pressmeddelanden som skrivs inom Billerud skickas från huvudkontoret. Genom 
en centraliserad distribution säkerställer vi att Billeruds talesmän alltid är informerade 
före publicering, att vi har ett enhetligt utseende och språk och att samtliga 
pressmeddelanden omedelbart publiceras på Billeruds externa hemsida samt på 
våra intranät. Pressinbjudningar och lokal pressinformation som inte är 
kurspåverkande och saknar rikstäckande intresse skickas lokalt. 
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Avsändare 
Moderbolaget Billerud är juridisk avsändare och den korta texten längst ner i 
formatmallen avser alltid Billerudkoncernen och inte lokala enheter. 
 

Presskonferenser 
Kravet på informationens substans och allmänna intresse ökar betydligt om man 
inbjuder till en presskonferens som tar avsevärd tid i anspråk för journalisterna. 
Därför ska presskonferenser endast användas när vi har något mycket viktigt att 
meddela eller när informationen är komplex. För närmare information och goda råd 
om presskonferenser, se bilaga 2. 
 

Ekonomisk information 
Billeruds externa ekonomiska information syftar till att ge aktieägare och andra 
aktörer på kapitalmarknaden ett rättvisande underlag för att bedöma det långsiktiga 
värdet på Billerud-aktien. Den ekonomiska informationsverksamheten ska bedrivas 
med förståelse och respekt för att denna intressentgrupp har särskilt höga krav på 
informationens trovärdighet och relevans. Ekonomi- och finansdirektör och IR-chefen 
ska samordna alla kontakter med investerare och analytiker. 
 
Billeruds stora aktieägargrupp är en tillgång. Privatpersoner och institutioner har 
investerat kapital och förtroende i Billeruds framtid. De är alla potentiella 
ambassadörer och förespråkare för företaget och dess verksamhet, både på 
kapitalmarknaden och i andra sammanhang. De ska därför ges hög prioritet i den 
ekonomiska informationen. 
 
Solna den xx januari 2011 
 
Per Lindberg 
VD och koncernchef 



Transkription intervju med Ann-Marie Palmertz Gruvön 54 år. 

0.08 

N: Vi tänkte att du kan få börja med att berätta lite om dig själv, vem du är, ålder, vad du gör här, hur 

länge du har jobbat och utbildning och allt annat. 

AM: Ja jag heter Ann-Marie Palmertz och har jobbat på det här företaget sedan -76, tillhör nästan 

inventarierna fast det har varit lite olika ställen eh alltifrån drift till lite kontorsarbete till planering och 

sådana saker och nu sitter jag som produktionstekniker och är ansvarig för sal, salen och utskotten, utskott 

ni vet inte vad det är kanske nej, vi tar hand om alla rullar som kommer ifrån pappersmaskinerna ( )och 

har ett stort personalansvar på 47 personer 48 som tar mycket tid ( ). 

4.50 

N: Du har ganska mycket förklarat men vi undrar ändå hur en typisk dag, det finns det väl kanske ingen, 

men ser ut? 

AM: En typisk dag eh jag kommer till jobbet runt halv åtta och eh måndagar och torsdagar så har vi alltid 

ett avstämningsmöte med min personal då här på salen, det är ungefär nio per skift och då går vi igenom 

lite vad som har hänt på helgen och hur det ser ut och dom får lite information om marknadslägen och 

om vi går bra eller sådant och de har en massa frågor till mig också kanske och att vi inte har detta varje 

dag det är ju att det är samma skiftlag måndag tisdag onsdag och sedan kommer det ett nytt på torsdag så 

de andra dagarna på morgonen då börjar jag med att jag går in till utskottscentralen kollar att det är lugnt 

och bra här och om det är något bekymmer så går jag till packen och frågar samma sak där och så går jag 

till omrullningen och frågar samma sak där. 

M: Så du har inget gemensamt alltså? 

AM: Nej utan det har vi bara måndag och torsdag då när det är nytt skiftlag som kommer och de går ju 

runt på femskift då så att det blir ju perioder när de gör nattvecka och sedan ledigvecka som det blir 

ganska lång tid innan man ser dom då så är det ju sedan kommer jag upp och tittar igenom vi har ju lite 

rapportsystem också vi ska titta i vi har ett protac vi tittar hur verksamheten går det är ju sedan ska vi 

skicka någon upp till ett halv nio möte på södra kontoret oftast är det ju NN då som är min chef då som 

går på det men ibland delegerar hon att vi får springa upp vi också får lite motion på detta möte och 

rapporterar våran linje ( ) så ringer telefonen om allt och så är det kontakt med underhåll och lite så.  

7.52 

AM: ( ) medarbetarsamtal har jag ju också då ska ha 48 stycken på ett år som tar lite tid sedan har vi 

väldigt mycket rehabuppföljning ( ). 

N: Låter som mycket kommunikation under en dag att. 

AM: Ja det är ju jag pratar jag är social hela dagarna ( ).  

8.45 

M: Eh dom här medbetar medarbetarsamtalen vad brukar det handla om vad är det för något? 

AM: Ja vi har till och med gått kurs hela, hela våren ( ) det handlar om så här att vi sätter oss och samtalar 

och tittar på förra årets prestationer och utveckling, och vad har jag för kompetens vi pratar min 

arbetssituation min livssituation, eh mål för året och eventuellt utbildningsbehov då det är väl det stora 



som ingår i ett medarbetarsamtal. Sedan så är det ju upp till var och en vad de vill ta upp om det är 

specifika saker eller så de här medarbetarsamtalen tar allt ifrån tjugo minuter till två och en halv timme 

beroende på person då för en del en äldre herre som jobbar här som kör truck han brukar komma in och 

säga jag vill inte utvecklas jag vill avvecklas säger han då ( ). 

M: Men är det mycket generationsfråga där tror du det där med utveckling eller? 

AM: Ja det är det, det ser en ju ( ). 

M: Är de uppskattade de här medarbetarsamtalen eller får du liksom någon det här var väldigt bra eller det 

här var väl inget att ha? 

AM: Det de flesta tror jag tycker att det de kan ju tacka nej och det är det ingen som gör ( ) men de tycker 

att det är gott att ha den här stunden att prata och är det inte något speciellt så kan de ju prata lite väder 

och vind och så kan jag fråga också hu det funkar för dig och det är ju en del som är väldigt öppna och 

dom berättar hur de har det hemma och lite sådana där saker också då att de har svårt med vissa grejor va, 

vad de vill och sedan är det ju vi har ju en och annan konflikt också för jag menar en älskar inte alla 

människor här på jorden så är det ju så det skär sig lite grann då så vi får sitta och försöka lösa sådana 

grejor också, det är ju inte bara att säga att då får du ta det jobbet och så får du ta det jobbet ( ) lite sådana 

grejor kan det vara också. 

M: Du får vara lite diplomat där också då? 

AM: Ja en försöker ju så långt det är möjligt va men det är ju inte alltid det går heller utan samtidigt så ska 

vi ha krav på våra medarbetare att de ska ha någon typ av social kompetens ( ) alla har vi ett ansvar för att 

det ska fungera. 

12.48 

N: Öh många eller många, andra chefer vi pratat med sa att det är mycket möten? 

AM: Ja nu ska jag säga så här att jag är lite förskonad för från möten för NN min chef hon springer på alla 

sådana här möten som är på samma höll ihop eh linjen, eh vi hade en annan organisation förut när vi var 

linjechefer sju stycken är det i pappersbruket och då sprang alla dessa sju på alla dessa möten och man 

sprang benen av sig och sedan så gjorde de om organisationen då så det blev bara två linjer med bara två 

linjechefer då så NN är linjechef så för min del så har de här mötena minskat jättemycket så hon får ju gå 

på allt det där hon springer på möten jämnt. Jag har lite lugnare men det är vissa veckor det är ibland är 

det mycket då ( ) och sedan här vi möten internt också vi har avstämningsmöte för personalen ( ) och 

uppföljningar och lite sådant 8( ).  

15.08 

N: Förutom att du har möten med dina medarbetare vilka möten har du med dina chefer då? 

AM: Ja med NN vi har ju fått organisationen så att vi sitter ju hela våran linje här uppe nu då eh och det är 

ju PM, pappersmaskin 1 och 2 och så hela min avdelning då sedan har vi NN vägg i vägg här som är 

personalman som sköter all bemanning och så NN, så att varje onsdag har vi möte med henne där vi går 

igenom tillbud olycksfall vi har ju ett sånt system också som vi ska följa upp då vad som har hänt skador, 

eh och vi går igenom vad vi gör just nu och hon informerar oss från sina möten då som hon har med, ,ed 

högsta chefen, så nu det här fick vi reda på och pratar om hur det går för Gruvön då och miljö och lite så 

där så att det har vi varje onsdag två timmar. Sedan så har vi väl de här informella mötena då så vi kan ju 

sitta och ta en eftermiddagsfika så här och då pratar vi oftast jobb också ja så är det ju sedan har vi alla 



andra möten runt personal vid tillsättning av tjänster och sådant där då så att tycker vi arbetar ganska tight 

ihop men bara ett informellt* möte då.  

*Hon menade dock formellt. 

16.52 

M: Har du har du sett den, läst den? 

AM: Ja-a. Det har jag. 

M: Du har läste den också? 

AM: Jaja men.  

M: Då är du först med det. 

AM: Jaha fast jag kan inte nu säga att jag vet allt vad som står i den men jag har läst policyn ja, men sedan 

finns det policy för väldigt mycket. 

17.16 

AM: Det sista vi fick hem i brevlådan var en policy om hur vi beter oss mot varandra egentligen ( ) vi fick 

den i brevlådan hem och den har jag också läst.  

18.24 

AM: ( ) inte den uppdaterade har jag nog inte läst.  

18.35 

M: Här handlar det handlar ju en hel del om ekonomisk i och med att ni är börsnoterade och allt det här 

då så, så ska ju riktlinjerna för det tas upp förstås. 

AM: Men det vet vi ju också vi får inte prata om hur det går för oss och lite sådana saker inte ens på våra 

interna möten får vi göra det de säger det här kvartalet gick Gruvön bra nu tjänade vi femtio miljoner det 

får vi inte säga men det är inte alltid vi får reda på det heller. 

19.07 

N: Du måste ju sålla en del innan du pratar med dina anställda och sedan vad din chef säger till dig får ju 

hon också? 

AM: Mm, ja men det gör en ju det, det måste en göra, rätten att uttala sig det vet en ju också, vi har inte 

rätt att säga någonting så är det. Då ska vi bolla vidare till NN (chef) eller till ( ) och de får inte heller säga 

någonting ( ) så får han bolla vidare till NN (chef) om det har hänt en olycka här inne eller om det 

någonting har hänt och tidningen står på porten så får ingen av oss egentligen prata med tidningar utan 

det ska högsta chefen göra.  

19.55 

AM: ( ) men vi har ju policy för allt egentligen det står ju ganska många grejor där i också så att säga att en 

kan den utan till det kan en ju inte men en får ju vara aktsam hela tiden för hur man uttrycker sig och vad 

man gör, miljöpåverkan och allting vi mm.  



N: För det sa Marianne också att hon kunde ju inte den här specifikt men just att det finns en anda här att 

man hur man beter sig den finns redan, kulturen vad man säger och inte säger.  

AM: Så upplever jag också så att en har ögnat igenom det där säger ju inte att en kan den. 

N: Men har du sett någon skillnad på det under åren här att det har blivit restriktivt? 

AM: Absolut, absolut jag har sett jättestora förändringar för eh en om en ska kalla jämlikhet då med 

kvinnor ( ). 

22.35 

N: Hur pratar man med resten av personalen om det? 

AM: Om nej, nej det, det naturligtvis har de för att det, det har varit arbetskamrater som har haft 

misstanke så naturligtvis så känner de ju till det på det skiftet och det har säkert spritt sig men jag pratar 

absolut inte om det nej det gör jag inte. 

N: För det dom försvinner inte ur arbetet eller stannar dom kvar under tiden dom har rehab? 

AM: Ja de är kvar det är de men de ( ). 

24.46 

N: Har kommunikationen också förändrats från den tiden det kanske inte var lika stor koncern då att det 

var lika många chefer och? 

AM: Eh, jo det var det eh ja det ja jag tror att det förändrats sig där också på, på mycket saker för förr var 

det liksom att jag tror det pratas mer öppet om personer om det var någon som typ hade alkoholproblem 

så var det liksom allmänt känt över hela bruket nästan nu blir det ju locket på att vi har lite mer vi har inte 

skrivit på något papper med tystnadsplikt eller sådana saker men det har ju jag per automatik men jag tror 

att de pratade öppet om det på ett annat sätt ja. 

25.56 

AM: ( ) om vi säger här i pappersbruket jag ska ju inte säga att det är generellt sett här över allting men då 

hade vi ju skiftbaser här det har vi inte kvar då var det alltså en skiftbas som styrde ett helt skift som han 

eh var populär eller inte men han, han kunde ju vara eh rak och så där och säga att du är här för att arbeta 

och passar inte det kan du gå på porten eller något sådant här du vet en som domderade så kan en ju 

aldrig säga idag även om en skulle önska många gånger.  

26.44 

M: Får ni någon utbildning säg du kommunicerar ju väldigt mycket även medarbetarsamtal och det här, 

har du någon utbildning eller får du någon utbildning av företaget? 

AM: Ja jag har nog fått väldigt mycket internutbildning måste jag säga eh svåra samtal, medarbetarsamtal ja 

allt möjligt. 

M: Är det bra utbildningar? 

AM: Mycket bra nu kommer jag inte ihåg vad den heter men jag gick en ledarkurs uppe i Sigtuna på ja 

totalt fjorton dagar som var uppdelat på fyra gånger tror jag som var riktigt avancerad riktigt bra mm. Så 

det tror jag vi får de flesta och BAM till exempel, BAM-utbildning, bättre arbetsmiljö, den är ju nästan en 



vecka det ör ju något en måste ha liksom för att veta sitt ansvar som för högsta chefen delegerar ju till 

nästa chef och till nästa chef och till mig då, arbetsmiljöansvar att det här är ditt arbetsmiljöansvar att se 

till att den här enheten fungerar så att då och sådant måste man ju ha utbildning på annars är det bara att 

delegera tillbaka och säga att det tar jag inte på mig.  

28.28 

M: Vilka, vilka kanaler brukar du använda dig av när du söker eller får information, intranät och? 

AM: Intranät ja där kommer ju det mesta eh sen vi har ju väldigt mycket program eh men eh 

informationen vad som händer det är ju intranätet det är det. 

29.01 

M: och annars du pratar mest med folk mun till mun då eller är det massa telefon och? 

AM: Mail har vi också jag skickar ju varje fredag så skickar jag ut ett litet veckobrev ner till salen inför 

helgen och det brukar vara så här ja denna vecka har gått bra lite problem hade vi i packen och till veckan 

nu så kommer det bli väldigt mycket planerad omrullning som dyker upp och antingen lite allmänt truck 

den och den är på lagning den kommer tillbaka på tisdag bla bla bla bla bla bla så att alla ska kunna läsa 

det då för en när ju inte alla i och med att det är skiftgående personal också.  

M: Men mailet når ut till alla då? 

AM: Ja mailet når ut till alla. 

N: Är det någon respons på den att de skickar tillbaka om det är någonting eller är det sådant ni tar när ni 

träffas på möten sedan om det är något de tar upp? 

AM: Jag får ingen respons på de mailen men jag får ju mail ifrån personalen också när dom fast jag vill ju 

helst att man ska skriva i protac särskilt när det är grejor som rör anläggningen att det har krånglat med 

någon robot i packen eller några sådana här saker så att alla ser att det krånglade ju då och så nu krånglar 

den igen för oss och det var ju bara en vecka sedan den krånglade förut det måste ju vara något fel på den, 

ta hit ABB eller något sak så det. 

M: Men sådant som rör hela kedjan mer då? 

AM: Ja som rör verksamheten. Eh annan information det är ju våra små möten som vi har där nere också 

så som vi informerar plus att vi jag skriver mitt veckobrev och sedan har vi ju protac också kan skriva där 

små grejor när det är enkla saker nu är det slut på månaden nu är det dags att ni godkänner er persona tid 

vi har ju vi stämplar ju ur i datorn så då får alla sköta sitt eget här så ska jag attestera det sedan då.  

N: Brukar ni ta upp någonting på era möten om själva hur det går för koncernen i stort eller är det brukar 

ni ägna er åt Billerud och er del hur det funkar? 

AM: eh ja vi ägnar oss mestadels att Gruvön men är det typ börjar bli vi har haft lite problem med 

orderbrist nu fast det nu har det fyllt på igen då ganska bra men då funderar jag jaha hur går det för dom 

andra bruken då står dom också med sina maskiner och då brukar vi få reda på det ( ) men vi intresserar 

oss mest för vårat naturligtvis det gör vi men samtidigt så är vi intresserade om det går bra för dom andra 

också vill att det ska gå bra för dom andra för eh i två års tid nu så har ju vi fått en bonus som inte är av 

denna värld den är alltså en bonus på i fjol tror jag det var 22 000 per anställd fick vi i bonus det är ju en 

extra månadslön som vi fick för att då hade vi uppfyllt alla kriterier vi hade nått målen och vi var bättre i 

jämförelse med andra skogsindustrier vi höll i våra kostnader och vi hade medarbetarsamtalen och 



skyddsronder skulle vi gå enligt plan och lite sådant och så uppfyllde vi alla kriterier så blev det 22 000 så 

det kunde lika gärna blivit så att det blev noll då om vi inte hade gjort det då. Så då känns det ju lite roligt 

men en del av bonusen är ju Gruvön eller hur Billerud går totalt då så det är klart att vi är intresserade av 

det och vi får ju lite information kommer ju på intranätet också när en kan se att det är nya tjänster 

annonseras ut och lite sådant en kan ju gå in på deras sidor och kika om man vill det och lite så, så visst är 

vi intresserade av dom , dom bidrar ju till. 

M: Mm är det här något ni för vidare ner till era anställda också eller är det något de frågar om mer? 

AM: Om det är så att vi vet till exempel om vi säger att nu börjar det bli lite tunt med order på tvåan så de 

planerar kanske att få stå två dagar för orderbrist och så där och sedan hörde vi då att Karlsborg har stått 

med sin säckmaskin ja i ett antal dygn och lite sådant sådan information det vi vet om det är av intresse så 

brukar vi väl säga men det är väl just om hur om de kör eller inte. 

M: Men hur är intresset tror du bland medarbetare och dom på golvet om koncernen i helhet så här att för 

det kan ju vara så att om det går dåligt här det är inte bara vårt fel för det går dåligt på andra ställen , det 

kan ju vara bra att veta sådant också? 

AM: Ja, ja jag tror, tror att det är ett väldigt intresse på min linje i alla fall eh jag tror på något sätt att vi har 

upptäckt att det här bruket det står ju och försörjer så jäkla mycket människor så det är väldigt viktigt att 

det får stå kvar och det försörjer ju hela den här orten funnits inte Gruvön här så vore det ju ingenting här 

så att det är ju viktigt att det finns liksom så att jag tror de flesta är jätteintresserade. Det tror jag. 

M: Ja men är det något ni tar fasta på också och för vidare information ner så att dom får den 

informationen? 

AM: Ja absolut när vi vet det ja absolut ja. Sedan är det ju inte varje dag nej det är det ju inte för den 

informationen har vi ju inte riktigt så det är ju det kan jag väl inte säga att vi får heller det får man fråga sig 

för nästan för när jag brukar fråga hur går det för de andra när det går dåligt för oss har de stått också eller 

eh och då ja det är ju NN som brukar komma med denna informationen från de möten som hon är på då, 

NN är väldigt duktig på att försöka föra vidare sådant som vi ska säga vidare också och hon brukar alltid 

inte alltid men oftast så kikar hon in på mina möten och är med också så jag brukar alltid fråga NN är det 

något mer vi ska berätta hur ser det ut på orderfronten hur har vi det i Karlsberg eller Karlsborg att jag 

ställer frågor till henne fast jag vet svaren då. 

N: Men det blir lite grann där en kapning av information som kommer ner till de hur det egentligen går 

det är bara när det är något stort som ledningen säger att nu får ni reda på, för ni har väl stormöten med 

hela fabriken va? 

AM: Ja, mm eh vi hade ett nyligen i folkets hus eh dit vi var kallade och då var det ju NN då som chefen 

som hade det där mötet och det var tyvärr de sista, den här gången var det jättemycket stor uppslutning 

tror jag mot vad det brukar vara för det är många som brukar ah skita i det för de kanske inte är så 

jätteintresserade av att lyssna på det även en får ju betalt då men det är ju inte övertid eller så beroende på 

var en bor och om en har tid och lust när en är ledig men, men det är ju många som går men nu så la dom 

in det lite smart då att dels information om det och att Billerud nu i dagarna här var tio år när vi nybildade 

för vi tillhörde ju Stora Enso förut då en stor koncern eh och då fick alla jubileumsgåva ( ) så att den 

dagen jag var där var det nästan fullt för det är ju i folkets hus då jättemycket folk var det ( ). 

37.07 

M: Hur mycket kontakt brukar du ha med dagligt med folk under dig dom ute på golvet och så är du ute 

och pratar med dom något eller kommer dom in till dig eller? 



