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Intern kommunikation handler ikke om intranet og medarbejderblad, Men om at skabe mening hvor der ingen 
er. Det foregår gennem dialog i nære kollegiale relationer 
Lange ligegyldige mails fra informationsmedarbejdere formuleret i generelle vendinger til den brede masse. Det 
er intern kommunikation når den er værst. Informationer om intetsigende arrangementer og ensformige 
hverdagshistorier pryder opslagstavler og personaleblad.  

Mens ledelsen bruger endnu flere penge på at redesigne intranettet, taber medarbejderne orienteringen i et 
kaos af informationsoverload. Det er tilstanden i mange store moderne organisationer hvor man forstår intern 
kommunikation som intern information. Og det er et problem.  

For intern kommunikation handler først og fremmest om at skabe mening. Og det sker ikke gennem 
intranettets kaskader af information eller personalebladets FAQ’s, men gennem små nære og trygge kollegiale 
relationer hvor kommunikationen frit kan flyde. Derfor skal disse relationer opdyrkes. Det er et ledelsesmæssigt 
ansvar. For organisationens eksistensgrundlag afhænger af den mening som skabes, ikke af hvordan intranettet 
og personalebladet ser ud.   

 
  
Meningsskabende sniksnak 

Ledelsen skal derfor bruge sin energi på at fremme de rammer der muliggør meningsskabende sniksnak ved 
kaffemaskinen, i kantinen, i kontorlandskabet og på gangene.  

Det mener Jan Molin, cand.psyk., dr.merc., uddannelsesdekan og professor ved CBS. Han har gennem de 
seneste år blandt andet forsket i kommunikationsprocesserne omkring forandringsledelse, virksomhedskultur 
og sociale relationer.  

”Intern kommunikation er”, som han siger, ”en ledelsesmæssig opgave der går ud på at hjælpe medarbejderne 
til at skabe mening med arbejdslivet. For i udgangspunktet er der ingen mening. Dybest set er de fleste 
arbejdsopgaver meningsløse.  

- De bygger på manglende, utidige og dårlige informationer der er løsrevet fra medarbejderens virkelighed. 
Arbejdet får kun den mening som man tillægger det. Og man tillægger det kun den mening som er muliggjort 
igennem organisationens organisering. Så det at skabe mening hvor der ingen mening er, det er den store 
ledelsesmæssige opgave. For det er jo ledelsen der har ansvaret for organiseringen”, forklarer Molin. 

 
  
Men hvad er mening egentlig? 

- Mening er jo et eksistentielt spørgsmål der basalt set handler om at forstå hvad det er vi er i gang med i 
virksomheden. Da mening kun opstår relationelt, det vil for eksempel sige i forhold til vores kolleger, handler 
det i høj grad om hvad det er for nogle relationer vi indgår i. Det er på den måde vi skaber mening i en ellers 
meningsløs sammenhæng. Samtidig handler det så også om hvilke regler, rammer og retningslinjer der gør sig 
gældende i det sociale spil. Det handler om at få et sammenhængende billede af hvad det er for en virksomhed 
man er i, og hvordan opgaverne hænger sammen.  

 
  
Det handler om at afstemme forventninger:  

- Hvad forventes der af mig, og hvad forventer jeg? Mening handler kort sagt om at blive forstået og om at 
forstå hvad man laver på dette sted i denne virksomhed og blandt disse kolleger”, siger Molin.  



Mening er altså et noget diffust fænomen. Men ifølge professoren kan man tydeligt mærke om det giver mening 
at gå på arbejde og om ens arbejdsopgaver er meningsfulde, eller om man møder desillusioneret og går hjem 
lige desillusioneret. Og hvis medarbejderne er desillusionerede, har virksomheden et problem. For så 
understøtter informationerne ikke ledelsens visioner, drømme, mål og strategier. De bliver med andre ord 
meningsløse.   

 
  
Når informationer rammer i flæng 

I stedet for en desillusioneret medarbejder må ledelsen forsøge at skabe rammerne for at medarbejderen bliver 
en engageret og vidensdelende ressource der intuitivt arbejder hen imod ledelsens mål. Og det sker kun hvis 
medarbejderen finder mening ved arbejdet. Den meningsskabelse der skal til, opstår bedst ved at man skaber 
rum og tid til medarbejdernes daglige samtaler. Ved for eksempel at skabe åbne kontorlandskaber og opfordre 
til teamwork. For det er her, i de tætte relationer, informationer bearbejdes og omdannes til meningsfuld 
kommunikation. Det nytter ikke noget at man som ledelse overdænger medarbejderne med informationer hvis 
man ikke er opmærksom på hvordan de bliver modtaget. Da informationer altid bliver tolket ud fra den 
sammenhæng som medarbejderne indgår i, er det vigtigt at man som ledelse kan se verden ud fra 
medarbejdernes perspektiv. Hvis medarbejderne oplever hverdagen som rolig, afbalanceret og nærmest 
kedelig, rammer informationer om stresskurser og konfliktløsningsseminarer helt ved siden af. Og man skulle 
snarere fokusere på at få medarbejderen flyttet til en stilling med nye udfordringer og arbejdsopgaver.  

