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Sammanfattning 
För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations 

kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa 

effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. En organisations 

kommunikation brukar vanligtvis delas upp i två olika typer; formell och informell 

kommunikation. 

 

Denna studie syftar till att undersöka hur den interna informella kommunikationen fungerar 

för operativa enheter i en organisation som ingår i ett större nätverk, samt att undersöka 

vilka svårigheter som uppstår i samband med förändringar. Detta kan i sin tur skapa större 

förståelse för växande organisationers kommunikationsproblem.  

 

En abduktiv metod har använts för att uppnå studiens syfte och en fallstudie har genomförts 

för att få djupare information. Kvalitativa semistrukturerade intervjuer har utförts för att 

förstå respondenternas berättelse och få mer nyanserad information.  

 

Studiens resultat tydliggör att teorin och praktiken stämmer överens i de fallen där den 

informella kommunikationen medför svårigheter samt vad som skulle kunna effektivisera 

den. Resultatet visar att informationsöverflöd och okunskap kring val av 

kommunikationskanal påverkar kommunikationen negativt. Även svårigheter att anpassa 

budskapen för mottagaren. Vidare är även uppfattningen kring fördelarna med informell 

kommunikation enad i litteraturen, dock visar respondenterna på att uppfattningen varierar 

i praktiken.  

 

Slutsatsen beskriver vikten av att uppmärksamma växande organisationers interna 

kommunikation och informationsflöden. Studien visar  att en kommunikationsstrategi kan 

bidra till effektivare kommunikationsflöde för växande organisationer. Slutsatsen innehåller 

även rekommendationer för organisationer i växande nätverk, framtagna genom att jämföra 

tidigare forskning och teorier med resultatet. 
 



   
 

   
 

Summary 
In order to reach accurate information to the right person on time, an organization's 

communication needs to work. Communication is therefore fundamental in order to create 

efficiency and is a contributing factor to their development curve. An organization's 

communication is usually divided into two different types; formal and informal 

communication. 

 

This study aims to investigate how internal informal communication works for operational 

units in an organization that is part of a larger network, as well as investigating the 

difficulties that arise in connection with changes. This in turn can create a greater 

understanding of growing organizations' communication problems. 

 

An abductive method has been used to achieve the purpose of the study and a case study 

has been conducted to obtain deeper information. Qualitative semi- structured interviews 

have been conducted to understand the respondents' story and get more nuanced 

information. 

 

The results of the study clarify that the theory and practice are consistent in cases where 

informal communication causes difficulties as well as what could make it more efficient. 

The result shows that information overflow and ignorance about the choice of 

communication channel adversely affect communication. Also, difficulty adjusting the 

message to the recipient. Furthermore, the perception of the advantages of informal 

communication is united in literature, however, the respondents point out that perception 

differs in practice. 

 

The conclusion describes the importance of paying attention to growing organizations' 

internal communications and information flows. The study shows that a communication 

strategy can contribute to more efficient communication flow for growing organizations. 

The conclusion also includes recommendations for organizations in growing networks, 

developed by comparing previous research and theories with the result. 

  



   
 

   
 

Förord 
Detta arbete är ett kandidatexamensarbete inom Informatik för programmet 

Informationslogistik 180 hp vid Linnéuniversitetet. Arbetet motsvarar 15 högskolepoäng. 

Intresset för studien påbörjades då en av författarna genomfört en praktiktermin på företaget. 

Där uppfattades ett problemområde som var av intresse att undersöka samt att hitta förslag 

till lösningar. 

 

Vi vill tacka för att vi fick möjligheten att skriva arbetet hos Norcospectra och vi vill även 

tacka alla som medverkade i undersökningen och gjorde detta arbete möjligt. 

 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Andreas Koczkas för enastående support och 

handledning i detta arbete. 
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1 Introduktion  
Organisationers kommunikation består av en formell och en informell del, som brukar kallas 

strategisk kommunikation. 

 

Den formella delen består av ledningens kommunikation med medarbetarna genom formella 

kommunikationskanaler som går efter organisationsstrukturen (Falkheimer & Heide 2007). 

Formell organisationsstruktur består av regler och bestämmelser från den strategiska 

ledningen och handlar ofta om långsiktiga tydliga mål och ekonomiska förutsättningar. 