AM: Ja en och annan kommer upp ibland om de har någon fundering eller en del tror jag tycker det är 

trevligt att bara komma upp och slå sig ner och säga några ord. 

M: Dörren är öppen? 

AM: Ja dörren är öppen men det är det är väl samma personer jämt sedan försöker jag att alltid träffa det 

skiftlaget för de veckor när de jobbar natten i slutet då ( ) då är det ju tre eftermiddagar som jag kan träffa 

dem på nu då från två till fyra när jag går hem då så brukar jag någon av dagarna i alla fall att gå ner och 

prata med dem jämt slå ner rumpan och ta en kopp kaffe och bara prata men det är inte alltid det jag 

hinner men så då dröjer ju träffar jag dom inte de tre då har de varit lediga ( ) då ser jag dom inte på tre 

veckor så är det. 

M: Men det kan vara lite problem då kanske det ni inte ses överhuvudtaget knappt ibland? 

AM: Nej det blir så intensivt med det skiftlaget som är här nu typ på förmiddagen är här för de har jag 

träffat nu på morgonen och de träffar jag liksom hela veckan nu varenda dag då och sen går de på 

torsdagen då går de på eftermiddagen men måndag tisdag onsdag då träffar jag dom jätteintensivt och de 

som kommer nu det här skiftlaget dom har jag inte sett på hela förra veckan ( ) de har väl fått mitt 

veckoblad då och lite sådana saker men jag har ju inte pratat med dom eller så ( ) det är ju att skiftgången 

är sådan så blir det ju väldigt begränsat då ( ) så det är ju lite upp till mig att hinna med någon av det här 

förmiddagarna och liksom bara stämma av läget. 

M: men då blir det här veckobrevet t rätt viktigt då för att för att de ska vara med i vad som händer och 

det? 

AM: Ja ibland när det har varit lugnt så står det inte så mycket i veckobrevet heller då men. 

M: Men det kan vara lite som en social kontakt också då? 

AM: Ja men det är det ju också. 

N: Finns det nog med tid avsatt för dig tycker du att jobba med kommunikationen och träffa dom eller är 

det sådant du får ta i förbifarten mellan annat? 

AM: Ibland är det ju det ibland är det ju det eh för att då kan det vara väldigt mycket annat på gång och då 

hinner en inte och då blir det i förbifarten sedan har en möjlighet så får en försöka ta sig den tiden och det 

tror jag till och med NN försöker att ta sig den tiden också och vara ner och prata inte regelbundet men 

kanske någon gång gå förbi dom och kolla läget liksom ja. 

N: Så det kommunikation är inte så prioriterat i arbetsbeskrivningen då kanske man säger eller? 

AM: Nej det kanske den inte är möjligt det tror jag inte men samtidigt det här med kommunikation har ju 

blivit mer och mer viktigt mot det har väl alltid varit viktigt i och för sig men det har blivit tydliggjort att vi 

ska kommunicera eh ja det tror jag. 

M: Vad tror du det beror på att den förändringen har skett svårt att säga om kanske?  

AM: Mm ja det ligger väl i tiden kanske med informationssamhället som liksom tränger sig på samtidigt så 

är det ju väldigt, väldigt svårt för oss att kommunicera vad är det som är viktigt det är väl att få fram det 

som är viktigt eh sedan kan en ju kommunicera hur mycket som helst och jag menar information med 

detta intranät och allting det finns hur mycket som helst det blir så väldigt stort så liksom en kan ju inte 

kommunicera allt egentligen för ja information det får ju folk söka oftast söker man ju det so är viktigt det 

är ibland kan ju skicka saker så här att jag vi behöver städa nu för det ser för jävligt ut här liksom och så 



händer ingenting ja en har inte sett det men nu är vi tvungna att städa hör ni och nu tycker jag att du ( ) så 

kan en ju sätta sig ibland men skickar en ett allmänt mail så här så är det ju ingen som tar tag i en sådan bit 

men skulle jag gömma ett mail på något ställe att på torsdag äter vi tårta då tror jag ta mig fan att alla såg 

det ja men ja lte så är det ju. 

M: Ja men det gäller ju att sålla förstås annars blir det ju för mycket kan det ju lätt bli också och till slut så 

stänger folk av då att. 

AM: Ja, ja det kommunikation är jättesvårt.  

42.18 

N: Men du känner inte att du är styrd ifrån dina chefer om hur du ska göra när du kommunicerar, vad du 

får kommunicera eller ? 

AM: Jo jag tycker att vi är styrda i väldigt mycket eh ja det, det är styrt på något sätt men naturligtvis så ta 

hand om min personal att dom ska må bra och jag kommunicerar med dom det lägger dom sig väl inte i 

men eh det, det är styrt med bemanning ( ) det är lite toppstyrt det tycker jag att det är på detta bruk ( ) en 

sådan grej att vi ska umgås med personalen, vi får en trivselpeng är liksom bara var så god och ta den här 

trivselpengen tre hundra kronor per person och så gör ni något trevligt med arbetslaget ( ) nu ska det 

göras ihop med chefen så då läggs det på mig dom förväntar sig att jag ska gå ut fem gånger ( ) det är trots 

allt min lediga tid ( ) då ska det upp till honom och han ska godkänna en attest ( ) utan det ska ju 

kontrolleras också. 

M: Det låter lite byråkratiskt också det där? 

AM: Kan tyckas så ja ( ). 

N: För dom som bestämmer det här kanske inte har insikt i att du har som sagt har fem skift att gå ut med 

dom kanske tror att man är ett enda stort arbetslag så alla kan gå samtidigt?  

AM: Ja ( ). 

45.23 

M: Ja det är vi har fått lite indikation på kan man säga att det blivit mer nu senaste åren här att det var mer 

öppet förut mer fritt förut. 

AM: Ja det tror jag. 

M: Tror du det beror på omorganisationen här nu med Billerud med sitter i Solna där och har inte riktigt 

koll på vad ni sysslar med?  

AM: Ja jag tror det jag tycker att det känns som att det har blivit lite toppstyrt på många grejor det är 

liksom ingen som vågar göra någonting utan det ska godkännas av någon ( ) dt känns som att allting kollas 

lite ovanför oss att vi gör rätt då så att det är ingen som vågar svängs ut något värre här ( ). 

52.10 

AM: Ja men kommunikation är ju mycket jag menar vi har en väldigt stor underhållsavdelning 

som vi ska ha kommunikation med ( ) och det har ju ofta varit så här att eh det ska gå vis mig det 

är ju du som är chef du får se till att verkstaden kommer hit eh när vi nu har detta protac och ( ) 

och det är ju någon form av kommunikation också och nu försöker vi arbeta ner det här ja men 



ring själv och så lägger du en arbetsorder i protac och en del gör det och en del vill gärna att jag 

skriver för att vi har en hel del äldre människor då som är rädda för den här datorn också fast de 

börjar att lära sig då ( ). 

M: Men där är ju också ett problem med kommunikation då. 

AM: Det är ett problem att folk inte. 

M: Det är ju också som det heter en kulturfråga att vi har gjort så här i 20 år och nu tänker vi inte 

ta det här nya löjliga skiten eller liksom lite grann så ( ).  

AM: Precis ja nej det känns ju lite som att det är en ja en är ju antik ibland ( )fast det är väldigt 

viktigt att hänga med så en lever in i den världen som, som är hela tiden ( ). 

  

   

     

 

 

        

 

       

  

   



Transkription intervju med Christer på Gruvön 2011-12-16 

 

0:12 börjar transkriptionen. 

M: Vill du berätta lite om dig själv? 

C: Nja va ska jag göra då, jag har jobbat här sen 1976, inte här. 

M: Nej. 

C: Jobbade där nere vid de här dammarna ni kanske inte har sett dom? 

M: Nej vi har inte varit runt så mycket än.  

C: Nej men jag började i alla fall för jag ville jag sökte en dagtjänst och då fick jag börja på skift till att 
börja med för att få dagtjänsten för det var nån som var sjuk och så blev det för jag hade spelat fotboll och 
grejer när jag var yngre och sen dess har jag varit här i det här området, blekeri, kokeri och sileri. 

M: Hur länge har du varit här nu, på det här? 

C: Ja när flyttade vi hit, jag började i blekeriet ja nu har vi ju alltihop här nere förut så satt vi där uppe 
också ett gäng då så där började jag 84 på skift och sen flyttade vi hit ner kan det va en sex sju år sen tror 
jag. 

M: Mm. 

C: Sen bor jag i Säffle har tre barn hus fru ingen hund längre.  

M: Mm. 

N: Vilken ja vad har du för titel om man säger här? 

C: Herr 

Skratt 

C: Nej jag är blekare och kokare kan en säga då. 

N: Mm.  

M: Du jobbar med massa eller? 

C: Och så kör jag i renseriet som driftreserv ja det är massa ja.  

1.49 

M: Öh jobbar du skift? 

C: Ja. 

M: Tvåskift? 

C: Fem heter det. Ja vi går runt fem skiftlag går runt och täcker varann då. 

M: A ja.   

2.22 

M: Det går runt på fem veckor eller hur är det ? 



C: Ja.  

M. Okej. 

C: Vi kör ju fyra veckor så är det en frivecka så börjar det om. 

3.00 

M: Eh vad gör du en vanlig dag? 

C: Här? 

M: Ja. 

C: Ja som i dag då så byter vi ja jag kommer hit vid ungefär halv två, vi ska ju bytas senast kvart i två då. 
Och så tar vi reda på vad som hänt och skett under dag förmiddagen då. Sen är det ju i stort sett det är 
övervakning det är lite provtagning vi skickar prov till labb och tar lite prover på själva också då. Sen har 
vi ju den här avdelningen där nere då, reningsanläggningen då innan vi släpper ut i sjön, ligger också på 
blekerisidan nu då för det där jag sitter nu då är blekeriet. Och så har vi vattenintaget, pumpstation. Så det 
är mycket bildskärmskikning faktiskt. 

M: Mm. Håller koll på att allt går rätt till? 

C: Ja olika parametrar och ja om det stoppar eller någonting så där för att återställa och det är ju därför vi 
sitter här för att ha uppsikt över produktion liksom. Kan ju se jävligt dumt ut att folk bara sitter och tittar 
på en massa skärmar hela tiden men när inte vi gör någonting då tjänar bolaget pengar och när vi jobbar så 
förlorar de pengar. Så kan en säga.    

M: Ja. Men det har väl hänt mycket senaste åren som är? 

C: Det är ju datoriserat allting nu förut så var det mycket handventiler och fiffelknappar här och där och 
lite märke i väggar och grejer så det har ju hänt väldigt mycket de senaste tio åren. I alla fall på den här 
avdelningen då den här avdelningen är ju äldst på hela Gruvön det här är ju det dom började bygga när 36 
eller när det var. Så det här härifrån och ner mot pappersbruket det var det som fanns förut, eller från 
början då. Sen är det ju det som är på den sidan det är ju tillbyggt alltihop det om en säger upp mot 
Grums och. 

M: Men var det mer hantverk förr eller? 

C: Ja jo det var det, det var ju varje gubbe hade ju sin egen sätt att köra och. 

6.23 

M: Jag tänkte fråga dig, du sa ni kommer hit vid halv två ungefär. 

C: Mm.  

M: Tar ni reda på vad som har hänt och så under dagen. 

C: Under förmiddagen. Ja och så om det har kommit in något nytt ja om Mikael har varit här och sagt 
något speciellt eller ja. 

M: Ja.  

C: För de har ju morgonbön varje morgon här. 

M: Ja. Men ni har inte någon eftermiddagsbön? 

C: Nej.  



M: Så ni tar reda på av dom ni avlöser mer eller mindre? 

C: Ja. Om det är nåt speciellt som han vill ha framfört då. 

M: Ja. 

C: Ja. Annars så är det ju mycket emellan när vi byter med den gubben som byter då för Mikael har ju ofta 
ingenting driftgrejer så utan det är väl om det ska hända någonting annorlunda utöver det vanliga då om vi 
säger. 

M: Ja, han är mer det kommer mer uppifrån då? 

C: Ja att vi kanske ska köra ljusare massa eller minska det utsläppet där eller nåt typ sånt då. Annars är det 
ju det vi byter till vi byter av med då det är ju körstrategin eller ja om det har stoppat någonting eller om 
det har krånglat någonting eller om dom har bytt och kör på nåt annat sätt. Så det är ju lite 
kommunikation, olika kommunikation från olika personer om man säger så. 

M: Mm.  

N: Hur många är ni per skift när ni byter av nu? 

C: Ja idag var vi tre då; NN har ju varit här annars ordinarie vi ska ju va fyra.  

N: Mm.  

C: Det är ju alltid nån som är sjuk och ledig och semester och ja. Därför blir vi ju lite låsta vid datorerna 
nu då, är vi fyra då kan en gå runt och knalla lite. 

N: Mm.  

C: Men nu kan du inte vara borta en timme eller någonting så där ifrån datorn. 

M: Mm.  

8.20 

N: Dom här morgonmötena som ni har med Micke dom har ni inte haft förut va? 

C: Hur länge har vi haft dom nu, säkert tio år tänker jag. 

N: Tio år. 

M: Han pratade på att han. 

C: Men ska ju han till veckan, han ska ju ha var femte vecka ska han ha en extra information. 

N: Ja just ja det var den vi tänkte på. 

C: Det har vi ju inte haft förut.  

N: Nej.  

C: Annars vi har ju morgonmöte halv åtta varje morgon då tiden varierar lite ibland det har varit halv nio 
och halv åtta. 

M: Mm.  

C: Och det är ju då går en ju igenom det dygnet som har varit och som det har hänt någonting speciellt 
eller så här och så gås det igenom lite miljörapporter och lite säkerhetsgrejor och om det har hänt 
någonting olyckor eller olycksfall eller ja sånt.  



N: Mm.  

C: Så det är väl de första vi gör det är väl säkerhet och miljö och så produktion då.  

M: Sen tänkte vi, vi har med oss en grej här vet inte om du har sett den här? 

C: Hemlig. 

M: Billeruds kommunikationspolicy ohörbart. 

 C: Säkert sett den någon gång vet du men. 

M: Ja för i den står det bl.a. att vad som ska ut för information och det står mycket ekonomiskt.  

C: Ja. 

M: Får ni nån sån? 

C: Det är ju bara intranät finns ju allting på.  

M: Det gör det? 

C: Det kan vi hittar ju om en verkligen vill veta men. 

M: Ja. Men inte i några möten eller sånt? 

C: Nej men vi får ju det vi tittar på mest det är ju vad vi har producerat under året och vad vi producerar 
här på i månaden och men vi tittar ju liksom inte på vad Billerud tjänar för pengar ja det får en ju reda på 
lite då och då genom andra tidningar och lite så där då men. 

M: Jaja. Ja Vi tänkte på det när vi läste den att är det nåt folk vill veta egentligen eller behöver ha? 

C: Nej det enda en får det vi vet då är om vi ska investera i nåt nytt nån maskin eller nånting bara vad den 
kommer att kosta och vad bygget kommer att totalkostnad det får en ju vara med på då. 

M: Mm. Men är det nåt du känner dig delaktig i när det blir sån information eller är det att ja ja det bryr jag 
mig inte om riktigt? 

C: Äh de dom jag var ju inte där nu men han hade ju en information nu för en fjorton dagar sen för alla 
då. 

M: Mm. 

C: I folkets hus var det väl, NN, där talade han ju om då liksom hur Billerud går och ja så där då.  

M: Mm.  

C: Men jag menar det är ju mer vi får inge mer lön för att vi går bra. 

M: Nej. 

Skratt. 

C: Det är det som är intressant för min del tycker jag då. 

Skratt.  

M: Jo det är det vi menar när vi läste just det här att ekonomisk information är prioriterad. 



C: Nej det det är någonting som det är klart att en kan ju ligga men den behöver ju inte det är ju någonting 
en kan söka då om man är intresserad av det, jag tror ju inte någonting som en behöver dra på några 
möten så hära.  

M: Nej men det ligger på intranätet det då? 

C: Ja. 

M: Är det, har ni fått någon utbildning på intranätet eller så? 

C: Nej. 

M: Inget sånt? 

C: Inte något så vi varit nån här konsult eller så. 

M: Nej. 

C: Det nu jag är dålig på datorer så därför tycker jag många gånger är det väldigt svårt att söka sig in. 

M: Ja. 

C: För det är kanske fem sökställen för att komma till ett ställe att du ska gå därifrån och dit och dit och 
dit så där och så trycker en på fel knapp så får en börja om igen.  

M: Ja. 

N: Det intranätet det är väl dessutom för koncernen om man säger, för alla bruken i? 

C: Ja det rör ju hela alla bruken då ja Billerud totalt är det ju. 

N: Mm.  

C: Det är ju Skärblacka och Piteå och så är det väl England lite grann också men det är ju inte så mycket 
då men det är ju tur i och för sig för då måste en lära sig engelska också. 

Skratt. 

C: Nej men det är ju ett information för hela Billerud och hela Billerud då. 

N: Mm.  

M: Så kan man anta att du inte är så mycket på intranätet då söker information eller? 

C: Jo men jag läser sånt som man är intresserad av om man ser att det kommer upp ja till så nu var det väl 
investeringar för nästa år. 

M: Mm.  

C: Att det var såna grejer vi ska göra under nästa år så då går jag in och tittar vad det är som ligger där då. 
Det är ju inte svårt då det är ju bara två klick tryckningar i stort sett. Det här när en ska djupt in i 
någonting och hitta då får en vara lite van och klicka. 

M: Det förstår jag. 

C: Då kan en ringa istället. Jag är mycket mer för telefon. 

M: Ja, men det går bra det med? 

C: Ja. 



M: Du har kontakter att få tag i på det sättet med? 

C: Ja det jag vill ha reda på tar jag reda på. 

M: Ja.  

C: På nåt sätt, det är alltid någon som vet någonting. 

Skratt 

N: Har du varit med på nåt av dom möten som Micke har haft, dom nya nu? 

C: Nej. 

N: Du har missat dom? 

C: Nej jag har inte missat men vi har inte haft några. 

N: Nej men precis det var ju skift. 

C: Det var ju när vi har förmiddagen nu till torsdag då. 

N: Mm.  

C: Om han är här nu för jul det vet en inte. 

Skratt. 

N: Det var ju var femte vecka träffas. 

C: Ja det blir ju för vi jobbar ju bara förmiddagen vissa dagar då. 

N: Känner du att det är en bra grej eller? 

C: Jag vet inte ja vi får väl se vad det utmynnar i.  

N: Ja just det ni har ju inte haft det nej.  

M: Mm.  

C: Det det är ju så olika hur folk är intresserade av ja hur fabriken och kurvor hit och dit och 
utsläppsrätter och ja en får väl lägga det på en ganska hög får se vilken nivå han lägger det på. 

M: Mm. 

N: Som om man ser det som ett tillfälle att för han pratade om att då kan man ha en dialog med er som är 
här. 

C: Mm, det är ju lättare och än att bara han ska sitta och prata och vi ska titta på en massa trender hit och 
dit det är ja så där. 

Skratt. 

M: Men tror känns det som det här har saknats förut innan det drog igång, nu har ju du inte varit på något 
förståss då men? 

C: Jag tycker det är så här att vi träffas någon gång när vi jobbar så att är att antingen förmiddagen eller 
eftermiddagen så träffar vi alltid någon utav våra chefer som kommer antingen kommer han eller också 
NN och då en har den kontakten att dagligen liksom så är det någonting en funderar över så ar det bara 
att fråga. 



M: Och ni har tid med det också? 

C: Ja oftast så är det det är ju inte jag tycker vi har en väldigt bra dialog med chefer eller i alla fall jag.  

M: Mm. 

N: Mm.  

C: Jag är inte liksom rädd för att prata med nån och säga vad jag. 

M: Nej.  

C: Nej vad det än nu är för chef. 

M: Men det blir ju. 

C: Nej men det liksom jag har varit här så länge va så det och jag känner nästan folk på alla ställen och så 
här så det en får information på det sättet.  

N: Mm.  

C: Gruvön är den snabbaste det går mycket fortare än datorer, om det händer någonting i den änden så är 
det här innan datorn hinner reagera. 

M: Ja. 

C: Garanterat.  

N: Det är fina informella vägar där som. 

C: Ja fast det är inte säkert det är rätt när det kommer hit. 

Skratt. 

14.50 

N: Men du är inte, du använder mail och telefon och muntligt för att nå till dom du känner?  

C: Ja. 

M: Ja vi hörde det var du som hade skickat ett, det var argt sa han. 

C: Ja jag brukar göra det ibland. Nej det var inte så argt Det var informativt var det. 

N: Jaja. 

15.20 

C: Då brukar jag skicka till alla cheferna högst upp och längst ner. 

N: Får du respons från allihopa? 

C: Jaja, ja inte de högsta svarar ju aldrig. 

N: De gör inte det? 

C: De säger ju till sina chefer under de att de kan svara på det mailet. 

N: Ok. 

C: För de vill inte ta någon åsikt för det är ju någon som åker dit på det och är då högsta chefen tog en 
åsikt med mig så får han ju den chefen där borta på sig istället. 



N: Precis. 

C: Så han tar nog inga sådana. Det där är lite känsligt vet du.  

M: Ja man kan ju inte hoppa över folk hur som helst. 

C: Nej men det gör jag.  

M: Ja. 