Så intern kommunikation fungerer kun hvis man forstår hvad medarbejderne forstår. Hvis man ikke er i kontakt 
med medarbejdernes dagligdag og arbejdslivets virkelighed, rammer den information ledelsen bombarderer 
medarbejderne med, helt ved siden af. For så opleves den ganske enkelt som meningsløs. Det betyder altså at 
ledelsen ikke skal bruge de sparsomme ressourcer den har sat af til intern kommunikation, på at producere 
dyre personaleblade og store internetløsninger eller på at udsende brochurer om irrelevante kurser og 
seminarer.  

 
  
Skab rammerne 

Ledelsen skal derimod bruge ressourcer på at skabe de rammer der gør at medarbejderne frit og på deres egne 
betingelser kan udveksle informationer i en sammenhæng hvor de giver mening. Som Jan Molin forklarer:   

- Generel information og generel kommunikation rammer i flæng. Det er nytteløst når det væsentligste er 
personligt. For mening opstår kun i de rette kontekster hvor informationerne er direkte relateret til 
medarbejdernes virkelighed. Man kan også sige at tekst først bliver forståelig når den kommer i en kontekst. 
Informationer bliver først meningsfulde når man har etableret en forståelsesramme som de skal tolkes ind i. 
Hvis ikke man kan tale ind i en virkelighedsopfattelse som folk har i forvejen, så afviser de ganske enkelt ens 
budskaber”, siger Jan Molin mens han pointerer at det der rent kognitivt sker, er at informationerne bliver siet 
fra i den mentale sorteringsmaskine.   

Men hvordan skaber man mening med intern kommunikation?  

- Det gør man ved at skabe rum for at medarbejderne kan snakke om løst og fast. Det skal være muligt og let 
at udveksle holdninger og informationer hen over en kaffepause i kantinen. Samtidig skal ledelsen ikke snakke 
om løst og fast. Den skal handle. For det væsentlige er at skabe de rammer der muliggør skabelsen af mening. 
Og her er det ikke nok at sniksnakke.  

Hvad skal ledelsen så gøre?  

- Ledelsen skal sætte processer i gang. Den skal aktivt gå ind og omstrukturere virksomheden. Så den for 
eksempel bliver mere teambaseret. Eller den skal for eksempel etablere nogle åbne kontorlandskaber hvor man 
kan vidensdele hen over skrivebordet. Den skal skabe rammerne, mere end fortælle folk hvad de skal mene. 
Den skal indkalde til udviklingssamtaler og være for at folk gerne selv vil bestemme. Og det medarbejderne 
mener, kobler sig meget snævert til de kollegiale relationer, forklarer Jan Molin.  

 
  
De nære kollegiale relationer  



Langt de fleste mennesker har kun få rigtig gode kolleger. Det gode kollegiale forhold er kendetegnet ved at 
relationerne bygger på gensidig tillid og respekt. Det som ens kollega fortæller, lytter man derfor til. Det 
samme kan ikke siges om den mængde af informationer medarbejderne overvældes af i det daglige. For den 
bliver afsendt fra en ukendt og upersonlig informationsmedarbejder. Og den skaber måske snarere kaos og 
forvirring end mening, tryghed og velvære på arbejdspladsen.  

- Intranettet og personalebladet kan være gode informationskanaler, men de må aldrig stå alene, pointerer Jan 
Molin. De almindelige informationskanaler er udmærkede. Men de afsendte budskaber opnår først den ønskede 
virkning når de indgår i en meningsfuld helhed. Og denne meningsfulde helhed findes omkring de nære 
kollegiale relationer. Findes de kollegiale relationer derimod ikke i virksomheden, omformes informationerne 
ikke til mening. Medarbejderen bliver overbebyrdet af meningsløse meddelelser og kan ikke orientere sig i det 
voksende informationskaos. Det medfører stress. Som Jan Molin forklarer: - Stress kan være en sund reaktion 
på et arbejdsmiljø hvor man ikke kan udvikle gode relationer til andre. Hvis ledelsen for eksempel har været 
dårlig til at skabe rum for at nære relationer kan udvikles, står den enkelte medarbejder alene med 
informationsbyrden uden mulighed for at bearbejde budskaberne i meningsfulde relationer. Det er 
problematisk, fastslår Molin.  Vil det sige at dårlig intern kommunikation skaber stress i en virksomhed? 

- Hvis man vil lede efter et tydeligt tegn på hvor god og meningsskabende ens interne kommunikation er, skal 
man rette søgelyset mod mængden af medarbejdere der lider af højt stressniveau. Hvis det er højt, er det 
sandsynligt at den interne kommunikation skaber mere kaos end mening, siger Jan Molin afsluttende. Man 
bliver altså stresset når intern kommunikation mere er informationoverload end egentlig meningsskabende 
kommunikation. Og man bliver stresset når man ikke har nære kollegiale relationer som kan hjælpe én med at 
håndtere og tolke alle de informationer man dagligt bombarderes med. Konklusionen er altså at lange, 
ligegyldige mails fra informationsmedarbejdere formuleret i generelle vendinger til den brede masse er det rene 
spild af tid og penge. Så længe informationer ikke bliver tolket og givet mening i trygge omgivelser blandt nære 
kolleger, rammer ledelsens fine visioner, drømme og mål helt ved siden af.    
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