(Lindkvist, Bakka & Fivelsdal 2014). Formell kommunikation innefattar även 

medarbetarnas kommunikation och återkoppling till operativa chefer i formella situationer 

(Falkheimer & Heide 2007). Formell kommunikation fungerar bra i rutinartade och 

förutsägbara sammanhang (Falkheimer & Heide 2003). 

 

Informell kommunikation anses vara den övriga och uppstår i organisationer när anställda 

kommunicerar för att framföra sina åsikter och för att tillfredsställa sina sociala behov. 

Denna typ av kommunikation tar inte hänsyn till hierarki eller struktur utan den sker mellan 

alla anställda. Detta kan bidra till att skapa informell struktur som kompletterar den formella 

strukturen på det sättet att det formas utifrån sociala relationer och samarbete.  Med hjälp 

av informell struktur skapas en gemenskap vilket bidrar till att målen nås (Lindkvist, Bakka 

& Fivelsdal 2014). Informell kommunikation sprids snabbt, men det är ofta svårt att hitta 

källan vilket kan leda till att rykten sprids och att det skapas förvirring i organisationen 

(Falkheimer & Heide 2014). Informell kommunikation är vanligtvis interpersonell och 

utgör en viktig del i organisationen. Den anses vara volymmässigt störst i organisationers 

interna kommunikation. Ledningen har svårt att styra eller initiera informell kommunikation 

och det går inte att skapa (Falkheimer & Heide 2007). Fördelar med informell 

kommunikation är att det går snabbt och sker spontant. Det kan ske var som helst och det 

skapar starkare relationer. Det är även ett bra sätt att tillägga till formell kommunikation för 

att få mer nyanserad information och som är mer anpassad till varje person vilket ökar 

förståelse. Nackdelar med informell kommunikation är att det inte finns något krav på att 

informationen som förmedlas är sann, det går inte att lita på. Det kan även leda till att viktigt 

eller sekretessbelagd information sprids till fel personer som kan göra skada i organisationen 

(Falkheimer & Heide 2014). 

 

En medveten ledare utnyttjar den informella kommunikationens positiva sidor och fördelar 

som ett effektivt kommunikationsverktyg. En klar styrka är att den är billig, snabb och 

upplevs som tillförlitlig. Dock kan effekter uppstå när budskapet går längre vägar, då 

anpassas det efter mottagaren och det kan vinklas. Därför kommer budskapet skilja från den 

ursprungliga källan. Oftast utses inofficiella informella ledare som sprider informell 

kommunikation och genom att utnyttja dessa går det att sprida informell information enkelt 

(Falkheimer & Heide 2007).  Genom informell kommunikation sprids viktig information, 

får kunskap om hur organisationen fungerar, främjar problemlösning och utbyte av 
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kunskaper för medarbetarna. Det är även dem som förlitar mer på informell kommunikation 

eftersom den är inte påverkad av makt eller status. Den anses passa bättre i oförutsägbara 

händelser, hantera komplexa problem, kriser, personlig information, skapa eller utveckla 

relationer (Falkheimer & Heide 2003). 

 

Jacobsen och Thorsvik (2014) förklarar att det finns formell struktur, kultur och informella 

maktförhållanden som ingår i en komplex värld. En organisatorisk process är 

kommunikation och är grundläggande för organisationen. Det är fenomenet som håller 

samman organisationen och skapar grund för beslut och lärande. När tekniken har utvecklats 

så har kommunikationen blivit viktigare, då tekniken skapar nya utmaningar både för hur 

individer arbetar men också arbetsuppgifterna. Därför har effektiv kommunikation blivit en 

nyckelfaktor för organisationer. Organisationer måste följa en snabbare förändring på 

marknaden och andra omvärldsförhållanden. För att kunna genomföra det så krävs 

uppdaterad information, förmåga att kommunicera och kunna tillgodogöra sig information. 