C: Jag hoppar ända upp till toppen direkt när jag skriver någonting för det är ingen idé att skriva i 
mellannivå. 

M: Nej. 

C: Det kommer aldrig upp och det är därför som dom här högsta cheferna har, det får aldrig den 
information som vi här nere för det silar sig alltid emellan. 

M: Ja. 

16.40 

M: Upp till högsta. 

C: nej men om man nu ska skriva, jag kan ju skriva till Mikael men honom kan jag ju träffar jag varje dag 
och lämnar inte han det vidare till sin chef och uppåt så vet ju aldrig dom. 

M: Nej. 

C: Utan han kanske tycker det här löser vi internt men ibland så blir det så här att en blir fruktansvärt 
irriterad, då brukar jag skicka några uppifrån och ner, en sju åtta chefer som är inblandade i det där då. 
Och det brukar fungera rätt bra. 

M: Mm.  

C: Det händer saker när en gör så.  

M: Tror du att det är fler som vågar göra på sätt som dig eller? Håller dom tyst istället? 

C: Varför skulle det va så farligt? 

M: Ja. 

C: Antingen får jag sparken eller gå i pension. 

Skratt. 

M: Jag tänkte om du är 22 år och nyanställd. 

C: Nej det tror jag inte  

M: Har någon verkan.  

C: Nej det tror jag inte. Jag tror det är dumt att göra det då också i det läget. 

M: Mm, låter lite så. 

C: Mm. Det är nog lite grann med erfarenhet och så då. 

M: Mm. Men det är ju det är ett intryck nu jag bara varit här några timmar men det känns som om det 
finns väldigt många led.  



C: Det är ju det. Vad är vi, en, två, tre, fyra, fem ja det är är upp till chefen om ni räknar från NN då som 
är Mikael har under sig så är det ju fem upp till toppen här men sen har du ju de som sitter i Stockholm 
också. Och de han som sitter där vågar ju inte göra värst mycket förrän han har pratat med de i 
Stockholm. 

M: Nej nej. Det är ett par led ja.  

C: Ja det är det. Men det är den platta organisationen. 

Skratt. 

C: Såkallade.  

M: Ja.  

N: Det är ju därför vi gör det här nu, för att alla pratar om platta organisationer och att kommunikationen 
går så bra. 

C: Det har vi försökt med för tio år sen och de har försökt flera gånger. 

M: Ja.  

C: Det brukar bara bli spetsigare för jag tror att om du gör så blir det en chef där uppe och sen så tror 
dom att de plattar ut det men då anställer de mycket folk under sig istället då blir det ju en pyramid hur 
man än gör.  

M: Mm. 

C: Och så som nu när vi bytte chefer nu sist, då byter ju dom den som är toppchef byter ju till dom han 
vill ha runt sig så då bytte vi till en massa folk som varit chefer i Skoghall, bl.a. NN nu som blev chef på 
pappersbruket när han kom hit som är chef för bruket nu då, han kommer från Skoghall och så den vi har 
som sulfatchef här kommer från Skoghall. Och då man anställer ju det folket som en känner att de där kan 
jag jobba ihop med.  

19.40 

N: Märktes det någon skillnad då när de bytte chefer i kulturen och hur. 

19.55 

N: Ja om det blev en annan kultur och hur dom jobbar och kommunicerar eller? 

C: Ja det är klart det gör. Vi hade ju en som heter NN för ett par år sedan. Han var ju bara här för att dra 
ner folk han.  

N: Okej. 

C: Han var här i två år och så blev vi fyra hundra man mindre.  

N: Rationalisera.         

C: Ja sen blev han borta.  

21.49 

C: Nej men en del blir ju också ärligt talat så passar ju inte alla till att vara chefer även om de är skitduktiga 
så har inte nåt en måste va lite social och lite eget tänk. 

N: Det kom vi också in på tidigare att det är många ingenjörer som kommer in och så blir dom chefer och 
så har dom ingen utbildning i det. 



C: Nej. 

N: Dom kan det tekniska. 

C: Dom kan dom kan maskiner och dylika grejer men de kan inte ta folk va. 

N: Nej. 

M: Mm. 

C: Och det är ju så liksom Mikael är också ganska ung för att vara chef nu då och det är ju inte alltid så lätt 
och lägga sig på rätt nivå och. 

M: Nej.  

C: Nej för gamle bruksgubbar vet du det är fan inte roligt att tas med om en blir ovän med dom. 

Skratt. 

23.00 

C: Ja men vi vet ju det, det är ingen mer än vi som kan det här bättre än oss, vi som går här sen kan de ha 
vilka åsikter de vill men. 

N: Lyssnar dom på det cheferna? 

C: Ja det gör dom. I alla fall nu de yngre. Vi hade när jag började här så var det ju sådana här gamla stofiler 
som hade varit med sen de startade fabriken nästan tänkte jag säga men, dom hade ju liksom sina egna, det 
var ju skillnad på femtio- och sextiotalet när de kom upp som chefer och så dära. Dom då var ju chefen 
chefen liksom en bockade och tog av mössa och han visste rätt i allt.  

M: Ja. Men så är det inte riktigt nu då? 

C: Nej så är det inte nu. Det går inte, jag tror inte den mentaliteten går att genomdriva nu på ett sånt här 
ställe.  

24.14 

M: Jag tänkte fråga, du, det står även i den här också kommunikationspolicyn, men du pratade om det här 
om en tappar en knappnål och tappar ett spett när det kommer fram och just i den här står det då att det 
är viktigt med internkommunikation att det ska undvika sån här ryktesspridning och. 

C: Men glöm det.  

M: Eller hur? Det står på pappret men det funkar inte? 

C: Ja men det vet en väl om någon bryter benet där borta i andra änden så vet ju dom här nere i innan 
ambulansen är här i alla fall. 

M: Jaja.  

C: Så är det ju. Eller om någon blir sjuk eller om vad som händer, nu är ambulansen på området, ja i och 
för sig skriver ju ingenjörerna på intranätet också att en ambulans är på området eller brandkåren på 
området eller någonting, dom skriver ju inte vad det är då men dom skriver att det finns för det blir säkert 
tusen som ringer och frågar varför dom är här.  

N: Mm. 

M: Mm.  

26.15 



M: Öh jo jag satt och funderade på eh dom här mötena, ni har ett varje morgon då är det ju. 

C: Mm måndag till fredag. 

M: Ja vad tar ni upp på dom? 

C: Ja det är vi har ju en sån här agenda vi går efter det är ju ofta om det har hänt någonting olycksfall eller 
tillbud eller något sånt där då. 

M: Mm.  

C: Miljön, produktion vi skriver ju varje skift om det händer någonting, någonting så kommer ju det upp 
på morgonbön sen då.  

M: Ja bra. 

C: Det är ju det som är problemet när en jobbar skift att om jag går av eller som dom gjorde här nu de går 
av på natten i morse då, dom träffar ju ingen mer under veckan de kommer inte förrän till nästa till 
måndagen de. 

M: Nej. 

C: Så det gäller liksom att skriva ner så där som har hänt och när vi är lediga en vecka kommer en tillbaka 
då är en ju ganska nollställd på vad som hänt under veckan.  

M: Mm.  

C: Och det är väl mycket vad de där mötena är till för också då att dom nya som kommer in på morgonen 
där ska bli lite uppfräschade vad som har hänt under veckan då. Eftersom vi börjar ibland på torsdag och 
ibland börjar en på måndag och slutar på torsdag och. 

M: Men det här är lite. 

C: Det är svårt att ha kommunikation för det faktiskt för att vi det hackar så hela tiden.  

M: Ja.  

C: De kan ju säga när vi kommer på måndag och varit ledig en vecka, har ni inte läst på datorn vad det du 
har fått mail på måndagen när en varit ledig då har det gått en vecka när det kommer liksom. De tänker 
inte de som jobbar dagen riktigt på att en kanske är borta den veckan de skickar det mailet. Om det nu är 
något viktigt då det vet ju inte det är det inte ofta. Bil med ljuset på. 

M: Eh dom här mötena annars är det. 

C: Det är en kvart ungefär. 

M: Ja. 

C: A så då pratar vi skit i en kvart.  

M: Ja det är lite skitsnack ändå? 

C: Ja det är mest skitsnack. 

M: Ja.  

C: Och så är ju el och mek ofta här då också då, instrument, är det någonting problem vi har så ger vi dom 
jobbena till dom direkt på mötet där då. Nej men det det ska ju inte ta mer än tio minuter en kvart ungefär 
det får inte ta längre tid, för då blir det ju för långt.  

M: Mm.  



C: dessutom så ska ju grejorna gå så det är inte alltid vi kan vara med på mötena om det krånglar. Men sen 
är det ju mycket skitsnack. 

M: Mm. 

C: Eller skitsnack det är social verksamhet. 

M: Ja men precis.  

C: Det är nästan den viktigaste verksamheten vi har.  

M: Ja det är underskattat det där mycket tror jag. 

C: Jaja. Dricker kaffe, vi tar alltid lite kaffe då så och sitter och pratar den som vill de andra får ju gå då. 

M: men du säger det att om det krånglar till exempel så då har ni kanske inte tid att gå på det? 

C: Ja men vi sitter här vi har ju mötena här. 

M: Ja.  

C: Men det kan ju bli så här att telefon ringer och det larmar någonting så en måste sätta sig där då. Då får 
en ju gå ifrån. 

29.11 

M: Finns det avsatt tid för att ha det här mötet eller information och så? 

C: Nej. 

M: Inte så utan det blir lite på, det kommer i andra prioritet? 

C: Vi har haft väldigt lite sånt några möten där vi samlar hela gänget då om vi säger.  

29.32 

C: Nej men men sen är det ju så med information en del säger att det aldrig kan bli för mycket 
information men ibland känns det så. Det blir mycket information. 

M: Ja. Men är det att det är fel information eller är det att det är för mycket bara? 

C: Jag tror det är lite, nu kan det ju vara så för mig, men ofta så är det ju mycket sådana hära hur gör 
Billerud ska vi komma framåt och. 

M: Ja som inte påverkar dig så mycket. 

C: Nej, policyfrågor och sådana grejor va det där har vi haft sen jag började jobba och har aldrig fungerat 
någon gång. Så det. 

M: Nej. 

C: Mycket sånt där som en tycker är helt onödigt som de kan sitta med i Stockholm och greja med känns 
det som, nu gör vi så här. 

N: Det står det mycket i policyn här att dom vill internkommunikationen ska förmedla visioner, mål och 
skapa samhörighet och. 

C: Jo men de gör dom naturligtvis men vad fan ge oss material och verktyg till det då så ska vi fixa 
visionerna. 

N: Det är ord och inte lika mycket uppbackning eller? 



C: Ja men det är ju så att det är klart att driftledningen har visioner det måste de ju ha annars så sätter de 
väl inte det hoppas jag men innan när de visionerna kommer hit ner då liksom. 

M: Mm men det är mer att sålla det är det här med sållningen som inte funkar riktigt då att sålla bort det 
som inte är viktigt för er? 

C: Vi har ju policyer som ska följas och vi har ju visioner som ska följas med det får vi ju reda på det är ju 
år från år kommer det med lite nytt naturligtvis. 

M: Mm. 

C: Nya inriktningar på det men det räcker med att få reda på det i januari februari någonting för det har en 
glömt dagen efter ändå oftast om det inte är något man är intresserad av eller som gäller din avdelning 
eller din plats där du jobbar. 

M: Mm. 

C: jag menar kommer det någon och frågar mig vad de hade för policy jag tror inte fan jag vet någonting. 
Att de ska bli bäst i världen antagligen, ligga etta på elitserien.  

31.43 

M: men det måste väl vara lite svårt att omsätta att vi ska bli bäst i världen och så sitter du vid dina 
datorer? 

C: Jag är bara en liten del av det och jag kan inte påverka i vilken riktning Billerud ska ta eftersom jag 
sitter. 

M: Det sitter dom i Stockholm och pratar på. 

C: Ja precis.  

32.45 

M: Ja men du säger det blir lite mycket visionssnack och det här på dom här mötena. 

C: I alla fall dom här stormötena som är, det är lite halleluja kan en säga. 

M: Ja om du om du fick bestämma vad skulle ni prata om? 

C: För för det första så okej det kan vara bra att ha ett sånt stormöte och dra riktlinjerna över hela Billerud 
eller fabriken eller något sånt men sen så bör en sitta i mycket mindre grupper och diskutera helst vi som 
jobbar här då vi är tjugo man, finge en eftermiddag eller dag till att sitta och prata ihop oss och. 

M: Det blir lite så när det man jobbar skift man träffas inte så ofta liksom? 

C: Nej det är när man byter med varann då och jag bor ju i Säffle så jag träffar inte folk här i Grums så 
heller. 

M: Nej. 

C: Nej men just det där att en kan sitta och ta de problemen som finns på det område som du är på för 
det är ju det oftast som en tycker är. 

M: Det är det viktigaste? 

C: Det är det viktigaste för mig då. 

M: Ja just det. 



C: Och kanske lite körsätt så att alla kör ungefär lika, om det har varit problem om dom har löst det på 
något annat sätt eller ja. 

M: Ja men det låter ju klockrent.  

C: Ja men så jo men det finns inte tid vi får ju inte slå igen här för att ha ett möte. 

M: Nej. 

C: Nej. Och då måste det bli två möten för då kan två skiftlag gå ena gången och så kan tre gå nästa gång.  

M: Ja.  

C: Och då blir vi ändå inte alla så ja men det är bara stopp en gång i halvåret som det är riktigt stora stopp 
och då måste vi vara här.  

M: Mm.  

C: Så det är väldigt dåligt med tid till sånt allt sånt blir ju på fritiden.  

M: Ja. 

C: Och det är också ett problem folk uppskattar ju sin fritid mer än att. 

M: Men det är ju, kommunikation är rätt viktig ändå i och med att ni kör på olika sätt eller att man löser 
problem på olika sätt och så. 

C: Ja jag menar vi har ju tjugo olika individer och alla har ju sina åsikter och tyck och tänk om saker och 
ting. 

M: Ja tror du ledningen uppfattar det överhuvudtaget eller är kommunikation inte viktigt för dom, vad 
tror du? 

C: Jo det tror jag men jag tror att dom har väldigt svårt att nå ner för dom ligger på fel nivå när de går ut 
med det dom vill komma ut med. 

M: Ja. 

C: För då är det koncernen bäst liksom, det är koncernkommunikation bara som de vill pressa ner 
naturligtvis så långt som möjligt då. Det vill Billerud som koncern göra och vi exporterar dit och det är 
papper hit och vi ska bli bäst i Europa på det och det och det är väl roliga visioner i och för sig då men. 

M: Ja men det är ju deras verklighet inte er verklighet. 

C: Ja men det är inte skruv och muttrar och plock här eller så där kanske vi vill kan kanske bli bättre om 
dom kanske kunde dyka upp på något sådant där möte till exempel varför kan inte en sån chef komma på 
ett morgonmöte eller något.  

M: Mm.  

C: Då kan han ju dra det han har. 

M: Ja då kan ni snacka. 

C: Som han tycker att vi ska så här vill vi att ni ska göra nu här. 

M: Ja.  

N: Och då kan ni få förklara. 

C: Ja det går ju inte det går inte  



Skratt, ohörbart. 

C: Nej men det är ju inte bara det är ju känslan av att de kommer ner och sätter sig och pratar med folk då 
va de blir liksom lite närmare oss då på något sätt än att jag du vet en ska sitta och titta där  borta sitter 
chefen.  

N: Det står ju i policydokumentet här igen då att intranätet är till för att överbrygga de här avstånden som 
då finns bland er.  

C: Hur personligt är det då? 

N: Ja känns det. 

C: Chefen är på datorn och en bild på honom så nej men det blir aldrig samma ska det blir ju inte det och 
det det är ju ingen kommunikation för det är envägskommunikation bara intranät.  

N: Det finns ingen möjlighet för er.    

C: Kommunikation är att man pratar med varann. 

N: Ja.  

C: Ja det är möjligt vi kan ju skicka ett mail och säga det där var bra ni skrev där, men det är inte så roligt. 

M: Nej men får du inga svar på det då slutar du skicka mail till slut också. 

C: Ja och sen om du får en information ja så då läser du den så kanske åsikter men vem fan ska jag skicka 
åsikter till för det sitter en sekreterare som skrivit det där som okej jag kan skicka åsikter till henne men vet 
jag om han om hon lämnar över det till honom eller sitter hon och sållar, ja vi tar de frågorna där och. 

M: men du kan snacka med chefen Micke till exempel då men det kanske inte kommer därifrån och upp 
ändå men? 

C: Nej men jag är med ofta har ju varit med mycket på både projekt och sådana grejor och där blir det ju 
väldigt blandat med det blir ju inte de allra högsta cheferna men det är ju lite högre upp då i början i alla 
fall. Nej jag har inga problem med att prata med någon så. 

38.33 

N: Öh ni får ju reda på saker snabbt sa du, och ifrån andra avdelningar och sådant men då är det ju liksom 
det här att skvallret går mer, ja, men får ni så här information förutom mötena hur det går koncernvis och 
för Gruvön överlag ifrån andra avdelningar? 

C: Nej vi har ju driftingenjörer som vi har som följer våra skift då dom är ju här både helger och nätter 
och de är dom som styr fabriken efter fyra då och de frågar vi då om det är något speciellt som har hänt 
för vi har ju den här reningsanläggningen här nere och dit får vi allt avlopp som kommer från hela 
fabriken så vi ser ganska fort om det händer någonting där nere eller om det är någonting där uppe för då 
svärmar det över där nere.  

39.43 

C: Så det är ju honom vi har mycket kontakt med kanske mer än med Mikael.  

40.55 

C: Och det är ju också lite bra och dåligt för att då sitter de alltid ett elitgäng på det är samma folk som är 
på alla jävla möten i stort sett de kommer med sina alla a4 ark och så (ohörbart) inte besluta någonting för 
de hinner inte förbereda innan de ska till nästa möte. 

41.52 



C: För det är ju också så det kan ju bli för mycket av den här mötinga också så att det bara blir upprepad 
information igen om en pratar här då vi är ju inte i behov av att ha möte en gång i fjorton dagen någonting 
alltså sådana här lite större möten då men kanske två gånger om året eller någonting kanske en kunde 
träffas.  

M: Ja. 

C: men det är ju det de försöker att få också men jag vet inte det är görsvårt att ohörbart. 

M: Det här handlar ju lite om som vi utbildar oss i nu här att det ska vara bra information och det ska vara 
information ofta och alla ska veta allt och så men det behöver inte vara bra det kan bli för mycket av det. 
Och det är bättre att liksom ta godbitarna. 

C: Ja sen tror jag det är väl kanske lite viktigt att låta folk söka lite information också inte bara stoppa på 
dom information hela tiden utan. 

M: det kan bli för mycket? 

C: Ja och en del känner ju liksom att det blir ju sådana här då och en del tar åt sig och en del söker på egna 
vägar och. 

43.00 

C: ja men det kan ju bli så med det här också menar jag, att en eh vi får reda på att så här ska det vara så 
kommer Mikael och säger att så här ska det vara och så kommer det en chef ovanför Mikael och säger att 
så här ska ni göra och det är samma information fast det är tre fyra olika gubbar som gör det. 

M: Mm då stänger man ju av. 

C: Ja det gör du ju efter första. 

M: Ja. 

C: Så det eller om det blir tvärs om det kommer uppifrån och så har en hört eller sett på intranär och så 
kommer någon har du sett på intranät och då. 

M: Mm. Nej men det är ju ett riktigt problem egentligen. 

C: Sen är ju allt som är på intranät väldigt sållat, det är ju väldigt fint skrivet ohörbart, det är ju inte som 
det blir här nere. 

48.00 

C: Och framför allt om en ska uppåt så är det ju hopplöst om man inte går förbi allihop och går direkt på 
kärnan då. 



Dennis Svensson, 52, NS operatör. 

Göran Liljestrand, jobbat i 36 år, NS operatör. 

 

Göran - Vi har varit här länge, och vi kommer att bli kvar. Vi tjänar bra och har det bra. 

När vi har lite att göra så går det bra. När vi har mycket att göra då går det fort, annars blir det stopp. 

 

Nina – Ringer ni till varandra längs linjen 

Båda – Ja. Förhoppningsvis. 

 

Martin – Hur ser dagen ut. Har ni några möten? 

Göran – Kvart i åtta är det bönemöte med NN. Morgonbönen. 

 

Martin – Vi är i första hand intresserade av kommunikation. Vill ni berätta lite om morgonbönen, 

vad brukar det handla om? 

Göran – Måndagar är det lite mer. Då går vi igenom hela helgen. Vad som har hänt på hela bruket i 

regel. Vi går igenom om det har hänt några olyckor, om det går plus eller minus och den här helgen 

hade det gått minus. (skratt) 

 

Nina – Vem är det som håller i mötet? 

Dennis – NN, vår chef. 

Göran – Han är vår driftschef. Sen har vi inga fler chefer där nere nu. Flera har slutat, NN går det 

rykten om att han ska hoppa av. Sen får vi en ny högsta chef i januari. I stället för NN. 

 

Martin – Är den nya chefen internt rekryterad 

Göran – Nej han kommer från ett annat bruk. 

Dennis – NN sa upp sig på rätt kort varsel han. Han gick väl för en vecka sen, han gick på 14 dagars 

varsel. 

