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Hvad går der galt? 
Af FINN FRANDSEN 
GCI Mannov offentliggjorde i maj 2002 en undersøgelse, hvor man havde spurgt 1.000 danskere 
mellem 18 og 65 år på arbejdsmarkedet om deres syn på den interne kommunikation på deres 
arbejdsplads.  
 
Blandt de adspurgte var både ledere og medarbejdere, folk fra forskellige brancher, fra små og store 
organisationer og fra private og offentlige arbejdspladser.  

Resultaterne af undersøgelsen var bl.a., at medarbejderne opfatter deres nærmeste chef som den vigtigste 
informationskilde (bortset fra store organisationer, hvor også intranettet og personalebladet er en vigtig 
kilde), at den direkte mundtlige kommunikation er den mest anvendte og den mest troværdige, og at 
medarbejderne spilder deres tid med at spekulere over dårlig intern kommunikation.  

GCI Mannov havde således regnet sig frem til, at en medarbejder i gennemsnit bruger en halv time hver uge 
på at spekulere over den dårlige interne kommunikation. Hvad der omregnet i danske kroner svarer til ca. 10 
mia.  

Nordisk Kommunikation offentliggjorde tidligere i år en undersøgelse, hvor man har forsøgt at lave en 
tilsvarende analyse af medarbejdernes opfattelse af den interne kommunikation, nu bare på skandinavisk 
plan. Knap 12.000 mennesker fra 24 forskellige virksomheder i Danmark, Norge og Sverige har leveret svar 
til denne undersøgelse.  

Resultaterne er lige så tankevækkende som resultaterne af GCI Mannovs undersøgelse. Også i denne 
undersøgelse når man f.eks. frem til, at den nærmeste leder er den vigtigste og mest værdsatte 
informationskilde. Mange medarbejdere opfatter derimod topledelsen som både usynlig og utroværdig.  

Der er problemer med kommunikation af strategiske budskaber og forandringskommunikationen.  

Overinformation er også blevet et problem, især for de akademisk uddannede medarbejdere, hvorimod 
medarbejdere med et mere industri- eller håndværkerpræpget arbejdet føler sig dårligt informeret.  

Der synes altså at være behov for en differentiering af den interne kommunikation i forhold til forskellige 
personalegrupper.  

Hvad er det, som går galt? Mange virksomheder har i dag et øget fokus på den interne kommunikation og 
dens betydning for f.eks. arbejdsklima, tilfredshed blandt medarbejderne, ydeevne og villighed til forandring. 
Og alligevel synes undersøgelserne ikke at afspejle en forbedring. Der er stadig mange medarbejdere og 
ledere, som er utilfredse med den interne kommunikation i deres organisation.  

I undersøgelsen foretaget af Nordisk Kommunikation var nogle af de adspurgte selv blevet bedt om at 
forklare, hvad det er, som går galt. Svarene var bl.a., at man manglede effektive styringsredskaber for den 
interne kommunikation, at der var afsat for få penge til området i budgettet, og at topledelsen ikke 
prioriterede den interne kommunikation i tilstrækkelig grad.  

Men er det hele historien? Er der ikke noget mere grundlæggende på spil? Lad mig anføre tre centrale 
problemstillinger.  

For det første: Intern kommunikation er stadig et område, der er mindre prestigefyldt end den eksterne 
kommunikation. Det er stadig finere at arbejde med branding og marketing end med det lokale 
personaleblad eller intranet. Er det også derfor, at det først og fremmest er kvinder, som tager sig af den 
interne kommunikation?  

For det andet: Alt for mange ledere opfatter en organisation som en form for "beholder", der kan hældes en 
større eller mindre mængde af informationer ned i.  



Intern kommunikation bliver hermed til et spørgsmål om dosering, om "flere eller færre informationer". Med 
både over- og underinformation til følge.  

Jeg vil i øvrigt hævde, at denne opfattelse blivere mere og mere udpræget, jo længere man når op i 
ledelseshierarkiet. Men også medarbejderne bliver let ofre for denne tankegang.  

De føler ikke, at de får alle informationer, men spørger samtidig sjældent sig selv, om det egentlig er 
information, som de har brug for.  

For det tredje og i direkte forlængelse af det foregående: Man forveksler alt for ofte kommunikation med 
information. Afsenderen stiller sig dermed hurtigt tilfreds, når han eller hun har informeret. Men hvad med 
den mening, som modtageren skaber for sig selv med udgangspunkt i det afsendte?  

Løsningsmuligheder: Mere forskning i intern kommunikation, mere kommunikativ kompetence til både ledere 
og medarbejdere.  
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