Tekniken har möjliggjort effektiv kommunikation utan att fysiskt mötas och har skapat 

geografisk spridning som en central punkt. Jacobsen och Thorsvik (2014) definierar 

kommunikationen i organisationer som en kontinuerlig process som upprätthåller och 

förändrar organisationen genom kommunikation mellan individer och grupper. Där alla 

aktiviteter berörs i organisationen och kan beskrivas som en bestämd följd med handlingar 

där information utbyts. För effektiv kommunikation beskrivs det att mottagaren måste 

uppfatta budskapet på samma sätt som sändaren. För att möjliggöra det måste sändaren 

kunna sätta sig in i mottagarens situation. Det innebär att sändaren behöver ha kännedom 

om mottagarens arbetsvardag och anpassa sitt budskap efter det. Sändaren bör förstå 

kulturen, språket, vilka kommunikationskanaler som brukar användas i organisationen och 

av mottagaren. När mottagaren har för mycket information tvingas personen att förbise eller 

aktivt välja budskap (Jacobsen & Thorsvik 2014). 

 

1.1 Bakgrund 

Kommunikationen är en viktig del av ett företag och något som kanske tas för givet är att 

den bara ska fungera, även när företaget växer. Fritzon (2017) skriver att våra arbetsplatser 

blir allt mer mobila och företaget är inte samlat på en plats i samma grad som förr. Därför 

kommer effektivitet förloras då företagets anställda inte arbetar från kontoret om inte 

moderniserade lösningar tillämpas. I artikeln framgår det att ” många som har invändningar 

mot att byta eller förnya lösningar för kommunikation i organisationer och arbetssätt 

försvarar sig genom att säga att deras lösning ändå funkar.” Den tiden är förbi. För att 

kunna vara konkurrenskraftig måste företaget röra sig framåt. Det nya arbetssättet ska bygga 

på tillgång av rätt information vid rätt tillfälle och informationen måste personifieras för att 

vara relevant för respektive anställd (Fritzon 2017). 
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Kommunikationen i företag lägger grunden för att kunna skapa effektivitet i deras 

verksamhet och är en stark faktor till deras konkurrenskraft. Detta i sin tur påverkar hur 

snabbt de kan växa utan att kommunikationen saktar ner utvecklingskurvan. Utan 

fungerande informell kommunikation skapas en svårighet i att nå ut med korrekt 

information till rätt person i tid. Därför anser författarna att intern kommunikation i en 

organisation med växande nätverk är ett aktuellt ämne att skriva om.  

Under en av författarnas praktiktid på Norcospectra har problem uppmärksammats med 

deras interna kommunikation. Därav skapades intresset för att undersöka informell 

kommunikation för organisationer med växande nätverk med avgränsning till operativa 

chefer. Med växande nätverk menas det att företaget har gått från ett litet nationellt företag, 

till ett större nationellt företag med många intressenter på kort tid. Med bakgrund till att en 

grundläggande del i författarnas utbildning, Informationslogistik, är hur viktigt det är med 

rätt information, vid rätt tid, till rätt plats, till rätt person och till rätt kostnad. Om informell 

kommunikation som tidigare nämnts är delaktig till att skapa effektivitet i en organisation 

är det också en avgörande faktor för informationslogistik. 

 

1.2 Praktiskt uppdrag/problem 

Då en av författarna praktiserat på företaget och har observerat hur de anställda 

kommunicerar kunde några grundproblem utvinnas. Detta ses som en förstudie till denna 

rapport och skapar en förförståelse för Norcospectras informella interna kommunikation. 

Utifrån förstudien konstaterades det tillsammans med företaget att Norcospectras interna 

informella kommunikation inte fungerar på ett önskvärt sätt då alla kommunicerar på olika 

vis, framförallt de operativa cheferna som leder den dagliga kommunikationen. Efter 

sammanslagningen 2016 har de vuxit men deras kommunikation fungerar fortfarande som 

om alla anställda sitter i samma rum. Det har resulterat i att information missas, glöms bort 

eller förvrids då kommunikationen sker i korridorer, fikarummet eller via 

informationslappar. Därför efterfrågar de en undersökning om hur de kan effektivisera 

kommunikationen, vad det är som påverkas inom organisationen och hur Norcospectra kan 

få inspiration att förbättra sin informella kommunikation. Se avsnitt 4, Casebeskrivning, för 
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djupgående beskrivning av företaget, tillväxten och problemen som uppstår.

 

Figur 1. Problemgraf, Norcospectras problem. 
 