Göran – Han blev nog trött på't 

Dennis – Han skulle gå i pension och då passade han väl på att gå lite tidigare och då hade han väl 

lite semester och lite övertid. Så vi har varken personalchef, ja vi har väl fått en ny, men vi har inte 

träffats. 

 

Martin – Hur påverkar det här er? 

Göran – Det vet vi inte. 

 

Martin – Hur tror ni det kommer påverka er? 

Göran – Ja han skulle inte ha något folk under sig. Jag vet inte vad han ska göra egentligen. NN 

hade ansvar för maskinen, samtidigt som han var chef, men den nya ska bara vara chef. Det låter 

inte så bra i våra öron. 

 

Martin – Tror ni att det finns risk för att nya chefen är okunnig om ert jobb? 

Göran – Han har ju varit inom pappers. NN, NN och nåt mer bruk, så det tror jag inte. 

Dennis – han påverkar inte oss så mycket, om han inte ska göra några konstiga omorganisationer. 

Jag tror att vi sköter oss rätt så mycket själva, vi är självständiga. 

 

Martin – Beror er självständighet på att ni har jobbat här så pass länge? 

Göran – Vi har byggt upp det så. Vi är själva här uppe. 

Dennis – det är ingen produktionsingenjör eller så som talar om för oss hur vi ska köra, ja det kan 

de väl göra om det påverkar, om det är yttre omständigheter som spelar in, tex om det krånglar på 

en annan avdelning, då kanske vi får förhållningsorder. ”Nu får ni hålla igen här lite”. Annars är det 

skönt att vi är själva, för vi kör ju efter nivåer helt enkelt. 

 



Nina – Ni kör ett papper då så ni ställer inte om? 

Göran – Nej, vi kör bara fluting, världens bästa. Det visste du va? 

 

Nina – Hur fick ni information om att ni skulle få en ny chef och att den gamla skulle sluta? 

Göran – NN berättade det själv, han kom upp och talade om det. Det gjorde han personligen. Det 

var bra gjort. Sen skickade han en tårta till varje skift. 

 

Nina – När ni har skiftavbyte, har ni 

Göran – Skiftavlösning ja, vi har betalt för det. 

Nina – Då berättar ni vad som har hänt och så? 

Göran – Ja, eller så skriver vi i boken där ifall de inte berättar så skriver vi i protak. Men, det är väl 

lite si och så med det... En del skriver mycket och en del skriver inget. 

Nina – Har ni några riktlinjer på vad som ska skrivas in där? 

Göran – Allt ska in där. 

Martin – Vad är att föredra då? Att prata direkt med folk eller att skriva i protak? 

Göran – Det är lite bättre om det är såna där grejer som... det är ju lätt att glömma. 

Dennis – Om du tex blir informerad kl 6 på morgonen, då är du i regel inte riktigt vaken än, okej du 

kanske kommer ihåg det till nästa skiftavlösning lite sådär, men sen till nästa skiftavlösning så 

kanske det är bortglömt, även om det gäller dom då. 

Göran – Om vi säger att det är en onsdag morgon, så glömmer nästa skift, och så kommer det ett 

nytt skiftlag på torsdag, då vet ju inte dom ett jävla dugg, får då har ju dom varit lediga i 3 dagar. 

Därför vore det bra om det antecknades lite mer i. 

 

Martin – Ni försöker använda Protak så gott det går då? 

Göran – Ja. 

Dennis – Det skulle gå att använda mycket mer. 

Martin – Är systemet inte smidigt då? 

Dennis – Det är så här: När det händer någonting här, nåt som är viktigt att skriva upp, då har man 

ju inte tid att skriva in det. 

Göran – ”Hur ska vi skriva då? säger Dennis” 

Dennis – Det kanske krånglar hela skiftet, då sätter du dig inte här på övertid och skriver i boken, 

utan då berättar du för avlösningen och förhoppningsvis kanske de skriver in det då. Men då har ju 

inte de varit med och upplevt situationen, så då blir det ju lite... det ska ju skrivas personligen tycker 

jag, men det fuskas med det i och med att när det krånglar så man inte tid att skriva. 

Nina – Det finns inte tid avsatt för det heller då? 

Göran – Inte när det krånglar. Det är ju pengar det handlar om när det krånglar. Pengar går före 

information. 

Martin – Det går ju lite hand i hand det där, pengar och information. Om du inte vet om ett fel så...? 

Göran – Det bästa är om problemet är när det är skiftavlösning för då fortsätter ju nya skiftet att 

jobba på det, och då kan ju dom skriva. 

 

Martin – Förutom Protak och mun till mun, använder ni er av några andra kanaler? 

Göran – Intranätet är krångligt. (skratt) 

Dennis – Vi läser ju på intranätet hela tiden, vad som händer och så. Och så använder vi 

personallistor. 

Göran - Det är väl inte så där väldigt snabba grejer. Personallistorna är över hela Billerud, det går ju 

att hitta i dom men det tar så lång tid. Det är ju inte bara Gruvön. 

 

Nina – Är det som står på intranätet intressant för er? 

Dennis – Det är brett, så det går att hämta mycket information därifrån. Du kanske inte hittar allt 

jämt... 

Martin – Har ni fått någon utbildning på det? 



Göran – Fick vi det? Ja vi fick nån timme för nåt år sen. Jag tror det i alla fall, när dom byggde om 

det. 

Martin – Hade ni behövt mer utbildning på det? 

Dennis – På våra avdelningar går det rätt bra för det mesta, och då har man tid att sitta och klicka 

och ta sig framåt, det är inte med kniven på strupen som vi sitter och surfar på intranätet liksom. 

Man klickar ju på lite av varje, ”vad är det där nu då?”, så man lär sig ju. Det är inte så svårt heller, 

jag tycker inte det, tycker du det Göran? Ja vissa grejer är ganska svåra, de känns ologiska, men jag 

tror inte att det hjälper med mer utbildning där. Det är nog för att vi har dåligt minne och är gamla 

(skratt) 

Martin – Ni tillhör fel generation kan man säga? 

Göran – Ja men så är det ju. 

Dennis – Vi är inte intresserade av den här tekniken riktigt. Man måste ju sitta och nöta in det. Och 

det har vi ju inte intresse av. 

 

Martin – Vilka pratar ni med under en dag? 

Dennis – det är dom vi sitter i samma lokaler som vi pratar med. Vi diskuterar inte produktionen 

med andra avdelningar så mycket, utan det blir mest småprat. 

Göran – Skiftingenjörerna ringer vi ju till om det är nåt, det blir mest telefonkontakt med andra 

avdelningar. I regel ringer vi själva om det är nåt, så fungerar det inte på alla avdelningarna. Där går 

det genom chefen istället. Det går mycket fortare att ringa själv om det är nåt. 

Dennis – problemet kan ju vara tex. när det är helg eller natt. Då är det begränsat med folk, ja det är 

det ju på dagen med men inte lika begränsat som på nätter och helger. Om underhållspersonalen har 

det körigt på nätter eller helger så får vi ju ställa oss i kö. Då får vi säga till produktionschefen och 

då får de avgöra prioriteringen då. Då kan vi få blanda in annat folk. Vi vet ju inte hur viktigt det är 

på en annan avdelning då. 

 

Martin – Om ni hade haft mer insyn, hade ni kunnat sköta det mer självständigt då, eller är det bra 

att det går genom cheferna när det blir större stopp? 

Dennis – Det är ju olika prioriteringar hela tiden. Vi vet ju inte till exempel om en annan 

avdelningen har många order, den informationen finns inte och den har jag ingen lust över huvud 

taget att få så att säga. 

Göran – Det brukar dom ringa om i såna fall. 

Dennis – Och vi vet ju ungefär hur det ligger till, men vi kan ju inte ta de besluten. Det skulle bli 

kaos då. 

 

Martin – Sån information får ni på morgonmöten då eller? 

Göran – Ja, om det är något större. 

 

Nina – I och med att ni är så pass självgående, får era chefer reda på om det har varit problem? 

Göran – I regel så ringer vi och berättar. Sen har han koll på oss. Han har inte så mycket att göra 

(skratt) utan han sitter allt vid datorn han med. 

 

Nina & Martin – Har ni möten där ni får information om hur avdelning går i förhållande till hela 

Billerud, och om vad som sker i Billerud i stort? 

Göran – Det har vi skiftlagsträffar som vi får reda på sånt på. Två gånger om året. Sen om det 

händer nåt större så har vi extra möten. På skiftlagsträffen träffas hela linjen, sen har vi ju möten 

bara för oss. Då tar han ju upp framtid, pengar, så den informationen får vi. 

 

Martin – Är den givande, den informationen? 

Göran – Det är kul att höra. Om det blir konkurs eller om vi har en framtid (skratt). Jo men det är 

intressant, så man vet om man har jobb i 10 år till eller inte. Det går fort nu, i världen. Och får några 

år sen låg vi riktigt illa till. Det var inte så många utifrån som fattade det. Alla tror att en sån här 



fabrik bara har pengar, men då gick vi bara minus. Kan det vara fem år sen ungefär. 

Dennis – Jag har varit här så länge att jag har varit med om så många upp- och nedgångar. 

Göran – Ja, men inte så mycket minus. De drog inte in en krona vet du. 

Nina – Var det mer information då? 

Göran – Ja, men folk vill ju inte lyssna då. Det är det som är det hemska. Vi har ju en 

genomsnittsålder på 48 år på Gruvön, så folk borde ju vara vuxna nog att lyssna tycker jag. 

Dennis – Men vissa vill inte ta till sig, det är bara så. 

Göran – Ja. 

Dennis – En orkar inte ta till sig allt negativt, det deprimerande. En hoppas att det löser sig i 

slutändan. 

 

Martin – Hur är känslan då? Ni är ju en del av produktionen, men det finns ju många som är en del 

av produktionen. Känns det som om man kan vara med och påverka? 

Dennis – När det är kris, då kommer de här stormötena när de berättar att... Nu sista 

informationsmötet vi var på, då var allt jättebra. Men jag har ju varit på många såna där möten 

genom tiderna, om både positiva och negativa saker, under alla år jag har jobbat här. Om det är 

negativt så är det precis som om vi inte har gjort ett bra jobb, då måste vi bli bättre, vi måste bli 

duktigare på det och det. Jag tycker ju i alla fall att jag försöker göra mitt bästa när jag jobbar. Det 

kanske inte ser ut så när vi sitter här nu då... 

Martin – Jag tror jag förstår hur du menar. Det känns som om du får skulden för något som inte är 

ditt fel? 

Dennis – Ja precis. Men det där har man ju upplevt så många gånger att det rinner av en rätt så fort. 

Martin – Har du möjlighet att säga ifrån i dom lägena? ”Men hördö du, det här stämmer inte...?” 

Eller håller man tyst? 

Göran – Det tar man tyst med sig själv ja. Så är det. 

Martin – Det är ju intressant det där, för någon måste ju få skulden om det är nåt som inte är bra. 

Dennis – jojo 

Martin – Då kanske det är lätt för dom att skylla ifrån sig neråt 

Dennis – Ja. Jag tycker personligen att det har blivit så väldigt noga med att det ska göras 

utredningar om förebyggande underhåll, men sen så tycker inte jag att det följs upp i slutändan det 

vi påpekar. Vi skriver att det är ”det, det och det” som behöver tittas på, men sen när vi kommer 

tillbaka så är det inte åtgärdat. ”Ja vi hade inte pengar” ”vi hade inte tid till det” ”det ska göras ”då” 

och ”då””. Är det då verkligen så viktigt? Att vi ska vara så noga vi, när det egentligen inte är 

kniven på strupen? Vi ser kanske att det är en läcka i flera månader där, och till slut så slutar man ju 

skriva om det. 

 

Larmet går 

Göran – Fan vad de håller på nu. 

 

Dennis – Det är lite dubbelmoral i det tycker jag. Vi ska vara väldigt duktiga men sen så är det inte 

så noga ändå i slutändan. Vi påpekar saker och så åtgärdas det inte. 

Martin – Hur känns det då? 

Göran – Då blir man ju rätt trött på det. Det blir ju den mentaliteten till slut, man känner 

att ”skitsamma”, det blir ju lite så egentligen. 

 

Martin – Innan vi kom hit så fick vi en folder. Kommunikationspolicy på Billerud. Är ni bekanta 

med den? 

Dennis – Jag känner igen delar av den. Har du sett den här? 

Nina – Det står i den att den är mailad till alla anställda 

Dennis – Det läser inte alla 

Martin – Dom vi har pratat med säger att om det är något som är viktigt, så ska det tas upp i ett 

möte. Att det inte räcker att skicka mail. Tror ni det är så? 



Dennis – Man kanske ser det på mailen och tänker ”vad är det här?” ”Oj vad mycket det var att 

läsa”. Det får inte vara för tungläst, det ska vara enkelt. Då ska det kanske komma i små portioner, 

så att folk orkar läsa det. Att läsa en hel sån här, nej. 

Göran – Hade inte NN uppe det här på kokarträffen? Han hade dragit ut lite grann här och där bara? 

Han tog väl det viktigaste bara. 

Nina – Hur viktigt tycker ni det är att få reda på vad koncernen tycker om det här? 

Göran – Jag tycker så här: det är kul att dom har en vision. Att vi har jobben kvar. Det vore värre 

om de inte tänkte framåt, då låter det inte bra. Vi har ju inte så nya maskiner, det är rätt gamla grejer 

vi har och kör med. Att de investerar och lagar är positivt. 

 

(Båda tittar på skärmen) 

Dennis – Nu kör de igen på maskin. 

Göran – Ja, nu går det igen. 

Dennis – Det är information vi får. 

Martin – Det är en rätt viktig källa till internkommunikation den skärmen eller? 

Göran – Ja vi tittar ofta där uppe. I högra hörnet. 

Dennis – Vi ska ju försöka hålla en jämn produktion. Ser vi att det krånglar då kan ju inte vi ligga 

kvar i produktion, utan då måste vi kanske dämpa lite. Och ser vi att det sjunker, ”det här kan vi inte 

hålla”, ja då ökar vi på igen. 

 

Martin – Ni har fått information om framtiden, att det finns planer. Känner ni att det är nån 

information ni saknar? Får ni rätt information eller blir det för mycket information, saker ni inte 

bryr er om? 

Göran – Det är som Dennis säger. Det ska vara enkel information. Det är inget, jag menar hallå 

(tittar demonstrativt på kommunikationspolicyn) 

Dennis – Om vi säger att den där foldern hade gällt löneökningar och bonusar, då hade det nog varit 

lättare att läsa den. 

Göran – Ja men så är det ju. Människan är ju sån. 

Martin – Får ni mycket information som ni känner inte gäller er? 

Göran – Det sållar vi bara bort det. 

Dennis – Ja det stänger vi av. Det bara studsar det. 

 

Nina – Känns det som om informationen kommer långt bort ifrån? Som att folket i Stockholm tycker 

att ni ska jobba så här, men att det inte är så på Gruvön? 

Dennis – Jag upplever det som att det är lite för mycket toppstyrt. Det känns... förut så 

avdelningscheferna lite mer att säga till om, de kunde ta egna beslut och så. Nu när vi frågar ”vad är 

det här för dret, hur kan de göra så?” så säger dom, ”ja, jag får information därifrån om att jag ska 

göra si och så”. Så jag kan uppleva det som lite för toppstyrt. 

Göran – Folk som inte förstår riktigt hur produktionen fungerar. 

Dennis – Vi kan ta ett exempel. Just för tillfället har vi en vikande orderingång. Det är inte så farligt, 

men det var meningen att vi skulle ta det lugnt i ett par dagar. Att stå stilla under den här årstiden 

(vinter) är inte alltid så bra, det kan bli en massa minusgrader. Om det står stilla ett par dagar så kyls 

allt av, och då kan det bli isproppar och svårare att få igång det igen. Istället så tyckte vi att vi håller 

igång, men vi går på halvfart istället. Det höll våra chef NN med om var en god idé, så han ringde 

runt, men nej. Det ska stoppas. Och när det går, då ska det gå i full fart. Då tycker jag att de som 

bestämmer inte vet vad det handlar om riktigt. Det kan ju bli haverier. Det är alltid ett riskmoment 

när man stoppar, det kan bli nånting när man kör igång igen. 

Göran – Du har ju vatten som måste gå, och de ledningarna går ju utomhus. 

Nina – De lyssnar inte på de som känner till maskinerna då? 

Dennis – Det tycker jag är totalt hjärndött. Såna grejer. 

Martin – Du sa på senare år. Var det bättre förut alltså? 

Dennis – Ja, det togs mer interna beslut inom Gruvön. Men nu känns det som att... 



Göran - ...det kommer från Solna. 

Dennis - Det kommer en del konstiga beslut, och vi ifrågasätter ju dom. Och då tror jag såhär att det 

tar bort arbetsglädjen lite grann, för just chefer då. Är du chef så kan det vara roligt att ta dina egna 

beslut, bestämma lite själv och känna att, ja, jag får bestämma lite själv å såna saker. 

Dennis – Vi kan ta ett annat exempel. NN var det som berättade att vår produktionsingenjör ville 

göra ett beslut, ”om vi gör si och så, så orkar vi hålla igång det så vi slipper att stanna och starta en 

avdelning.” Nej, så fick han inte göra. 

Göran – Han hade fått skäll då 

Dennis – Ja. Och jag menar att det tar udden av personen i fråga. Han tyckte att han hade en genuint 

fin idé, ”nu räddar jag allihopa här”, och så bara kapar dom handen på honom. 

Göran – Sen har vi en sak till när vi stoppar; miljön. 

Martin – Miljön? 

Göran – Ja, det blir väldigt mycket föroreningar som går ut när vi startar upp sen igen. Så länge det 

går så håller vi igång allt, det är mer flyt i det så att säga... 

Martin – Som du sa där, nästa gång kanske han produktionsingenjören håller tyst i stället? 

Dennis – Ja. Det är ingen idé att säga något. För egentligen har han ju ändå ingen talan. De kapar ju 

fingrarna på folk... 

Nina – Blir det så för er också? Ni kan prata med er chef, men ni vet att det det inte gör någon 

verkan högre upp? 

Dennis – Så kan man ju tycka ibland. Jag tycker det är så i alla fall. 

Göran – Som nu förra veckan skulle vi köra 30 ton på maskinen max, eftersom det är orderbrist. Det 

är alltid så i december. Så fick dom in lite order och vad kör vi nu, snart 36? Men om det finns nåt 

till veckan är det det ju ingen som vet. Varför inte hålla 30 och se hur det utvecklar sig? ”Nej, det 

ska köras för fullt” Jag förstår inte... 

Dennis – Såna där saker kan man tycka är frustrerande för man tycker inte att det finns något rimligt 

resonemang i det. 

Martin – Ni får ingen förklaring uppifrån? ”Vi gör så, därför att...”? 

Göran – Nej. 

Dennis – Jo nåt litet fick vi, varför vi skulle köra för fullt och sen stänga av, det var för att det var så 

svårt att komma upp i fart sen, var det nån som hade kläckt. 

Göran – Jadu 

Dennis - ”Ja för har man kört på halvfart så är det alltid svårt att komma upp i fart igen” Det var väl 

vad de tyckte då. Någon hög herre i slips. 

Martin – Det håller ni inte med om? 

Göran – Nej, inte jag (skratt) 

Dennis – Skitprat. Billerud är ju inte ett jättestort företag ändå, vi är ju 4 fabriker. Och hela firman 

går ju bra. Det finns ju andra, Stora-koncernen är ju bra mycket större än vad vi är. 

Martin – Det är ingen av er som har jobbat på Stora? 

Göran – Jo. Vi hette ju det förut. 

Martin – Ja just det ja. Har ni märkt nån ändring på information och beslut uppifrån sen ni bytte 

till Billerud? 

Göran – Nej, det är samma. 

Martin – Är det samma folk då? 

Dennis – Nej, ledningen är väl ny, helt och hållet. 

Martin – Men det går till på samma sätt ändå? 

Dennis – Ja. 

Martin – Har det alltid varit så hierarkiskt styrt i Billerud, eller har ni försökt jobba med plattare 

organisationer 

Göran – Han säger ju så, högsta chefen, att han delegerar... men det blir ju inte så i slutändan. Varför 

ryter han inte till då, när någon mindre chef gör bort sig? Förstår du mig? Han får ju gå kvar ändå... 

Dennis – Jag tycker ändå att det ska finnas lite utrymme att göra bort sig... 

Göran – Ja men, nu är jag skyddsombud, eller jag ska bli skyddsombud. Det finns ju såna chefer 



som inte går skyddsronder. Han står på ett möte och säger att det ska skötas till 100%, och nån 

ställde frågan ”vad gör du med dom som inte går?”, ja då kom det ju aldrig något svar, han pratade 

om annat. Och detta får han ju bonuspengar för. För att gå skyddsronden då. 

Martin – Det här är en lite annan bild än vad vi har fått i tidigare intervjuer, vi har fått bilden av att 

det är ”inget skitsnack, klara besked och så vidare” 

Göran – Det var NN från NN va? 

Martin – Ja så var det. 

Göran – Jo men han har inte så mycket med, jag menar, detta hör jag genom våra möten. Det är ju 

inget positivt att höra att de inte har tid med skyddsronden. Och ingenting blir gjort och... 