1.3 Tidigare forskning 

Tidigare forskning grundar i några teman som berör organisationers interna informella 

kommunikation och aspekter kring kommunikationen som kan påverka eller påverkas av 

den. Dessa har sammanfattats i tabellen nedan. 

Författare Ämne Slutsats 

Stegaroiu & 

Talal 

Kommunikationsstrategi, 

kanaler och teknik 

Framgångsrika dialoger mellan 

anställda i en organisation ökar 

kommunikationen. Intern 

kommunikation bör vara en del av 

den strategiska planen för att hjälpa 

avdelningarna att uppnå deras mål 

mer effektivt. 

Granath & 

Wigerdt 

Kommunikationskanaler, 

ledarskap och 

organisationskultur 

En struktur för när vilken kanal ska 

användas är nödvändig för att få den 

interna kommunikationen att 

fungera. Det kräver kontinuerligt 

arbete från ledningen för att bearbeta 

ledarskapets roll för att sedan kunna 

få en fungerande intern 

kommunikation som anpassas till 

kulturen. 
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Kei & 

Bergman 

Organisationskultur Det finns en stor risk med att 

använda fel tillvägagångssätt då det 

är högst troligt att kommunikationen 

inte får avsedd verkan. Öppen och 

ärlig kommunikation är essentiell för 

att anställda ska kunna utföra sitt 

arbete fullkomligt och till bästa 

resultat. Det bidrar även till 

engagerade och involverade 

medarbetare som känner sig 

delaktiga och har ett förtroende till 

organisationen och dess mål. 

Fallgren & 

Svanström 

Organisationskultur Organisationskulturen förbättrar 

relationerna vilket även resulterar i 

ett bättre kommunikationsklimat. 

Wåhlin & 

Nordin 

Förbättringsarbete Samarbete mellan anställda, att de 

kommunicerar om det finns 

oklarheter, främjar för lärande i 

organisationer och de utbyter 

kunskap och erfarenheter med 

varandra. Detta kan leda till 

personlig utveckling som gynnar 

organisationen och den interna 

kommunikationen. 

Edwardsson 

& Söderberg 

Förbättringsarbete För att minska motstånd och 

missförstånd behöver medarbetarna 

bli informerade och motiverade till 

förändringen, detta görs genom att 

engagera och skapa delaktighet i 

arbetet. Genom att ha en tydlig 

vision med arbetet kommer 

relationerna mellan ledare och 

medarbetare att stärkas vilket i 

slutändan kommer att påverka deras 

kommunikation positivt. 
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Rundgren & 

Widetoft 

Informell kommunikation När den informella 

kommunikationen växer bildas 

informella kommunikationsvägar 

som leder till svårigheter i att leda 

och nå ut med rätt information i rätt 

tid och på rätt plats och till rätt 

person. 

Figur 2. Sammanfattande tabell av tidigare forskning 

1.3.1 Kommunikationsstrategi, kommunikationskanaler och teknik 

Forskningen av Stegaroiu och Talal (2014) visar att olika människor kommunicerar och 

använder olika kanaler för att kommunicera. Valet av lämplig kommunikationskanal är 

en viktig del i kommunikationsprocessen. Deras forskning belyser att samtal ansikte mot 

ansikte är den mest framförda kanalen, då den ökar förståelsen för informationsutbytet. 

Framgångsrika dialoger mellan anställda i en organisation ökar kommunikationen. 

Skriftlig kommunikation har blivit snabbare med den tekniska utvecklingen inom 

exempelvis mail och annan datorstödd kommunikation vilket kan föra med sig både för- 

och nackdelar. 

Deras undersökning mellan två nationer visade att organisationer satsar på extern 

kommunikation och vilka intressenter som de ska upprätta samarbete med. Även att 

kommunikation kan ses som organisationens lim. Utan den kan inte anställda arbeta på 

liknande sätt eller samarbeta. Syftet med intern kommunikationsstrategi är att hjälpa 

avdelningar att förbättra effektiviteten och att genom den skapa interna 

kommunikationsprocesser som leder till sammanhängande organisatorisk kultur. 

Undersökningen stärkte att kommunikationsstrategier förbiser den interna 

kommunikationen men visade också att den är viktig och är det som ger avdelningarna 

förmåga att fungera. Alltså bör strategisk intern kommunikation vara en del av den 

strategiska planen och hjälpa avdelningarna att uppnå deras mål mer effektivt (Stegaroiu 

& Talal 2014). 