Nina – Upplever ni också att chefen sitter väldigt mycket i möten och inget händer? 

Göran – Det har blivit bättre på vår avdelning va? Ja vi ska inte klaga på vår chef, han har full koll 

på detta. Han studerar allting, det tycker vi att han har blivit bättre på. 

Dennis – Jag säger så här. Ska jag säga någonting så behöver det inte vara ett möte, utan det tar jag 

mellan fyra ögon, det behöver inte vara ett formellt möte. Inte om jag har en åsikt om någonting. 

Martin – Det har du möjligheter att göra? 

Dennis – Inga problem. 

Göran – De brukar allt lyssna. 

Dennis – Sen kan det ju vara lite frustrerande för man vet att han inte har så mycket att säga till om, 

han är ju styrd uppifrån han med. Det är inte så mycket man kan påverka. 

Nina – Har ni tid att prata med chefen efter morgonmötena också? 

Göran – Jadå, vi tar en kopp kaffe, bara vi tre, och pratar. Han brukar allt vara uppe här ibland också, 

han kommer nog en gång till innan vi går hem idag. 

Dennis – Han ringer och pratar också. 

 

Martin – Får ni höra mycket rykten, säg om det har varit en olycka eller så? 

Göran – Det kommer på intranätet direkt det. Och sen vad som har hänt då, inga detaljer då. 

 

Nina – Vi ska prata med informatören härnäst. Hur väl känner ni till henne? 

Göran – Det är ju mest det hon skriver på intranätet. 

Dennis – Ryktet: så länge det finns människor så finns det rykten, och rykten sprider sig. Står det 

inte nånting på intranätet så får man ta ryktet med en nypa salt. Det är ju så, vi bor i ett 

brukssamhälle där alla är avundsjuka på varandra 

Göran – Ingen rök utan eld. Det gäller att ta reda på't bara. 

Martin – Bor ni här i Grums båda? 

Göran – Ja. Jag bor lite utanför. 

Nina – Så då får ni lite information efter arbetstid också då? 

Göran – Ja det kommer min ”chef” hem och talar om vad som har hänt. Hon har lite mer 

information hon. (skratt) 



Göran Almström, salsoperatör, anställd sedan 1971. Har jobbat skift men fixade inte det. 

 

Martin – Här kör ni inte skift alls? 

Nej det är bara dagtid här. 

Martin – Är det enda avdelningen som det inte är skift på? 

Ja, det är det faktiskt. 

Martin – Lite speciellt då? 

Ja. 

Martin – Då är ni ett gäng som träffas dagligen då? 

Ja vi är bara två. Det är jag och så NN därute då. Vi träffas inte så ofta ändå (skratt) Vi samarbetar 

när vi lossar bilar och så. 

 

Martin – På de andra avdelningarna där de jobbar skift har de morgonmöte varje morgon? 

Ja det har vi två gånger i veckan. Måndag och torsdag. För det börjar alltid ett nytt skiftlag på 

måndag förmiddag och ett på torsdag förmiddag. 

Nina – Vilka är med på det mötet då? 

Ja det är skiftet på sal, daggående chefer och sånt. 

Nina – Vad tar ni upp då? 

Verksamheten över huvud taget. Och är det nåt speciellt då så informerar de oss, sånt som händer. 

Nina – Har ni chans att ta upp sånt som ni undrar över då? 

Jadå, det gör vi. 

Nina – Då pratar ni om vad som händer runt omkring i hela Billerud också? 

Ja det gör vi också här. Linjechefen informerar oss om vad som händer runt omkring då, sånt som 

inte gäller lokalt för oss. Det får han/hon förmedla. 

Martin – Använder du dig något av intranätet? 

Ja, nästan allting står ju där. Är man lite intresserad så får man reda på allt som händer på bruket 

och andra bruk. Så på det viset är jag ju väl informerad. 

Martin – Är det lätt att navigera? 

Ja 

Martin – Så förutom att prata med chefer så är det där 

Jajemen, där finns allt i informationsväg som vi behöver. 

 

Nina – Träffar ni andra linjer nåt? 

Ja, vi tillhör sals men vi har en egen enhet. Sal och utskott är en enhet som vi ligger under. Sen har 

jag väldigt mycket med utlastningar och sånt, har jag kontakt med varje dag, för att veta vad som 

ska skickas iväg, då får jag ju ta reda på när de ska ut. Då går jag ner och möter dom, så där har jag 

kontakt emellan. 

Martin – Är det telefon eller träffas ni? 

Ja vi träffas mest. Annars är det telefon som gäller. 

 

Martin – En fråga om intranätet. Har ni fått någon utbildning i att använda det? 

Det får vi väl lite undan för undan. Blir det några nyheter så får vi ju reda på det, så vi vet vart vi 

ska trycka oss in då för att få reda på allting vi behöver. Det är chefen som säger till om det är nåt 

nytt som kommer, men då har vi kanske sett det innan. Det kommer kontinuerligt upp. 

 

Nina – Det finns en kommunikationspolicy som ska vara utskickad till alla inom bruket. Har du sett 

den? 

Den finns också på intranätet tror jag. Det gör den säkert. Allting sånt ligger inne där. Och jag har 

nog sett den tidigare jag. 

Nina – har chefen sagt att ni ska titta igenom den eller? 

Ja, det är väl mest för att vi ska titta på, för det här gäller väl mest för, ja, hela alltet. Det är chefer 

och neråt om man säger så. 



Martin – De vi har pratat med innan har sagt att de har sett den, men inget som vi studerat 

ingående och tagit fasta på? 

Det är ju mycket som inte gäller för den nivå vi är på, det mesta är ju övergripande. Policy utåt mot 

samhället om man säger så. För där har det varit mycket bråk, det har varit en del som har sagt lite 

för mycket och så. Så det har dom styrt, den här policyn är ju den sista som kom ut. Det är väldigt 

noga i och med att det är ett börsnoterat företag. 

Martin – Pratar du med utomstående i jobbets vägnar? 

Ja man pratar ju mest med föredetta anställda som är intresserade. 

Martin – Vi har förstått att många flyttar runt på bruken i närområdet, och att det är lite samarbete 

istället för konkurrens med Skoghall? 

Ja det har blivit så. Ett tag var de som hund och katt, men i vissa fall så samarbetar vi. Lite 

reservdelar och sånt kanske som passar och så. Det händer mycket på chefsnivån, det är 

omflyttningar och så. 

 

Martin – Är det mycket personalomsättning här? 

Det har varit stiltje, men det har allt börjat att röra på sig lite grann. Speciellt på högre nivå tycker 

jag, där är det väldigt många som flyttar om. Det är mer omflyttning än uppsägningar, de vill byta 

jobb helt enkelt. Eller om nån går i pension, då söker dom sig härifrån vad det verkar som. 

Det är många som har jobbat här tidigare som har fått gå hem i kärvare tider, dom kommer tillbaka i 

första hand. 

 

Nina – Ni har era möten två gånger i veckan, träffar du chefen annars också? 

Ja, den ser jag varje dag. Anne-Marie och jag har tät kontakt, det går via henne till mig och vice 

versa. 

 

Martin – Får du intrycket att cheferna får gå på väldigt många möten? 

Ja, det tycker jag allt. Det är mycket möten. Det kanske de måste ha, det vet jag inte, men vi tycker 

nog att det är lite för mycket ibland. Men vi vet ju inte vad de pratar om heller så (skratt) 

På vissa håll verkar det som om man går från möte till möte och så blir det inte så mycket gjort. De 

klagar ju själva på det också, ”det är bara möten” säger de. 

Martin – Du har ju varit anställd här ett litet tag, kan man säga, har det blivit mer möten med tiden? 

Ja, oj ja. Förr var det inte så mycket. Då var de mer involverade i produktionen också. Det är ju helt 

annan ledning nu mot vad det var förr. Mellancheferna som var förr var jämt nere på golvet, men nu 

är det ju tvärtom. Det verkar som, nu kan ju inte jag tala för hela bruket, men ofta får man höra att 

folk inte får tag i cheferna för att de är borta på möten hela tiden. 

Martin – Får ni sköta er mer själva då 

Oja, jadå. Och är det så att det är nåt speciellt krångel så kan vi ju få tag på dom, vi ringer växeln då 

så ringer de upp, de kodar telefonerna så... 

 

Nina – Känns det som om det har blivit en längre väg för att få information, att det är många led? 

Jag tycker inte det. Jag tycker att vi får den information som vi behöver. Sen är det väl kanske på 

chefsnivån att de har andra fordringar på dom som inte vi vet något om, de har ju press på sig de 

också, så det kan vara såna grejer också. Det försvinner väl alltid lite på vägen. 

Nina – När du tar upp nåt med din chef, som borde komma högre upp, känner du att det förs vidare? 

Ja är det så att det inte händer nåt så går jag vidare själv. Jag har Anne-Marie som min närmaste 

chef, och är det så att jag tycker att det inte händer nåt så får jag gå upp till linjechefen. Det är inga 

konstigheter med det. Det är ju den turordningen det går i. 

 

Martin – Är det nån information som du känner att du inte får, eller saknar? 

Det finns alltid ting som man saknar. Det ligger ju i pengaväg, det är för dyrt. Sen vill man ju alltid 

ha lite finare, nyare grejer men, man kan ju inte mer än att lägga fram det då. Ibland händer det 

något, ibland händer det inget. Det är ju så, prioriteringar. 



 

Nina – En del av de vi har pratat med tycker att kommunikation inte är något prioriterat, utan man 

tar det när det finns tid. Tycker du att ni får den tid ni behöver till kommunikation? 

Jag kan inte klaga på det för jag har så pass bra kontakt, både med chefer och andra avdelningar, så 

jag har oftast mer information än vad min chef har. (skratt) Både på gott och ont. 

Martin – Det blir inte för mycket ibland då? 

Det kan bli för mycket ibland, ibland ringer de till mig direkt istället för att ringa till henne. Men jag 

har väl ställt till det själv tror jag. Jag har väldigt bra kontakt utåt, så jag kan inte klaga på nåt. Jag 

har lite fria händer och jobbar väldigt självständigt. Det är nåt jag har jobbat mig in i själv, kan man 

säga. 

Martin – Ja det låter bra. 

Både och. Ibland blir det lite för mycket. Vi har ju dragit ner på personalen här också, så ibland blir 

det väldigt stressigt då. För det mesta så går det bra. 

Martin – Hur känns det med nerdragningar inom personalen? Får du mer på ditt bord som inte låg 

där förut? 

Ja det blir det ju eftersom vi ska dela på en tjänst, vi var tre förut. Då var vi två som jobbade med 

min del och så skötte NN förrådet då och provvikningar och grejer men nu har vi det tillsammans. 

Ofta så blir det så att man jobbar samma som man gjorde förut. Man hinner liksom inte. Jag vet att 

är det ”så” därborta då ska jag vara med på det, och tvärtom då som det heter. Så jag sköter väl mest 

truckkörning och grejer. 

 

Martin – På kokeriet och renseriet hade de infört ett nytt sorts informationsmöte, som berörde 

koncernen som helhet. Är det nåt ni också har? 

Jag vet inte det, jag tycker inte, inget sånt direkt övergripande så. Nu vet ju inte jag hur de har, det 

är ju mer samarbete mellan bruken nu inom tex projekt och, det kan ligga nåt i det då. Det pågår 

mycket nytt nu. Men inte här nere direkt så. Förädlingen har ju tydligen ett samarbete med 

Karlsborg, i viss mån, och det kan ju komma grejer, då får ju den delen planeras. Men för oss som 

jobbar här nere, vi får ju reda på lite grann men inget som vi får höra i detalj inte. 

Martin – Är det nåt du skulle vilja ha reda på mer om? 

Nej, jag tycker inte det. Det som är viktigast är det som rör oss här, och det finns på intranätet. Sen 

hör man om det är lite sämre tider för oss så är det ofta lika illa på systerbruken, hör jag bara det så 

är jag nöjd. Var och en är ju sig själv närmast och det är ju så. Det är väl skillnad på avdelningarna 

som har projekt ihop med andra bruk, då är det ju lite mer samarbete så då kan de ju vara mer 

nyfikna. 

 

Nina – ni har väl även stormöten för hela fabriken? 

Jadå, vi hade ett för några veckor sen. Det brukar vara en gång per kvartal eller en gång i halvåret, 

det är lite olika det där. Det beror på om det händer nåt eller inte, lite såna grejer. Det var högste 

chefen som höll i det. Han började som chef över papper och logistik, men för ett par år sen blev 

han fabrikschef direkt. Det gick väldigt fort. Det har ju blivit väldigt mycket förändringar sedan han 

och den förre chefen, det har blivit uppstramat, lite tuffare tag för cheferna också. Det ska vara lite 

mer ordning säger de. 

Martin – Mer order uppifrån då? 

Japp. 

Martin – Vad tror du om det då? Det är väl inte bara fördelar med sånt? 

Jag tror nog att det behövs ibland. Vi har omorganiserat alltihopa ett tag. De flyttade på nästan var 

och varannan chef ett tag. Det behövdes nog. Det blir lite som det alltid är på såna här ställen, en 

liten bruksort, att kompisarna blir chefer och det är inte bra i slutändan. Nu anställer de mycket 

utifrån och det tror jag är bra. Det försvinner den här delen att ”vafan, så här gjorde inte du när du 

jobbade ihop med mig” och såna grejer. Det är nog bra. Det var väldigt mycket sånt förr. 

Martin – Det är väl inte lätt att bli chef över folk man jobbade med förut? 

Nej det är väldigt svårt. Jag har inget ont av de förändringarna som kommer uppifrån. Det är ju det, 



på ett sånt här ställe, man måste ta eget initiativ om det ska hända något. På helger och sånt så finns 

det ju inga, ja det är ju han driftsingenjören då, sen finns det liksom inga chefer, vi ska klara oss 

själva. Det är ju ett ökat ansvar men jag tycker nog att det är bra jag. En del skiftlag kanske inte 

fungerar 100 på det sättet, men i det stora hela tror jag på det. 

 

Martin – På intranätet kommer det upp nyheter om det är nåt som har hänt, men kommer det 

mycket rykten också? 

Rykten cirkulerar alltid men, men det är inte så mycket. Vi har det ju framför ögonen jämt. 

Martin – Intranätet har ju inte funnits i all evighet. Förut var det mer då? 

Jaja, det var det ju. En som hade varit över på en annan avdelningen och hört nåt, så jag tycker det 

fungerar bra med intranätet. Allting som vi behöver kommer upp där. Man kan lita på det som står 

där också. 

Nina – Det står i policydokumentet att intranätet är till för att överbrygga avstånd? 

Ja är jag intresserad av vad som pågår i Karlsborg så kan jag gå in på deras och titta, men det ligger 

inte så mycket i mitt intresse. 

 

Nina – När ni pratar med cheferna och får information, känns det som om dom bara 

vidarebefordrar från högre ort eller kan de plocka ut det som är intressant för er? 

Ja, man får ju tro på det. Å andra sidan, viss information stryps ju alltid. Sånt som inte får gå utanför 

väggarna. Det är ju en sak. Annars är det raka rör. 

 

Martin – Det finns många chefer här som har gått den långa vägen. De har varit tex kemiingenjörer 

och blir sen chefer, utan att kanske veta hur man handskas med folk. Är det nåt du har märkt av? 

Det finns exempel på det. Det är vissa personer. Det är inte genomgående i företaget. Det är en del 

som inte vill ha personalansvaret, och en del har sagt ifrån just bara för den delen. Men det finns ju 

alltid personer som är chefer som inte kan ta en konflikt till exempel, det finns det. 

Nina – Det är ju viktigt att kunna ta emot information också? 

Jaja, det är det ju. Men det finns, men det är inte så många här inte. 

 

Nina – Du är i det stora hela nöjd med kommunikationen? 

Ja för egen del är jag det. Jag har inga problem med kommunikation på det viset. Jag kommunicerar 

med alla runt omkring om man säger så, och det blir väl i och med att arbetsuppgifterna jag har, jag 

jobbar åt olika håll så, då måste man ju ha kommunikation för annars så fungerar det ju inte. Så jag 

har inga problem med det. 

 

Nina – Det är väl skillnad också för dig som går dagtid, om man jämför med dom så går skift som 

kan vara borta en vecka? 

Jo, jag är ju hela tiden uppdaterad. 

 

Martin – Du verkar vara mest nöjd av dom vi har pratat med hittills. 

Ja, jag är lite speciell också (skratt). Nej men med den arbetsuppgiften jag har, jag kan inte klaga på 

informationen eller kommunikationen där. 



Transkription intervju med Marianne Jonsson, informatör på Gruvön.  

1.41 

N: Men vi tänkte börja med att du får berätta lite om dig själv, vem du är, utbildning, hur länge du har 
jobbat här och din position kanske lite vad du har jobbat med annars. 

MJ: Mm ja det här är väl kan man säga egentligen mitt första jobb, jag har pluggat samma utbildning som 
ni fast tidigare så den var ju inte riktigt samma form ( ) 2000 till 2003 sen har jag pluggat jag pluggade ett 
år till delvis utomlands delvis en termin till i Karlstad sen jobbade jag på studentkåren eller var 
förtroendevald på studentkåren ett år. 

N: Mm.  

MJ: Som vice ordförande och efter det så hamnade jag här kan man säga via en praktikplats genom 
arbetsförmedlingen. 

N: Mm. 

M: Mmhm. 

MJ: Från början sen blev det förlängt och lite förlängt och sen så blev jag tillsvidareanställd.  

M: Okej. Fanns din position här innan eller är du först? 

MJ: Eh den fanns men det var ett glapp alltså den som hade jobbat innan mig hade slutat tidigare under 
året så det var några månader emellan som var ett glapp faktiskt. 

M: Okej. 

MJ: Och det var det jag fick nys om nu kommer jag inte riktigt ihåg hur när jag sökte praktikplats så fick 
jag reda på att de hade ingen informatör här just då så då hörde jag av mig så blev det som det blev. 

M: Mm. 

MJ: Helt enkelt och det var ska vi se 2005 blir det så jag har ju varit här sen hösten 2005 sex år blir det 
ganska exakt nu.  

M: Hur var läget då om du kommer in som fyller en position som inte har funnits på ett litet tag ändå? 
MJ: Ja det var ju lite kaosartat och det var svårt också eftersom jag inte hade så mycket arbetslivserfarenhet 
sedan tidigare. 

M: Mm. 

MJ: Men det funkade bra jag tror att dom var bekväma i den situationen också med att det var någon som 
som kom in som var också utvecklingsbar på det sättet. Eh så det har funkat jättebra och ju mer jag har 
jobbat här desto tryggare är jag ju i situationen också naturligtvis så det känns ju roligare och roligare och 
bättre och bättre och jag tror att jag gör ett bättre jobb av allt eftersom också, så är det ju man vänjer sig 
vid saker och ting. 

M: Vad är det du gör här då?  

MJ: Vad är det jag gör, ja allt möjligt och lite till om man kan utgå ifrån hur det ser ut inom Billerud då ser 
på den situationen för här är det ju bara jag som jobbar specifikt med kommunikationsfrågor, eh men 
inom Billerud så har vi ju informatörer på dom två andra bruken och sen har vi en informations ja kan 
man kalla dom avdelning eller del av staben i på huvudkontoret, det ja beror på hur man definierar det 
men tre personer är dom som jobbar med kommunikation där eller fyra till och med, en som är mer 
marknadsinriktad mot våra affärsområden och jobbar mer mot kunder sen har vi en informationschef som 
jobbar ja både internt och externt kan man väl säga eh och sen är det en tjej som är mer 
marknadskommunikatör alltså marknadsassistent och en tjänst också som handhar mer ekonomisk 



information eftersom det är ett börsnoterat företag så är det ju väldigt speciella restriktioner och regler 
kring vad säger man och när och så, ja särskilt sånt som påverkar marknaden då så hon är inverstor 
relations kommunikationsansvarig. Så så ser det ut och vi är ju inte så många så vi samarbetar ju kring 
mycket också så jag rådgör ju gärna med mina kolleger i Solna och på dom andra bruken vid olika tillfällen 
vi har ju också olika nätverk som vi jobbar i. 

M: Ja, jobbar du både internt intern kommunikation och extern kommunikation? 

MJ: Ja. 

M: Men då är det Gruvöns alltså ni pratar om och inte kedjan i allmänhet? 

MJ: Lite av varje kan man väl säga. Vi har ju många gemensamma kanaler alltså intranätet är gemensamt 
men styrt till de olika målgrupperna då så det jag ser på Gruvön är ju det som är intressant för den som 
jobbar på Gruvön. 

M: Ja. 

MJ: Eh vi har även alltså i min tjänst ligger att vara förvaltningsansvarig för Billeruds intranät vilket 
innebär att jag driver utvecklingen eller sammanhåller utvecklingen i eh ja för hela intranätet. Sen har vi 
även hemsidan då så om man vill se drivs mer från Solna men där har jag ju också möjlighet att arbeta 
med den och gentemot våra affärsområden också som med dom som säljer pappret och särskilt specifikt 
ett affärsområde sitter på Gruvön och dom är jag lite mer knuten till eller inte knuten till men jobbar lite 
mer för dom det är ganska praktiskt att jag finns på plats här och kan hjälpa dom vid kundevenemang och 
liknande så det ja det flyter ihop på olika sätt och vi hjälps ju åt som sagt eftersom vi inte är så många så 
försöker vi hjälpas åt med det vi kan. 