Granath och Wigerdt (2016) kom fram till att budskapet eller informationen kan tappas 

eller inte nå rätt anställd vid användning av flera kommunikationskanaler. En struktur 

för när vilken kanal ska användas är nödvändig för att få den interna kommunikationen 

att fungera. Detta skulle underlätta arbetet mellan avdelningar och ge möjlighet att 

uppnå organisationens mål. Det visade sig att intern kommunikation skapar samspel som 

leder till utveckling, ser till att organisationen arbetar i rätt riktning och håller sig till 

riktlinjer och mål. Även tekniken ger möjlighet till organisationer att föra information, 

budskap och uppdrag på ett effektivt, snabbt och lätt sätt som underlättar 

kommunikationen inom verksamheten. 
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1.3.2 Ledarskap 

Granath och Wigerdt (2016) påvisar att tid och resurser påverkar organisationens 

kommunikation. Men till grunden är det ledare och chefer som skapar tid för att förmedla 

en tydlig bild av kommunikationen, vad som fungerar och vad som behöver förbättras. De 

belyser att kontinuerligt arbete från ledningen och ledarskapets roll måste bearbetas för att 

kunna få en fungerande intern kommunikation. Undersökningen som genomfördes av 

Bergman och Kei (2016) visade att ledaren bör se till att nödvändig information förmedlas 

med rätt sorts kommunikationskanal och tillvägagångssätt. Det finns en stor risk med att 

använda fel tillvägagångssätt då det är högst troligt att kommunikationen inte får avsedd 

verkan. Det kan ha en avgörande effekt på hur anställda tolkar informationen och andra 

faktorer påverkas som organisationskultur eller arbetsuppgifters utförande. 

1.3.3 Organisationskultur 

Granath och Wigerdt (2016) belyste att organisationskultur ligger till grund för hur anställda 

kommunicerar med varandra inom organisationen. Undersökningen belyste också att för att 

kunna motverka ineffektiv intern kommunikation är det viktigt att anpassa organisationen 

efter kulturen och hur den kan påverka kommunikationen. En undersökning av Fallgren och 

Svanström (2008) visade att organisationskultur inte är självklart för den som inte är insatt 

i ämnet. Företaget och dess anställdas grundläggande antaganden är så naturliga för dem. 

Det är svårt för individen att se organisationen utifrån. I undersökningens slutsats framkom 

det att organisationskulturen förbättrade relationerna vilket även resulterade i ett bättre 

kommunikationsklimat. 

 

Medan Bergman och Kei (2016) visade att kommunikation kan påverka kulturen. 

Författarna beskriver att öppen och ärlig kommunikation är essentiell för att anställda ska 

kunna utföra sitt arbete fullkomligt och till bästa resultat. Det bidrar även till engagerade 

och involverade medarbetare som känner sig delaktiga och har ett förtroende till 

organisationen och dess mål. 

1.3.4 Förbättringsarbete 

Wåhlin och Nordin (2016) avgränsade sin undersökningen till organisationens interna 

kommunikation, där organisationen valt att använda personliga samtal med chefer som 

strategi. Respondenterna förklarade att personliga samtal är den vanligaste 

kommunikationskanalen i företaget. Främst för att det förmedlar känslor samt budskap. 

Informationen kan vara känslig både för de anställa eller organisationen och därför behöver 

kroppsspråk och reaktioner synas. Informationen kan även bli enklare att framföra och idéer 

kan utbytas för att fatta beslut. Studien belyser även samarbete mellan anställda och att de 

ställer frågor om det finns oklarheter. Det främjar för lärande i organisationer och de utbyter 

kunskap och erfarenheter med varandra. Detta kan leda till personlig utveckling som gynnar 

organisationen och den interna kommunikationen. 
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Edwardsson och Söderberg (2016) kom fram till att de faktorer som är betydande för intern 

kommunikation under förändringsarbeten först och främst är att förklara och förmedla 

förändringsarbetet till sina medarbetare. För att minska motstånd och missförstånd behöver 

medarbetarna bli informerade och motiverade till förändringen, detta genom att engagera 

och skapa delaktighet i arbetet. Genom att ha en tydlig vision med arbetet kommer 

relationerna mellan ledare och medarbetare att stärkas vilket i slutändan kommer att påverka 

deras kommunikation positivt. 

1.3.5 Informell kommunikation 

I en undersökning gjord av Rundgren & Widetoft (2015) som handlade om informella 

processers betydelse på internkommunikation kom de fram till att den informella 

kommunikationen hade tagit över i de organisationer de studerade. Den hade börjat 

användas mer på grund av att den formella kommunikationen var bristande. Däremot blev 

en effekt av detta att den formella kommunikationen blev mindre trovärdig för medarbetarna 

då organisationerna hade flera subkulturer som inte togs i hänsyn vid formell 

kommunikation. När den informella kommunikationen växer bildas informella 

kommunikationsvägar som leder till svårigheter i att leda och nå ut med rätt information i 

rätt tid och på rätt plats och till rätt person. 

 

Genom dessa teman belyses olika faktorer som påverkar men också kan stärka den interna 

kommunikationen i organisationer. Det blir tydligt att olika människor och organisationer 

kommunicerar på olika sätt och hur olika kanaler kan underlätta för informationsutbytet. 

Val av kanaler är en grund för att kommunikationen ska fungera där ansikte mot ansikte ses 

som den mest framgångsrika kanalen. Det skapar även en gemenskap och ett bättre 

kommunikationsklimat när organisationen medlemmar samarbetar med öppen 

kommunikation. Idag har tekniken utvecklats och hur kanalen, ansikte mot ansikte, kan 

underlättas med teknologin i olika situationer saknas i tidigare forskning. Något annat som 

berörs ytterst lite är vilka och hur olika typer av kommunikationsstruktur kan påverka och 

upprätthålla organisationens interna kommunikation. Även hur växande organisationers 

kommunikation påverkas eller förändras under tillväxten beskrivs endast lite och vilka 

svårigheter som medförs framställs till viss del. 

1.4 Problemformulering 

Den tidigare forskningen berör intern kommunikation och vilka faktorer som påverkar den. 

I tidigare forskning saknas: 

 Hur informell kommunikation förändras, eller inte, i organisationer med växande 

nätverk. 

 Vilka strategier företag kan tillämpa för att utveckla och anpassa sin 

kommunikation. 
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 Vilka för- och nackdelar det finns med olika kommunikationsstrategier och 

tillvägagångssätt för organisationer med växande nätverk. 

 Hur teknik kan hjälpa den interna informella kommunikationen. 

 

På grund av detta är det av stor relevans att undersöka hur fenomenet intern informell 

kommunikation uppenbarar och beter sig i en organisation med växande nätverk. Tidigare 

forskning visar på att informell kommunikation är en viktig faktor som påverkar flera delar 

i organisationen så genom att undersöka fallföretagets situation är det möjligt att se hur, 

med hjälp av teori, det är potentiellt att använda sig av informell kommunikations fördelar 

för att skapa ett effektivt kommunikationsflöde. 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet är att undersöka och beskriva hur den interna informella kommunikationen fungerar 

och har förändrats för operativa chefer i en organisation som ingår i ett större nätverk, samt 

vilka svårigheter de anställda upplever att det för med sig. För att sedan att kunna lyfta detta 

och ge generella rekommendationer till organisationer i liknande situationer. Det finns 

också en ambition att skapa större förståelse för växande organisationers problem med deras 

interna informella kommunikation då många organisationer eventuellt möter liknande 

problem. För att kunna besvara syftet har frågeställningarna nedan tagits fram: 

 

 Hur fungerar den interna informella kommunikationen på Norcospectra för den 

operativa ledningen och hur har den förändrats i samband med tillväxten? 

 Vilka svårigheter för den informella kommunikationen med sig och vilka problem 

upplever medarbetarna? 
 