M: Vi frågade ju dom vi var och pratade med nyss om dom kände till dig och då sa de ja men vi brukar se 
hennes namn på eh intranätet, är det huvudsakliga kanalen ut mot arbetarna? 

MJ: Ja alltså huvudsakliga kanalen är ju cheferna naturligtvis dom som är deras närmsta chefer har ju det är 
ju dom som ska titta eller sprida den viktigaste informationen såklart men när det gäller sånt som rör alla 
som ska ut till en bredare målgrupp samtidigt så vi använder intranätet väldigt mycket till diverse 
information. 

N: men annars så jobbar du ganska nära de olika chefer då för att föra ut att nu händer det eller? 

MJ: Ja alltså jag är ju inte alltid inblandad i den kedjan heller eh dom om dom får direktiv uppifrån så är 
det ju dom som ska sprida den neråt så jag är ju inte alltid inblandad där heller men jag finns ju till som ett 
stöd för chefer i olika sammanhang. 

N: Mm du sköter presskontakter också då? 

MJ: Ja till viss del. 

N: Okej.  

MJ: Vi har ju våran platschef är ju den som uttalar sig det är så gott som nästan alltid men när det är lite 
säg ofarligare frågor så kan jag vara inblandad sånt som jag har mer koll på så händer det att jag dyker upp 
också. 

N: Mm.  

MJ: jag brukar vara med när han när det är så att han träffar någon från tv eller radio eller tidning så är det 
( ) att jag brukar vara med.  

N: Okej. Lite rådgivning och stöttning? 

MJ: Ja och då särskilt kanske om dom dom vill ta en dom vill göra en intervju sen vill dom kanske ta en 
bild ute i verksamheten någonstans så får jag ta hand om den biten lite mer.  



M: Men platschefen då han har också så mediaträning då för det måste man ju ha lite grann eller så han 
vet vad som gäller och hur man för sig och vad man säger och inte säger? 

MJ: Ja precis, precis han är ju den som sak va den lite mer expert på det området och det är ju också med 
tanke på att det kan vara känslig information som kan vara kurspåverkande i slutända så har man ju styrt 
det så det är en person framför allt som uttalar sig då sen kan det ju hända att det dyker upp miljöfrågor 
eller liknande och då eller så så att det är olika intresseområden då specifika områden då som man kan få 
boka in andra personer på. 

9.50 

N: Vi har ju den där policyn som du skickade. 

M: 2011 är det första kommunikationspolicyn eller är det här en revidering? 

MJ: Det är en revidering ( ) dom ser över den med jämna mellanrum och i det här fallet jag är inte riktigt 
säker på just om det är någon särskild händelse som har gjort att man har justerat den jag tror att det kan 
ha att göra med lite organisationsförändringar just med marknadskommunikation och så där så det är nog 
mer vid förekommen anledning när det är någonting som gör att nu måste vi se över den där så är det 
våran informationschef som tar upp den igen då i ledningsgruppen.  

M: Ja. Det är er informationsavdelning i Solna som har arbetat med den här då? 

MJ: Ja precis.  

M: Öh har du något med den att göra?  

MJ: Eh ja det har jag ju så till vida att jag kan bli tillfrågad om förändringar eller liknande om vi ska 
revidera den så kan vi se titta på den ihop gemensamt men övergripande ansvaret för den har ju 
informationschefen och ser till så den hålls uppdaterad.  

M: Okej. 

N: Vi fattar tyckte ju att det var ganska mycket det där ekonomiska som du pratar om i och med att det är 
börsen och mycket strategier och mål och kanske inte så mycket mera om man säger 
internkommunikation här hur den sköts men är det mer delegerat till er eller? ( ) 

MJ: Nej det gör den inte den blir väldigt övergripande så sett och just med tanke på att det vissa saker 
måste ske i en viss ordning ska vi säg att vi ska varsla ett visst antal personer på Gruvön så måste ju det 
hanteras enligt kedjan kurspåverkande information så om man tänker sig pressmeddelanden och liknande 
går ju alltid ut från huvudkontoret har vi mindre information lokalt sett alltså en pressinformation kan vi 
ju alltid skicka ut härifrån men det nej den blir ju väldigt övergripande.  

M: Finns det nackdelar eller fördelar med att den är så övergripande menar har du friare händer eller finns 
det inga svar att hämta i den om du förstår hur jag menar? 

MJ: Ja jag tror jag förstår vad du menar ja det är ju alltid problem med policydokument också just 
eftersom den ska täcka in så himla mycket och sen så att man tillämpar lite olika på plats lokalt, vi jobbar 
ju delvis med kommunikationsplanen lokalt kan man säga eller områden som jag rekommenderar det här 
kan vi kika närmare på kommande år eh men det är ju ingenting som är styrt på det sättet som sagt så vi 
har ju ganska stor frihet lokalt fast ändå styrt med tanke på vad börsregler och liknande.  

M: Ja har du någon samverkan med övriga säg Karlsborg eller Skärblacka hur dom jobbar med 
internkommunikation, har ni kommunikation där emellan? 

MJ: Ja absolut, det har vi, vi har ett nätverk dels med genom intranätet där vi är inblandade allihop så där 
hörs vi med jämna mellanrum men sen så har vi ett nätverk informatörerna också inte riktigt regelbundna 
träffar eller möten men nästan.  



M: Men träffas ni personligen och möts också?  

Mj: Ja det gör vi ibland. Just nu till exempel så har vi mycket på omkring Billeruds varumärke och lite nya 
positioneringar eller i alla fall utvecklad positionering. Så det är ju klart det vi jobbar med kommunikation 
allihop och då berörs vi av det allihop på olika sätt. 

M: Spännande. 

Mj: Mm. 

M: Jag antar att du inte får avslöja för mycket just där eller? 

MJ: Jo då det är ju alltså inga konstigheter det som vi har gjort nu dom senaste åren är att vi jobbar mer 
mot slutkunden, alltså inte dom som gör kartongen eller lådan av vårat papper utan deras kunder som 
förpackar någonting.  

15.33 

N: Inom här måste det ju finnas ganska många målgrupper då som du sträcker dig till, både chefer och 
anställda och externt? 

MJ: Absolut det, det gör det ju lokalt externt eh alltså tänker man på något som står i tidningen är ju oftast 
mer sant än något som chefen säger kanske, eller inte mer sant ska jag inte säga men det får ju en viss 
dignitet det är ju klart att det är många medarbetare som nås den vägen också. 

M: Så du får ha liksom örat mot marken och se vad som händer lite runt om också då? 

MJ: Ja precis och det är ju där cheferna kommer in också naturligtvis för om man tänker sig mina kunder 
framför allt är ju cheferna menar de är ju svårt att kommunicera med kommunikation direkt från mig till 
medarbetare det är ju olika saker naturligtvis men det är ju oftast den vägen det ska gå linjen ut när det 
personalförändringar eller liknande.  

M: Men det är det direktiv på det eller är det liksom så här har vi alltid gjort? 

MJ: Ah det är väl det är väl så man jobbar helt enkelt och för att det är enklast också det är ju chefen som 
ska äga informationen. 

N: Det känns kanske lite mer trovärdigt för dom om deras chef kommer och säger att nu är det så här och 
än om du skulle komma där och säga hej nu ska eran chef sluta här eller? 

MJ: Ja exakt nej det är ju inte jag som ska det är ju inte jag som är den viktiga personen i det ledet 
egentligen. Det stärker ju relationen också till deras chef om det är den som har informationen från 
början.  

N: En fråga som vi har ställt till de andra ganska tidigt är hur ser en typisk dag ut för dig liksom vad ingår? 

MJ: Ja den vad ingår i en sådan dag ja det kan eh till exempel ja typiska dagar det varierar ju jättemycket 
som ni förstår och det vet ni också från utbildningen att det kan se ut på hur många sätt som helst men 
om man tänker sig arbetsuppgifter som ingår i mitt jobb så kan ibland större saker som personaltidning är 
ju en kanal som vi har en gemensam Billerud som ges ut fem gånger per år till den har vi en lokal 
redaktionsgrupp som diskuterar vad händer här på Gruvön vad ska vi ta upp till nästa nummer så ses vi i 
en central grupp sedan då och sätter innehållet så det är ju en viss planering av den biten, eh utveckling av 
intranätet har jag nämnt eh sedan kanske det ja det kan ju hända att det är  något på gång en intervju med 
platschefen råkar tv dyka upp för att vi har ett underhållsstopp då som de är intresserade av att vara med 
vid kolla vad som händer då är det någon som ringer ja då ringer platschefen till mig, du får ta hand om 
SVT kl tio och ta med dom runt på en runda dom vill filma någonstans. Eller så är det ja nu har vi den här 
saken på gång informationen ska ut på intranätet eh eller så handlar det om eh varumärkesarbete nu är det 
här medarbetarmötet på gång vi kör det är också en kanal där vi kör våran platschef har möten där alla 
medarbetare är inbjudna två gånger om året så det blir ju en form av direktkommunikation och dialog där 



då. Men det är ja är spännande eftersom jag ska vara hemma ett år nu framöver så kommer min så 
kommer en vikarie som det är den andra januari för då har jag fått fundera lite grann på vad sjutton är det 
jag gör och vad är det jag ska lämna över för det är ju mycket sådana här småsaker som dyker upp från 
olika håll.  

21.12 

M: Ja vi började ju lite med den (policyn) förut nu är det drygt ett halvår sedan den där uppdaterades då 
eh, är det något du känner saknas i den här eller finns det brister i den, det är väldigt övergripande förstås? 

MJ: Ja det är ju det och det är ju inte så att jag plockar fram den där särkilt ofta heller utan man har ju 
arbetssätt som, som man som man jobbar utifrån oavsett eller inte oavsett vad den där säger men där 
finns ju grunden naturligtvis men det är ju ingenting som man lär sig som en manual. 

M: Vi har fått intrycket av att den har inte riktigt gått igenom ute ibland cheferna och dom operatörerna 
då alltså dom har sett den då men inte mer. 

MJ: Nej man tänker ju inte på en kommunikationspolicy det tror jag inte men förhoppningsvis så kan man 
leva efter andan som finns i den för att vi, jag och chefer och liknande alltså har ett visst sätt och jobba 
med kommunikation och har det här i bakgrunden med vad får man säga och vad får man inte säga. 

M: Mm men tycker du att den här speglar ert arbetssätt då om man vänder på det lite, eller är den här en 
ordination ifrån uppifrån som kanske inte har så stort genomslag , om du förstår vad jag menar? 

MJ: Ja jag förstår vad du menar det är det svåra med policys är just att det blir en det är ett 
pappersdokument som ska vara en grund och hur man arbetar utifrån det sen men det tycker jag nog just 
att man särskilt med det här vad man förmedlar och när och hur som kan vara faktiskt riktigt påverkande 
för hela företaget det lever vi ju efter.  

N: Det kanske mer gäller för er som jobbar här och som är chefer kanske inte dom ute på golvet så 
mycket för dom har väl inte samma information som dom kan läcka heller? 

MJ: Nej precis öh för det ser man ju till att säg att det är någonting som ska kommuniceras som faktiskt 
kan va alltså det är ju självklart att en medarbetare måste få reda på och är det så att man ska varsla ett 
visst antal personer eller köpa en ny enhet eller sälja en enhet eller någonting kan det ju vara och det är ju 
verkligen påverkande på kursen så kan man ju inte tala om det för medarbetarna först men man kan ju 
inte heller låta dom vara sist så där är ju en avvägning att det går rätt väg från början samtidigt som att det 
går ut internt på olika sätt så där kan jag tänka mig att det ibland upplevs som att oj det kom bara ur det 
blå någonting här men det beror ju på att man inte får säga någonting innan det måste liksom följa en viss 
ordning där.  

24.02 

MJ: Sedan så finns det ju säkert flera områden där vi kan jobba bättre på information på olika sätt det tror 
jag alltså till medarbetarna sånt som kanske inte är kurspåverkande men som kanske ändå inte 
kommuniceras. 

M: Ja vill du nämna något exempel?  

MJ: Ja men är det något som vi har jobbat lite mer med under dom senaste åren är alltså snabb med 
information om säg att det har varit en ambulans på området och det är ju många man ser ju det är ju 
många som kanske ser att oj men nej nu hörde jag brandbilen eller nu var en ambulans vad är det som har 
hänt här, då ska dom som jobbar som är inblandade i den kedjan produktionsingenjörer kan man säga 
dom är ansvariga för verksamheten särskilt när det inte är några chefer på plats som dom finns liksom här 
dygnet runt oavsett årstid eller helg eller vad det nu kan vara och dom lägger själva ut sådan information 
nu har det varit en ambulans på området en medarbetare har blivit sjuk ja väldigt väldigt kort men ändå. 

25.39 



M: Så det blir ju lite rykteskontroll nästan kan man väl säga på intranätet det är väl en det står ju till och 
med i kommunikationspolicyn att vi ska undvika ryktesspridning i största möjliga mån och då kanske 
intranätet är en bra kanal till det då? 

MJ: Jag hoppas det sen ska man ju inte sätta för stor tilltro till intranätet heller jag menar dom flesta eller 
alla har ju tillgång på ett eller sätt men det betyder ju inte att alla tittar på det heller för den delen eh men 
det är klart lägger man ut någonting där särskilt någonting som känns lite mer ja vad kan man kalla det för 
uppseendeväckande på något sätt eller nytt så är det klart att har en person sett det så sprids det ju mer 
också för det är ju en väldigt bra kanal men man ska inte sätta alltför stor tilltro till det heller man kan ju 
inte bara lägga saker på intranätet till exempel.  

26.51 

M: Finns det möjligheter att ge mer utbildningar för att det är ju en viktig kanal ändå? 

MJ: Absolut ja men det gör det ja självklart gör det om det är så att man får förfrågan om det det är ju en 
avvägning också naturligtvis eh chefer är den viktigaste kanalen som vi pratat om just att man har 
medarbetarmöten och ser till att sin egen grupp känner till det dom behöver veta sen är det ju alltid en 
avvägning mellan att söka information och få information och där finns det ju också olika inställningar 
eftersom vi har så pass många medarbetare så är det ju klart att det skiftar också vad är det jag har alltså 
vad behöver jag ha och vad är det mitt ansvar själv att leta fram information om men det är klart att dyker 
upp förfrågningar om vi vill lära oss mer om intranätet då och hur man hittar där då är det klart att vi 
ordnar det i så fall. 

30.40 

N: det står ju också att i policyn att intranätet ska fungera för att överbrygga avstånden emellan olika inom 
koncernen hur gör ni det mer specifikt? 

MJ: En stor fördel med det intranätet vi har idag om man jämför med det vi hade tidigare så är det att det 
är enkelt att publicera information som alla målgrupper ser så jag kan ju enkelt gå in och lägga ut 
information som är styrd till hela Billerud och översätter jag den då dessutom så är den ju även synlig för 
säljkontoren Beetham det engelska bruket.  

M: Så det handlar mer om dom geografiska avstånden här då som man pratar om, eh vi fick ju det beror 
på vilka konnotationer man får men det ju även att överbrygga avstånd inom en organisation får man ju 
konnotationen att det är från topp till botten också, finns det också möjligheter där för vi har fått det 
intrycket att det är en ganska hög lång struktur uppifrån och ner många led om man säger ? 

MJ: Ja men så är det och på viss ställen mer än andra och man sitter ju utspridda inom området här också 
och kanske inte har så där himla mycket med varandra att göra rent naturligt på jobbet och vissa tycker ju 
att det är vissa skiter ju fullständigt i det tycker att jag går hit gör mitt jobb på min arbetsplats fine det är 
inte så mycket mer med det andra kanske tycker att ja men vad gör dom där borta det går ju inte själv har 
jag ju en övergripande koll ganska mycket eftersom jag jobbar brett åt alla håll och kanter men det är klart 
att det ja det är ju först har du ju platschefen och sedan har du en avdelningschef och sedan har du en 
sektionschef och sedan kanske du har en arbetsledare och så kan du ja det är ju vägarna blir långa och det 
är det man försöker jobba lite grann med att också med medarbetarmöten just. 

M: Ja det finns ju risk när det kommer information uppifrån genom så många led att det till slut inte blir 
någonting kvar. 

MJ: Nej det kan ju bli lite viskningsleken absolut. 

M: Och att där har vi också felkälla som heter duga om det har gått i fem led och att alla lyckats tolka det 
på rätt sätt vilket inte är så lätt förstår jag. 

MJ: Och också att alla led anser att det är något som är viktigt för det är ju också svårt naturligtvis du 
kanske själv som chef närmsta chef eller med medarbetare underställda du kanske inte bryr dig så himla 
mycket om man har gjort en ändring i en kommunikationspolicy till exempel. 



33.26 

M: Det finns ju alltid en risk det kan bli både för lite och för mycket information och inget av det är ju bra 
heller riktigt? 

MJ: Nej så det är det är ett väldigt ansvar våra chefer har kan man säga just men ändå jag kan ju också 
förstå dom att det är så mycket att göra i det dagliga så varför ska jag fundera särskilt mycket på 
varumärkesarbete eller vad det nu kan vara det är en utmaning för ledning och för mig och för 
organisationen också och även åt andra hållet då såklart information uppåt om man kan kalla det så. 

M: Men känner du att du har lite som ett du står ju lite på sidan där från det här stora stegen eh är det lite 
din uppgift också att göra folk där uppe uppmärksamma på dom här problemen som kan finnas i kedjan? 

MJ: Eh ja till viss del kanske eh det dyker ju upp situationer där jag kan försöka i alla fall men samtidigt så 
är ju min tjänst inte så så att jag är direkt inblandad eller jag har ju också en chef över mig som är den som 
sitter i ledningsgruppen så där är ju också lite ute, jag får ju också en viss information jag har ju inte 
direktinformationen på det sättet heller och inte direktkanalen men det är klart att jag har ju kontakt med 
platschefen och jag kan ju be och få komma till ledningsgruppen om jag har någonting som jag vill ta upp 
där också men oftast går det ju genom min chef tillbaka också.    

35.23 

N: Öh jag tänkte på det, Mikael sa att han hade börjat med möten var fjortonde dag med sina medarbetare 
får dom utforma det själv hur ofta dom vill ha och för de har ju dessutom sina morgonmöten och sedan 
kommer han extra är det upp till dom då? 

MJ: Ja det är det ju framför allt öh men det beror ju lite på hur mötesstrukturen ser ut i övrigt också 
ledningsgruppen har möten varje vecka och det började de med för några år sedan och det tror jag har 
förändrat mötesstrukturen lite grann också och sedan dess har vi personalavdelningen börjat med möten i 
våran vad ska vi kalla det, ledningsgrupp varje vecka också så att man kör lite oftare sedan så har 
platschefen då möten med alla chefer varje månad och i anslutning till det så har vi 
personalavdelningsmöte för hela avdelningen så jag tror att det är fler som har börjat jobba så beroende på 
att man ifrån ledningens håll har börjat jobba så också. 

M: Vi fick ju det intrycket av Micke att det kan bli väldigt mycket möten är det samma för dig? 

MJ: Ja, ja men så blir det ju och det är ju på gott och ont för det är ju klart att ett möte ska ju vara 
någonting som är konstruktivt också men samtidigt finns det ju dom som tycker att ja men ska jag sitta på 
möte igen jag måste ju göra mitt jobb också.        

43.15 

N: Känner du att kommunikationen och arbetet med det är prioriterat ifrån koncernledning och att det får 
ta en stor roll och att det är en viktig del eller? 

MJ: Både och skulle jag säga jag vet ju att det är mycket som informationschefen får slåss om också för att 
vinna mark på olika sätt och att det är viktigt så det är ju klart att det är ju ingen som skulle säga att det 
inte eller att kommunikation är oviktigt men samtidigt så är det ju någonting som alla kan lite grann det 
känner ni också säkert igen. 

M: Mm alla kan prata.  

MJ: Ja men visst eh så det är delat det finns ju hela tiden saker att jobba med för att ta mer plats i det och 
på koncernnivå så ser det ju också ut så att informationschefen sitter ju inte i koncernledningen utan är 
placerad under personaldirektören. 

M: Tror du det här har något med vad Gruvön och vad Billerud sysslar med alltså det här är ju en industri 
eh industrin ligger säkert efter säg om du jämför industrin med Google, där har du ju en helt annan syn på 



kommunikation och information skulle jag väl tro. Känns det som att man jobbar mot gamla stofiler som 
inte bryr sig om sådant här överhuvudtaget eller finns det nytänkande också? 

MJ: Det finns definitivt nytänkande också men det är lite av varje kan man säga och det är väl hela jobba 
med den här synen på vad gör ett alltså ett bruk också så säg lokalt sett ett traditionellt sett Gruvön ja men 
man kan allid få jobb på Gruvön eller bara du inte hamnar på Gruvön alltså det finns ju olika inställningar 
och särskilt på en mindre ort där det är en dominerande industri och det är klart det genomsyrar ju insidan 
också på olika sätt sedan är det ju inte så längre du får ju inte ett sommarjobb här bara för att du råkar vara 
granne med chefen på en viss avdelning så är det ju inte utan det krävs ju en viss utbildning om man siktar 
in sig mot den målgruppen så man ser alltså det här är dom som kan utveckla företaget i framtiden och 
sedan så är det ju mycket just med tanke på det här vilka är våra kunder och vilka jobbar vi mot och den 
kommunikationen ser man ju ett jättestort värde i det är klart som fasen att vi måste jobba på en marknad 
på ett visst sätt och även om inte jag är så marknadsinriktad personligen så gäller det ju även lokalt då och 
förmedla den bilden. 

M: Tror du det är för att det är lättare där att se direkt ekonomiskt värde än att nu har vi liksom sålt in det 
här så bra så nu får vi jobb därifrån medans kanske internkommunikation är svårare att se ett direkt 
ekonomiskt värde i? 

MJ: Ja så tror jag att det är men samtidigt är det mycket prat om attityder och blir man färre människor i 
ett arbetslag så gäller det ju att hålla motivationen upp naturligtvis och ta till vara på dom människorna 
som faktiskt finns här deras potential och utveckla dom och det görs med internkommunikation allting 
börjar ju inifrån. 

N: Handlar mycket av internkommunikationen här om att förmedla strategier och mål och odla en kultur 
såsom det står i policyn att det här är vårat tänk så här gör vi liksom inplanterar det? 

MJ: Ja tanken är att det ska att det ska genomsyras så sen om det gör det i alla led det vet jag inte men det 
är ju i alla fall i dom fallen jag är inblandad så försöker ju jag så gott jag kan. 

47.32 

MJ: Men det är ju också en del om man tänker sig intranät till exempel att vi försöker täcka in så mycket, 
börskursen finns ju på intranätet uppdaterad, produktionsinformation finns på intranätet uppdaterad, och 
det är ju också jag tror det, det är olika inställning där det finns ju sådant som kommer från chefer som 
säger att det här måste synas på intranätets startsida jaha varför då får man ju väga mot varandra sedan 
medarbetare nej men jag vill hitta till matsedeln och jag vill se alltså man vill se olika slags information och 
det är olika vad man vill se och vad man vill ge.  

48.24 

M. den här är utformad så att i första hand kommer internkommunikation medarbetare det står först i 
policyn det liksom det börjar där och sedan så blir det extern och det tycker jag i alla fall tyder på ett tänk 
att man vill bygga upp ett varumärke eller en image så är det inifrån man börjar och det är ju det går ju lite 
stick i stäv mot det här att ja men säljet går bra så kommer det i andra hand vad tror du har jag fel eller, 
alltså att i den här känns det som att information till medarbetare prioriteras medans ute så? 

MJ: Så känner man inte att det är så?  

M: Ja lite så. 

MJ: Men så, så är det så kan det säkert vara det tror jag det men det är också det är nog också olika 
inställning gentemot vad man tror att, att medarbetare vill veta för någonting det kanske är nåt som man ( 
) man kanske underskattar egentligen medarbetare i en del fall att man tror att saker och ting är inte så 
viktiga för dom att veta och det kanske inta alltid är så viktigt heller men för att du ska känna att du är en 
del av företaget alltså ju mer du får höra desto mer har du liksom hört. 

M: Jo men det är ju motivationshöjare också, man känner att man är del i något större och. 



MJ: Ja visst. Ja och det är ju delvis det vi har försökt att göra just när det gäller jobb med kring nya 
varumärket där börjar vi internt med just medarbetarna som vi ändå har är att man börjar med att prata 
om det där det här är saker som kommer att dyka upp framöver ni kommer att se det flera gånger och 
även om jag som medarbetare kanske ja men jag bryr mig inte om vad det är för käcka formuleringar man 
använder mot marknaden så har man ändå man har ändå hört det på något sätt och man är lite ja vi jobbar 
mot, mot varumärkesägare till exempel man har något hum om vad som är på gång och upprepar man då 
vid olika tillfällen så kanske man ja känner på ett annat sätt.  

54.57 

N: Får du tänka på det när du jobbar att man kanske får anpassa språk efter målgruppen?  

MJ: Absolut, för det, det gäller ju både intern och externt. Internt kanske man kan i viss fall använda mer 
begrepp än vad man kan externt, ska jag berätta för någon eh säg en besökare från var som helst, ni till 
exempel, vad gör vi här egentligen och då vet jag ju kanske jag vet ju inte hela biten men jag vet ju en liten 
bit men det är ju ingen idé att försöka ta den här biten utan då är det den här biten vad är det som är 
viktigast det är inta så himla lätt och det märks ju också i säg när våran platschef pratar med journalister i 
olika sammanhang han vet ju också att det vill ju till att liksom förenkla, förenkla, förenkla även om det 
egentligen kanske känns lite fel att göra det ibland så är det ju det man måste göra för att det 
överhuvudtaget ska bli förståeligt och det är klart att någon som sitter på ekonomiavdelningen har ju inte 
samma kunskap som någon som sitter på sulfatfabriken eller pappersbruket eller vad det nu kan tänkas 
vara då så det måste ju anpassas hela tiden.  

M: Eh vi pratade ju lite om hierarki och struktur och sådant också eh  det finns ju nackdelar förstås med 
att ha en hög hierarki ser du fördelar med det också, alltså det är ju på det sättet på grund av att vissa saker 
som måste spela in förstås det är ju inte det bara blir ju inte så utan man har ju kommit fram till det någon 
gång, vad ser du fördelarna med att ha en ordentlig hierarki? 

MJ: Ja förhoppningsvis kan det ju vara uttalat vem som ansvarar för vad så att det inte är några 
tveksameter om det sedan om det verkligen känns så det vet jag inte alltid, eh just och sedan kan det ju 
också vara nu kommer jag in på nackdelarna ändå. 

M. Ja det går bra det med. 

MJ: Nej men kan har man ett fördelat ansvar som verkligen är tydligt så är det ju då är det ju inga 
tveksamheter det är ju bra tycker jag till exempel just att man tänker sig det är platschefen som uttalar sig 
fine, då är det ju liksom så det ser ut. 

M: Vi fick ju det var en mer nackdel vi fick säg att du har ett problem på golvet eller så eh och du för 
vidare det till din närmaste chef men därifrån kommer det inte liksom just att det försvinner saker i 
strukturen i hierarkin så här. 

MJ: Ja men det tror jag. Så är det ju men det bero ju också på skulle man ha det så att det funkar riktigt 
jäkla bra så kanske man inte skulle behöva föra allt alltså föra saker vart hamnar saker och ting rätt det 
kanske är din närmsta chef som egentligen är den som är rätt person eller ska vara rätt person att ta tag i 
problemet och ha befogenheter att okej så här skulle man kunna göra istället ja men vi testar det och så 
funkar det säkert på många ställen också men det är inte säkert att alla känner den det ansvaret eller den 
befogenheten heller och då, då är det ju ett problem att man känner att man måste stämma av saker hela 
tiden. 

N: Kan det ha någonting med storleken här att göra också för att här sitter ju allting ihop brakar det i en 
avdelning så påverkas ju självklart en annan och om den chefen ska ta ett beslut så måste den ju först prata 
med den andras chef och så ska deras chef som har hand om bådas deras vara där och ta ett beslut? 

MJ: Ja så kan det ju vara sedan kan det ju vara det är ju olika ledarstilar också beroende på vad man från 
säg högsta ledningen hur vilken kontroll man vill ha på det också av olika anledningar det kan ju hända att 
man sagt att men det i det här fallet har det inte funkat att släppa på den kontrollen och i ett annat fall 
kanske det har gjort det så jag tror att det är någonting som dom står och väger på mycket men jag tror att 



om man har en befogenhet alltså befogenhetsordning och att man känner att jag kan fatta ett beslutet i 
den här frågan så tror jag att det funkar, kan förhoppningsvis funka riktigt bra, att man känner att man 
inte får igen det från någonstans sedan heller att vad fan gjorde ni här utan mer ja men bra, bra att ni vågar 
testa det blev ju inte riktigt bra men alltså ja ni förstår.  

1.01.07 

N: Jag tänkte på informationen uppåt att det sållas ju där också väldigt mycket och den dom som sitter i 
ledningen för koncernen måste ju säkerligen mest vara intresserade av det stora finansiella hur det funkar 
vad som går bra men där på vägen måste det ju försvinna lite grejer där när de klagar på att nej men det 
funkar inte om vi gör så här vart tar det liksom vägen allt det på mellannivån för man vet ju att det är 
mycket informell kommunikation när man pratar också men ebbar det ut där liksom om du förstår?  

MJ: Man får ju hoppas att, att den viktigaste informationen kommer åt båda hållen egentligen eller att man 
har förmågan att ta beslut om andra saker just på vägen allt behöver ju inte nå upp heller eller ner men det 
är klart att det är svårt när det är som du säger det sitter en koncernledning som ska ta beslut till exempel 
om en budget och så sitter jag på en avdelning här och tycker ja men vi måste ha pengar för 
kompetensutveckling och sen är det ändå en övergripande organisation som går in och stryker i budgeten 
till exempel utan att ha den här kopplingen så att det är klart att det finns en frustration i det också att jaha 
nu bestäms det här uppifrån men det måste ju göra det också ja nej det är svårt det är klart att man känner 
att det är vi och dom ibland det tror jag och likadant mellan enheterna att jaha nu jobbar de så här på 
Skärblacka vad ja det är ju också en internkommunikation och en utmaning i det att man har varit olika 
enheter från början och det är man ju nu också och det ska man ta tillvara på men samtidigt så är vi 
samma företag, går det dåligt i Skärblacka så påverkar det ju Billeruds resultat och då påverkar det ju mig 
även om Gruvön går bra och går Gruvön inte bra så påverkar det ju resultatet kanske allra mest då 
eftersom vi är största enheten. 

M: Hur tror du att hur väl insatta tror du dom är i Solna och Stockholm om hur det ser ut här ute på 
Gruvön eller i Skärblacka till exempel eh verkliga vardagliga lunken vardagliga livet? 

MJ: Det varierar skulle jag sägs men ibland känns är vi väldigt långt ifrån varandra både våran förståelse 
för hur deras jobb och tvärtom det just att man vissa saker får man ju tyvärr lära sig att okej det var inte så 
enkelt eller det är så här det är och då får man spela efter dom spelreglerna eh för det är en sak att uttrycka 
sig i en policy till exempel det står att största ansvaret ligger på cheferna i olika sammanhang sen att det 
kanske inte alltid funkar så men det måste man ha förståelse för också det ja det är det här borde och hur 
det faktiskt funkar.  

1.09.47 

M: Gruvön och Billerud i stort är en klassisk fel kanske att säga men det är den industri ett industriföretag 
eh tror du att det skulle funka att ha en plattare organisation i ett industriföretag eller är det helt enkelt för 
komplicerat för att ha en platt organisation jag menar som, som ett en reklambyrå där har du ju alla gör allt 
eller på ja på många modernare eller andra, andra sorters företag så har man en mer flytande 
arbetsbeskrivning här skulle det funka här överhuvudtaget tror du? 

MJ: Jag tror att det till viss del så jobbar man med sådana bitar men då tänker man då kan man ju inte 
tänka så stort men säg inom ett arbetslag till exempel eh i och med att det blivit färre medarbetare så, så är 
det ju en fördel om man kan fler delar av processen alltså att man kanske roterar inom arbetet eller inom 
sin arbetsplats och det vet jag att dom jobbar med på olika ställen så just den biten blir nog inte den blir 
nog viktigare och viktigare tror jag att man har färre ersättare att plocka in så därför är det viktigare att fler 
kan mer om det vi gör på plats just här i många fall just att man ja om man roterar och lär sig flera 
arbetsmoment och då blir man ju också mer ( ) användbar om ni förstår mig rätt, att man har möjligheten 
att hoppa in på fler ställen till exempel om man har då får man ju en annan förståelse för det också 
förhoppningsvis det är ju olika inställning till det naturligtvis också om man tycker att det är ett kul sätt att 
arbeta eller om man tycker att nej det vill jag inte göra det är ju den här biten jag kan och som jag vill göra 
men man pratar ju mycket om det arbetsrotation sedan hur mycket man har implementerat det och jobbar 
med det, det vet jag inte det är säkert varierande också beroende på arbetslag  och arbetsplats. 



1.13.07 

MJ: Ja det bör ju det är ju chefens ansvar just att den närmsta chefen är ju den som har medarbetarsamtal 
till exempel och då pratar man ju om utveckling av olika slag och det är klart att det finns dom som inte 
vill eller inte tänker sig att dom vill göra något särskilt finns ju olika sätt att arbeta där också men det är ju 
definitivt en dialog med chefen, ta tillvara på potentialen.  

1.13.47 

M: Och det är klart att de finns dom som tycker medarbetarsamtal varför ska vi ha det, det är alltså både 
chefer och anställda tror jag om man ser ja men dom vill ju inte göra så mycket eller jag vill inte göra så 
mycket och det är en utmaning såklart.  

M: Ja annars jag tänkte på möten och sådant mellan chefer och medarbetare, operatörer och så många av 
dom som är chefer dom har ju kommit från tidigare eller dom har jobbat här tidigare med andra uppgifter 
får dom någon utbildning i det här med informationshantering och att informationsanpassning kanske 
man ska säga att hur man gör information tillgängliga för dom nere på golvet, jag menar om det kommer 
uppifrån toppen och så ska det igenom fem led och sedan så ska du ändå ha ut något av det i slutändan så 
krävs det ju lite, lite kunskap om det är det något som dom får i någon utbildning? 

MJ: Jag vet inte riktigt måste jag säga, vi har ju ledarskapsutbildningar och chefsprogram på olika sätt men 
jag är inte riktigt säker på vad som ingår i dom programmen.  

M: Men det finns ledarskapsutbildningar och sådana i alla fall?  

MJ: Ja det gör det alltså ny chef utbildningar för nya chefer och utbildningar för befintliga chefer och det 
är klart att där kommer ju bitar som kommunikation in men riktigt hur vet jag faktiskt inte det är ingenting 
som jag är inblandad i på det sättet. 

N: Har du någon roll som för att hjälpa chefer med att hur ska hantera information och planera den hur 
de lägger upp och? 

MJ: Ja det skulle jag ju säga att jag har sedan skulle inte jag säga att den är så tydlig jag jobbar inte så 
mycket proaktivt med den biten och i vissa fall det finns ju dom som kommer till mig och faktiskt 
rådfrågar mig för att dom ser den potentialen i den tjänsten sedan finns det ju många som inte gör det 
också och där kanske jag inte lägger så mycket tid just nu i alla fall på att marknadsföra den rollen men det 
är ju också en del i informatörstjänsten.     

 

       

 

   



Mikael Öster, 43 år, sektionschef renseri löv, haft befattningen i ungefär ett år. 

Ledareutbildning internt. 

 

Startar 3:00 

Som sektionschef har jag varit ett år här då, och det är en utmaning för det är en ny sektion som har 

bildats, det var två förut som har slagits ihop till en. Detta har inneburit ett nytt tänk och ett nytt 

arbetssätt. Det är en utmaning. 

 

5:15 

Martin - Ett år sen som du blev chef, har du någon utbildning inom ledarskap? 

Nej, inte tidigare. Under det här året så har jag gått en kurs, ”Ny ledare inom Billerud”, anordnad av 

Effect management. Det är en utbildning som är gemensam för hela Billerud, Karlsborg, Skärblacka 

och Gruvön. Det är tre tillfällen á tre dagar, alltså totalt nio dagar, där vi pratade mycket om 

ledarskap, våra medarbetare, mål, handlingsplaner, jämställdhet, våra avtal. Mycket inriktat mot 

chefskap och ledarskap. Innan den utbildningen har jag inte läst nån ledarskap. 

 

Jag är civilingenjör, och det är väldigt vanligt att civilingenjörer efter några år, för vissa ganska få år, 

hamnar som chefer. Det är ganska förvånande, för det ingår ingen ledarskapsutbildning inom en 

civilingenjörsexamen, utan vi blir duktiga tekniker. Det här är ganska typiskt för branschen. Man 

kan ta till exempel socionomer, de läser jättemycket gruppsykologi och ledarskap, de skulle bli 

jättebra chefer, man behöver inte kunna tekniken alltid, det finns det andra i omgivningen som kan, 

men dem tittar vi över huvud taget inte efter när vi rekryterar. 

 

Martin - rekryteringsprocessen blir intern i första hand då? 

I första hand så är det intern rekrytering och så har det varit i ett antal år. Vi har tagit in några chefer 

externt senaste året, men det är ganska få. 

 

Nina - Ingick det träning i kommunikation under ledarskapsdagarna? 

Ja, mycket handlade om kommunikation, det var rollspel med skådespelare. 

 

Martin – Hur ser din typiska dag ut. 

Det finns ingen typisk dag. Ingen dag är den andra lik, det är enormt varierande arbetsuppgifter. Det 

blir mycket spring mellan olika möten, det blir mycket tid som läggs på möten och det är inte alltid 

så effektivt. Anländer 7, går igenom mail, morgonmöte 7:30 varje dag där vi går igenom vad som 

har hänt, om det är nåt som stör produktionen, nåt som stör resten av fabriken? 

 

Martin - Det här är ett möte mellan dig och andra avdelningschefer? 

Nej, det här är ett möte mellan mig, en underhållsansvarig, en verkmästare under mig som är 

operativt ansvarig i fabriken, samt tre till fyra operatörer. Sen kan det vara med arbetsledare och nån 

inspektör, så totalt sett så rör det sig om 7-10 personer. Syftet med mötet är att koordinera 

underhållsinsatser, kvalitetskontroll och gå igenom vad som ska fokuseras på under dagen. Passa på 

att informera operatörerna om vad som kommer under resten av veckan. Detta möte pågår till 

klockan 8 till 8:30, då är det dags för nästa möte. 

 

Det är ett gemensamt möte för hela fabriken där alla sektionschefer sitter och går igenom vad som 

händer på respektive avdelning. Syftet är att ta upp sånt som påverkar resten av fabriken, inte om vi 

internt på avdelningen har problem med någon pump eller så, det försöker vi undvika. En del 

avdelningar är väldigt detaljerade, medan vi har bestämt oss för att bara ta upp det som påverkar 

resten av fabriken. För att göra mötet kort och koncist. Sen har man litet tid över att ta en kopp kaffe 

och gå igenom fler mail. Det är den formella delen av dagen, fram till 9:30 ungefär. Efter det är 

varje dag unik. 

Men det är i stort sett alltid något möte på förmiddagen och något möte på eftermiddagen, det kan 



vara projektmöte, personalmöte, möte med skyddsombud, teknikmöte, processmöte. Dagen präglas 

av möten. Det blir svårare och svårare att hitta tid, egen tid, där man får sitta och verkligen jobba. 

Och det här är ett problem som vi har på Gruvön och vi är medvetna om det, det handlar om att hitta 

ett arbetssätt där det är rätt personer som går på mötena. 

Det är fem personer i min organisation, jag är ansvarig och sen har jag fyra direkt under mig. Det 

gäller för oss att optimera så att vi kan skicka rätt man till rätt möte. Det här är en process inte är 

problemfri. 

Ta projektavdelningen tex, de tycker att projektansvarig blir per automatik sektionschef. Och 

självklart måste projektansvarig vara med på ett projektmöte, de tycker att det är fel om inte jag går. 

Medan jag tycker att min driftsingenjör är den som är ansvarig för projektverksamheten, det räcker 

om han går. Vi kan sammanfatta det så att vi är i inledningsskedet för att förändra mötesprocesserna, 

för att effektivisera vår arbetstid helt enkelt. Det kommer att bli krav på att vi gör det. 

 

Martin - det spills mycket tid på att gå på möten man inte hör hemma på? 

Jag har en kollega som brukar säga att man blir ”kidnappad” på de här mötena, man hamnar på 

möten för att ”ja nu har du hört detta, nu är det det här som gäller”. Alltså, nu kan du inte säga 

någonting annat. Och det blir ett problem. Många gånger blir det att man får gå på möten för att 

höra information som jag kan få från min driftsingenjör varje måndag då vi har sektionsmöten. 

Verksamheten för sektionscheferna, och då kan jag nog prata för i stort sett samtliga sektionschefer, 

präglas mycket av möten och allt mindre av egen tid då man får sitta och fundera. Vi är ju ansvariga 

dels för att driva fabriken men vi är också ansvariga för att utveckla fabriken. Att utveckla fabriken 

går inte att göra på ett möte, det måste man ha egen tid för. Som det ser ut nu får man ta den tiden 

efter kl. 4 på övertid, och för min del är det obetald tid. Detta sker varje vecka. Det här är inte så 

betungande som det låter, det är samtidigt ett väldigt roligt och omväxlande jobb. Det är otroligt 

stimulerande att få jobba med både teknik och människor. 

 

Nina – Hur väl känner du till vad som står i kommunikationspolicyn? 

Inte alls. 

Nina – Den ska distribueras till alla medarbetare. 

Mmm, Jag har säkert fått den. Via ett mail tror jag. För ungefär ett år sen. Nej jag har inte läst den 

här, det erkänner jag villigt. 

Nina – Ni har fått den, men det är ingen som har nämnt varför ni har fått den? 

Nej, egentligen inte. Den har inte förmedlats ut i organisationen på något annat sätt än via ett mail, 

vad jag vet. 

Nina – Då använder du dig inte av den i ditt jobb? 

Nej det gör jag inte. Det kanske jag gör, undermedvetet. Om jag får titta i den så kanske det är så att 

jag gör så men jag gör det inte medvetet. 

Nina – Hur är din filosofi när du kommunicerar med dina medarbetare? 

Vi har vissa formella möten till exempel, med mina närmaste medarbetare, så där har man ju en 

kommunikation. En dag i veckan, men det är mer formellt när vi går igenom verksamheten. Det 

finns också andra formella träffar med till exempel vår skyddsorganisation där vi har tydliga 

riktlinjer för att det här ska ni gå igenom 4 ggr per år. Men i övrigt så kommunicerar vi varje dag, 

jag träffar mina närmaste väldigt tätt, vi sitter samlade allihopa. Så även om jag inte känner till den 

här i detalj, så är det säkert så att man undermedvetet använder den i så fall. 

 

Martin – Sysslar du nåt med extern kommunikation? 

Jo delvis, eftersom vi har kontakt med externa leverantörer när vi exempelvis provar nya kemikalier 

eller om vi ska köpa in en extern tjänst. Regler och riktlinjer innefattar att vi aldrig pratar kvalitét 

eller slutprodukt, däremot processen kan vi diskutera även med konkurrenter. 

Sammanfattningsvis så kan man säga att även om det finns en officiell kommunikationspolicy så är 

det sunt förnuft som råder. Om Billerud tycker att kommunikationspolicyn skall följas, om de 

tycker att detta är viktigt så måste det tas upp nån gång på ett gemensamt möte. Det går inte att 



skicka ut ett sånt här papper och säga att ”det här är vår policy”, det funkar inte på det sättet. 

 

Martin – Den har försvunnit under jorden den här? 

Ja, när ni frågade om jag kände till Billeruds kommunikationspolicy så sa jag nej, men sen när jag 

fick se den så kom jag ju på att den faktiskt har skickats ut per mail. Jag brukar alltid skumma 

igenom det som kommer per mail, men jag kan inte säga att jag har läst den, och jag kan den 

definitivt inte, det erkänner jag välvilligt. Det svaret tror jag du får av samtliga utom möjligtvis 

Marianne (informatören). 

 

Nina – I kommunikationspolicyn står att ni (chefer) skall få fortbildning kommunikationshantering 

och planering av kommunikation. 

Alltså under utbildningen ”Ny ledare i Billerud” pratade vi mycket om kommunikation, där måste 

jag ge cred till företaget, men samtidigt gäller den utbildningen bara nya ledare. Om jag inte hade 

gått den kursen hade jag inte fått det. 

 

Martin – Så de som har varit chefer längre har inte fått samma utbildning? 

Alltså många chefer har gått ledarskapskurser genom åren vet jag, och de är säkert medvetna om att 

ledarskap handlar mycket om kommunikation, däremot har de nog inte fått den här ”nu ska vi bli 

bättre på att kommunicera”. (Gäller alltså vidare fortbildning inom företaget) 25:46 

 

Martin - Du använder mail i din kommunikation, vilka andra kanaler använder du? 

Det beror på frågans karaktär. Det absolut enklaste sättet är muntlig kommunikation, man tar upp 

telefonen och ringer när man vill ha någonting gjort snabbt. Däremot om det är någonting som man 

förväntar sig ett svar på, alltså frågor av mer formell karaktär, där man vill ha svaret dokumenterat, 

försöker jag gå via mail. Då har man svart på vitt att ”det här har du sagt”. Men detta gäller alltså 

frågor där det inte krävs ett snabbt svar. Intranätet använder vi inte för att kommunicera utom för 

exempelvis arbetsorder på ett jobb som skall göras. Men i och med att vi sitter väldigt samlat, jag 

och mina underordnade så blir det mest muntlig kommunikation. Det ser vi som en styrka. De flesta 

beslut som tas, tas i korridoren eller runt fikabordet. Det blir med andra ord mycket informell 

kommunikation. Problemet med muntliga och informella beslut är att man minns det olika person 

till person. Vad som har sagts blir väldigt subjektivt. Även hur man upplever ett samtal. 

 

Nina – Hur fungerar kommunikationen med dina överställda? 

Det är en mer känslig fråga men jag ska vara så öppen och ärlig jag kan. Vi har ett avdelningsmöte 

en gång i veckan och då får vi mycket information av min närmaste chef. Han skickar oftast mail, 

väldigt sällan direkt muntlig kommunikation och ganska sällan telefonsamtal. 

 

Martin – Ni jobbar ganska olika han och du? 

Ja, det kan man definitivt säga. 

 

Martin – Jag antar att du hellre hade haft mer muntlig kommunikation med honom? 

Ja och det har jag tagit upp med honom. Men samtidigt så har han ett förtroende för oss, vilket jag 

uppskattar. Han låter oss sektionschefer klara oss själva mycket, vilket vi också gör 9 gånger av 10. 

Vill vi någonting tar vi oftast kontakt med honom och han svara, så det är inga problem där. Men 

ibland saknar man den här mer informella kommunikationen med sin chef. Dels sitter vi på olika 

platser geografiskt sett, han sitter våningen över mig. Det är inte långt emellan men det har ändå en 

stor betydelse när det gäller kommunikation. För min del känns det bättre att prata med en person, 

men det är inte alltid möjligt på grund av tidsbrist. Om man går och pratar med någon så går det 

gärna 5-10 minuter extra, och det är inte alltid det finns tid till det. Då plockar man upp telefonen 

istället. 

 

Nina – brukar du vara nere på golvet bland dina underställda något? 



Ganska så sällan, tyvärr. Varje morgon är jag nere på antingen lövlinjen eller renseriet, och då pratar 

jag direkt med operatörerna. Idag tex så stannade jag kvar och drog information om vad som har 

hänt senaste månaderna, och det är någonting nytt som vi har infört, det har vi inte gjort tidigare. 

Alltså det här med att kommunicera ut till operatörerna vad som händer. Operatörerna lever oftast i 

en bubbla, de har bara sin arbetsuppgift och känner inte till om vi har orderbrist eller om det har 

varit ett haveri på en annan avdelning. Så jag försöker samla information, det som jag snappar upp 

på möten som ska förmedlas vidare neråt. Och det har inte gjorts tidigare så det har vi formellt 

infört nu, så en dag i veckan sitter jag kvar på morgonmötet och drar en sån information. Lite 

produktion, kvalitet, arbetsmiljö, personal, projekt och sen får de en frågestund efter det. Det är 

nyinfört, det var andra mötet idag, så det är helt nytt. 

 

Martin – Har du hunnit få någon feedback från de här mötena? 

Det blir att man träffar samma operatör var femte vecka i och med skiftcykeln, och det är ett 

jätteproblem med kommunikation ut i skiftet för att man ser dem så sällan. Ibland kan det gå en 

månad eller längre ändå innan man träffar en person igen, på grund av att jag kanske inte lyckas att 

pricka in just det skiftet. Ut mot operatörerna är det egentligen för lite kommunikation, tyvärr. Vi 

har ett system där man formellt kan gå ut och informera, men det blir så opersonligt. Det går bra så 

länge det är nån inställning som ska göras så går det bra, men personlig kommunikation går inte att 

använda genom det systemet. Jag försöker att undvika att maila till operatörerna också, för ut mot 

operatörerna gäller det att vara ganska noggrann vad man säger. Mail kan misstolkas väldigt lätt, 

och den misstolkningen kan bli en sanning till slut, så där är det bättre att ta en direkt 

kommunikation. Så upplever jag det. 

(en bit om enkäter) 

 

Martin – Du sade att operatörerna lever i sin egen bubbla. Tror du att de kommer bli mer 

involverade i företaget med de här informationsmötena? 

Det är helt klart att det är så. Dom saknar det här, jag kände idag när jag gick från mötet att dom 

verkligen uppskattar det. De kommer att bli bättre operatörer när de blir delaktiga i andra sektioner 

och fabriken som helhet. Sen är inte alla mottagliga för det här, det är 58 individer där ute och alla 

är inte mottagliga, en del tycker att det är trams, och det får man ju ta. Men lyckas man nå fram till 

några få så är jag helt säker på att vi kommer att bli bättre. Jag tror att det är någonting som 

efterfrågas, jag vet att det är det. 

 

Martin – Vad är anledningen till att det har tagit så pass lång tid innan de här mötena kom igång? 

För min egen del har det tagit ett år att komma igång med det, och jag kan inte riktigt svara på 

varför. Det har mer växt fram. Jag hade en idé från början att jag skulle göra det här, men det är 

mycket som ska göras i och med en omorganisation och tyvärr är det så att operatörerna har blivit 

nedprioriterade, alltså information till operatörerna. De gör sitt jobb, men det här med att de kan 

göra sitt jobb ännu bättre genom kommunikation, det har tyvärr tagit tid. Jag kan bara skylla på mig 

själv. 

 

Martin – Du tror inte det har att göra med att information inte ses som något med hög prioritet? 

Det är svårt att se direkta ekonomiska resultat av kommunikationsarbete? 

Det är möjligt att det är så, men det som sägs på ett informationsmöte från vår platschef, där det 

sitter 50 stycken sektionschefer, vi 50 chefer kan inte driva 900 personer här ute utan att vi inte 

vidarebefordrar den information. Vi måste förmedla ut information och det förväntas också av oss, 

men jag är rätt säker på att det här är ganska lågprioriterat. Tillexempel: ”Gruvön bidrar med X 

antal procents vinst i koncernen”. Många tycker att ”varför ska vi förmedla det till operatörerna?” 

Jag tror det kan vara lite roligt att höra, som en morot. ”Är vi så duktiga?” Det stärker självkänslan. 

Det är säkert som du säger att man inte tror att det är så viktigt ute i organisationen. Det är ju jag 

som bestämmer vad som når ut till operatörerna. Om man ser det rent hierarkiskt så är det vår 

platschef som får mest information, sen är det avdelningscheferna, sen sektionscheferna och så 



vidare neråt. Av det jag hör bestämmer jag vad som ska förmedlas neråt, så det är en enorm sil, så 

det är väldigt lite information som når längst ner. 

 

Martin – Har du fria händer med vilken information du får vidarebefordra neråt? 

Det finns en del konfidentiella saker och frågor av personlig karaktär som inte förs vidare. 

 

Nina – Finns det möjlighet för en dialog med operatörerna under mötena? 

Det har vi i princip varje dag på de här morgonmötena, efter nästan varje möte med en kopp kaffe 

och lite informell kommunikation med operatörerna. Då blir det oftast lite mer informella frågor 

som tex ”vad har du gjort på helgen”, alltså det här med att vara social är också viktigt. Speciellt ut 

mot operatörerna. 

 

Martin – Så operatörerna har möjligheter att föra en dialog med dig? 

Absolut. Jag fick ett mail från en av operatörerna i morse, han hade skickat till mig, min chef, till 

platschefen och miljöchefen om en händelse. Skitförbannad så att, hehehe. De använder sig också 

av mail. Det finns alltid ett utrymme till att ta upp om man är missnöjd eller så, det är inga problem. 

Det är högt i tak i vår sektion, jag kan inte svara för Gruvön i helhet, men på vår sektion så är det så, 

och det uppskattar vi. Vi talar klarspråk, vad som gäller. Det uppskattar våra operatörer också, det är 

jag tämligen säker på. Sen får ni höra om han säger samma sak som mig hehehe. 

 

Nina – Har du något samarbete med informatören? 

Ganska lite, det är i samband med besök exempelvis. Eller det kan handla om någon 

informationsträff på universitetet till exempel. Men generellt ganska lite utbyte med informatören. 

Väldigt lite internt. 



VÄLKOMMEN TILL  
BILLERUD AB GRUVÖNS BRUK 



• Billerud erbjuder krävande kunder  

förpackningsmaterial och lösningar som  

främjar och skyddar deras produkter  

– förpackningar som är attraktiva, starka  

och gjorda av förnyelsebart material. 

 

 

BILLERUDS AFFÄRSIDÉ 

2 



• Ledande leverantör av förpackningsmaterial och 

förpackningslösningar med kunskap om hela 

förädlingskedjan, från konvertering av förpackningar 

hela vägen ut till marknaden 

•  Omsättning runt 9 miljarder SEK   

•  2 250 medarbetare i elva länder 

•  Över 90 % av produktionen exporteras 

•  Fyra produktionsenheter 

» Gruvön, Skärblacka, Karlsborg, Beetham 

• Tre affärsområden 

» Packaging Boards, Packaging and Speciality 

Paper, Market Pulp 

 

 

 

BILLERUD I KORTHET 
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BILLERUDS ORGANISATION 

4 



VÅRA AFFÄRSOMRÅDEN 
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PACKAGING &  

SPECIALITY PAPER 
MG, MF & Säckpapper,  

FibreForm 

PACKAGING  

BOARDS 
S/C Fluting, Liner,  

Vätskepapper, Pure Board 

MARKET PULP 
Nordic Bleached  

Softwood Kraft Pulp 



BILLERUDS KUNDER 
FÖRPACKNINGS- OCH PAPPERSTILLVERKARE VÄRLDEN ÖVER 
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Packaging & Speciality Paper 

Byggnadsmaterial 32 % 

Mat 29 % 

Övrigt 23 % 

Dagligvaruhandeln 9 % 

Medicinska ändamål 5 % 

Kemikalier 2 % 

Packaging Board 

Mat, dryck och jordbrukprodukter 64 % 

Tunga gods och kemikalier 27 % 

Övrigt 9 % 

Market Pulp 

Tryck- och skrivpapper 35 % 

Tissue 34 % 

Förpackningspapper 11 % 

Filter 10 % 

Termopapper 8 % 

Övrigt 2 % 
  

  

  

  



BILLERUDS UTVECKLINGSBOLAG 
FÖRPACKNINGSINNOVATION FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID 

• Billerud Fresh Services AB – arbetar tillsammans 

med ett nätverk av kvalificerade förpacknings-

tillverkare med att bistå värdekedjan för frukt och grönt 

med starkare lådor 

• Billerud Tenova Bioplastics AB – utvecklar och 

erbjuder nedbrytbara bioplaster till bärkassar, 

livsmedel och barriärer  

• NINE – erbjuder tjänster inom affärsstrategi kopplat till 

förpackningar, kategoriutveckling och nylanseringar, 

grafisk och strukturell design samt utredningar och 

kvalitativa studier kring framtida konsument-

beteenden.  
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VÅRA FÖRSÄLJNINGSKONTOR 
NÄRHET TILL BILLERUDS KUNDER  

• Billeruds säljorganisation står till tjänst för  

kunder över hela världen 

»  Sverige 

»  Tyskland 

»  Storbritannien 

»  Frankrike 

»  Spanien 

»  Italien 

»  Förenade Arabemiraten 

»  Indonesien 

»  Kina  
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Gruvön  

• 685 kton 

• Liner, fluting, MG,  

  MF, säckpapper 

  och avsalumassa  

 

 

VÅRA BRUK 
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Fyra bruk med en total produktionskapacitet på  

1,4 miljoner ton förpackningspapper och avsalumassa 

Karlsborg 

Gruvön 

Skärblacka 

Stockholm 

Beetham 

Karlsborg 

• 300 kton 

• Säckpapper och  

   avsalumassa 
 

 

 

 

 

 

Beetham 

• 45 kton 

• MG 

Skärblacka 

• 400 kton 

• MG, MF,  

  säckpapper, fluting  

  och avsalumassa 



GRUVÖN – ETT BRUK  
I VÄRLDSKLASS 
”INTE EN DAG UTAN FRAMSTEG”  

Christian Storjohann, Gruvöns grundare 

 



1883  Billeruds aktiebolag bildades 

1931  Produktionen startar på Gruvön med    

 massatillverkning, PM1 och PM2 

1946 PM3 startas  

1950  Världens första vätskekartong 

 utvecklades och tillverkas på Gruvön  

1952 PM4 startas  

1957 En av världens första kontinuerliga 

 kokare, SK1, tas i bruk på Gruvön.  

1960 PM5 körs igång 

1961  BM8 byggs 

1968 Flutingbruket invigs. NS massalinje,  

 PM6  

1970  White Top Liner introduceras 

1971 SK2, kokeri för långfiber, tas i bruk 

1972 Syrgasblekning introduceras 

 

1978 Billerud AB och Uddeholm ABs 

 skogsindustridel slås samman 

1984  STORA köper upp företaget och Gruvön 

 ingår i STORA-koncernen  

1988 Gruvön är första pappersbruket i världen 

 att ISO-certifieras 

1991 ECF-blekning införs  

1998 STORA går samman med finska Enso 

 och bildar Stora Enso 

2001 Billerud AB bildas på nytt genom 

 sammanslagning av Gruvön, Skärblacka 

 och Karlsborgs bruk.  

2004 Gruvön hygiencertificeras 

2007 Billerud Box Lab invigs på Gruvön 

2009 FibreForm lanseras 

 

VÅR HISTORIA 
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Produktion 2010 

• Säck- och kraftpapper  280 000 ton 

• Fluting   235 000 ton 

• Avsalumassa  105 000 ton 

 

Integrerat massa- och pappersbruk 

• 5 pappersmaskiner i drift  

• 3 massalinjer 

• 2 flingtorkar 

• 1 bestrykningsmaskin 

 

Medarbetare 

• 840 

 

 

 

Omsättning 

• Ca 4 miljarder SEK 

 

KORTA FAKTA OM GRUVÖN 
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ORGANISATION GRUVÖN 
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Renseri 

• Lövlinjen 

• Barrlinjen 

 

Kokerier 

• Sulfatkokeri 1, Lövlinjen  

kokeri och blekeri  

• Sulfatkokeri 2, Barrlinjen  

kokeri, blekeri och flingtork 

• NS Kokeri (NSSC) 

Halvkemisk massa 

 

Lut & ånga 

• Indunstning 

• Sodapanna – T5 

• Mixeri/mesaugn 

• Barkpanna 

• Turbiner  

G4 – 40 MW och  

G3 – 22 MW  

 

MASSATILLVERKNING 
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PAPPERSTILLVERKNING 
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• PM1 Liner, Liquid board, Pure Board.   

Kapacitet: 90 000 ton/år. 

 

• PM2 MF Kraftpapper, Liner  

Kapacitet: 73 000 ton/år. 

 

• PM4 Säck- och MF Kraftpapper, Liquid Board, 

Liner, FibreForm.  

Kapacitet: 100 000 ton/år. 

 

• PM5 MG Kraftpapper och baspapper till 

bestrykning. 

Kapacitet: 37 000 ton/år.  

 

• PM6 Fluting 

Kapacitet: 259 000 ton/år.  

 

• BESTRYKARE         Kapacitet 24 000 ton/år 



• Vår främsta energikälla är biobränslen från skogen 

» Egenproducerad el - mottrycksturbiner förser  

bruket med el 
 

• Vår spillvärme tas tillvara och leds till kringliggande 

bebyggelse via fjärrvärmenätet 

» Omgivningens behov av fossila bränslen för  

uppvärmning minskar 
 

• Vi lånar vårt vatten från Vänern och släpper  

tillbaks det efter rening i flera steg 
 

• Våra produkter visar ett mycket lågt carbon footprint 

 

EN HÅLLBAR PRODUKTION  
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VÅR VÄRDEFULLA RÅVARA 
ETT UTHÅLLIGT SKOGSBRUK – NÖDVÄNDIGT FÖR VÅR VERKSAMHET 

• Papper är bra för miljön  

» Återvinningsbart, nedbrytbart, förnyelsebart 

 

• Svenska skogar har en nettotillväxt 

» För varje träd som avverkas, planteras 2-4 nya   

» Skogsvolymen har nästan fördubblats de  

senaste 80 åren 

» I dag består hälften av Sveriges yta av skogsmark 

 

• CO2 lagras i växande träd 

» Ett aktivt skogsbruk tar upp mer CO2 
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• Gruvöns utvecklingscenter för optimering av  

wellådor och konsumentnära förpackningar 
 

• Testar och analyserar prestanda genom att simulera  

verkliga förhållanden och  långtidsbelastning 
 

• Utvecklar prototyper och förpackningsdesign 
 

• Utrustning 

»  Klimatkammare 

»  Kompressionstestare  

»  Skärbord 

»  Falltester för förpackningar och bärkassar 

»  Tryckanalyser och perceptionsstudier 

»  Formutrustning och vakuumpressar 

 

 

 

 

 

BILLERUD BOX LAB OCH PACK LAB 
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•  Energi  SS 62 77 50: 2003 

 

•  Kvalitet  ISO 9001:2000 

 

•  Miljö  ISO 14001:2004 

 

•  Hygien  BRC/IoP 

 

•  Spårbarhet ved  PEFC, FSC, Non FSC-certified    

  Controlled Wood   

   

 

CERTIFIKAT  
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Transporter av råvara till Gruvön 

• Tåg   38 %   

• Lastbil   45 %  

• Båt   17 %  

 

Leveranser av Gruvöns produkter 

• Tåg  57 %  

• Båt  28 %  

• Lastbil  15 %  

 

 

 

 

 

 

HÅLLBARA TRANSPORTER 
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SÅ HÄR GÖR VI PAPPER PÅ BILLERUD 



ÖVERSIKT GRUVÖN 
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1 RENSERIET  3 ÅTERVINNINGEN  5 FLUTINGBRUKET (PM6) 

2 KOKERIERNA  4 PAPPERSBRUKET(PM 1-5) 6 BOX LAB OCH PACK LAB 

1 

2 

2 

3 

4 

5 
6 