1.6 Avgränsning 

Fokus i denna rapport ligger på intern informell kommunikation på Norcospectra och hur 

deras operativa chefer kommunicerar i organisationen. Studien avser endast att undersöka 

hur de anställda ser deras egen situation och verklighet. Anledningen till valet av operativa 

chefer är för att de har tjänster i organisationen som kommunicerar mest med flera av sina 

kollegor, även över avdelningsgränser, för att utföra det dagliga arbetet. De kan därför med 

störst sannolikhet påverka kommunikationen mer än de som arbetar längre ner i hierarkin i 

produktionen. Valet har även delvis gjorts för att avgränsa storleken på arbetet trots att det 

hade varit intressant i sammanhanget att undersöka andra perspektiv på den informella 

kommunikationen. Detta innebär även att studien inte undersökt den externa 

kommunikationen eller lagt något fokus på att studera sociala nätverk vilket hade varit 

intressant i arbetet men hade gjort det alldeles för stort. 
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1.7 Målgrupp 

Studien riktar sig mot intressenter och företag som har intresse för att studera, undersöka 

eller utvärdera deras situation gällande informell kommunikation i ett växande nätverk. De 

kan använda denna rapport som inspiration, för att jämföra med, se likheter och olikheter 

till deras tillstånd samt dra nytta av rekommendationerna som presenteras. Då detta är en 

fallstudie som är baserad på ett praktiskt problem som återfinns på Norcospectra så är även 

syftet att undersöka, beskriva och ge rekommendationer till deras nytta. 

1.8 Disposition  

Vidare i rapporten presenteras först teorierna som använts både för att precisera 

forskningsområdet samt för att analysera insamlad empiri. Därefter beskrivs och motiveras 

metoderna som använts och hur empirin samlats in. I resultatavsnittet presenteras 

intervjudeltagarna och empirin i form av kodade och sammanställda intervjuer. Därpå 

framställs analysen av empirin med hjälp av de utvalda teorierna och därefter redovisas en 

diskussion och slutsats. 

 

1.9     Begreppsdefinition  
1.9.1    Operativa chefer 

Mellanchefer inom produktionsutveckling benämns ofta för operativa chefer och deras 

arbetsprocess innefattar en större osäkerhet och har komplex utvecklingsprocess. Ledarskap 

och styrning skiljer sig från andra funktioner där arbetsprocessen är mer linjär och planerar. 

De kan ansvara för olika funktionella områden och huvuduppgiften är att leda efter 

ledningens krav samt hitta en balans mellan medarbetarnas förmåga. Operativa chefer har 

som uppgift att vara chef över en process med många uppgifter och krav, men samtidigt 

kunna samspela med övriga delar av organisationen alltså samarbeta med andra operativa 

chefer och deras ansvarsområden (Carlsson 2009).  
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2 Teori 

I detta avsnitt presenteras utvalda teorier som kommer bidra till illustrering vid 

modellering och som verktyg i senare avsnitt. 

2.1  Osgood-Schramms cirkulära modell 

I tidigare kommunikationsmodeller av typ sändar- och mottagarmodeller glöms ofta 

sammanhanget och kan ses som en mekanisk orsak-verkan beskrivning. Modellerna ses 

också som linjära som går från A till B. Medan Osgodd och Schramms modell bygger på 

en cirkulär kommunikation där sändare och mottagare kan vara vice versa och rollerna blir 

omväxlande. Helhetssynen blir att konversationen cirkulerar och modellen blir cirkulär 

istället för linjär (Jonsson 2017). Den cirkulära modellen presenterades 1954 och Osgood 

samt Schramm menar att kommunikationen äger rum hela tiden men även att skillnaden 

mellan sändare och mottagare inte existerar. Därför bär modellen mer interaktiv 

kommunikation och rollerna skiftar under kommunikationsprocessen. Den ständiga 

återkopplingen illustreras tydligt i modellen och är det som gör modellen cirkulär. 

Processens deltagare utför funktioner som kodning, tolkning och avkodning men det finns 

ingen början eller slut utan ses som en ändlös process (Alkeby & Nilsson 2007).  

 

 

 Encoder - Personen som kodar eller skickar budskapet. 

 Decoder -Personen som tar emot budskapet 

 Interpreter - Personen som försöker förstå eller tolka 

 Message - Budskapet skickas via en kanal  

 

 

 

Figur 2. Osgood-Schramms cirkulära modell enligt (Windahl & Signitzer 2009). 
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Modellen redogör för hur kommunikationen fungerar mellan människor och framställs som 

en ständig kommunikation som förändras. Det går även att tillämpa den i olika 

kommunikationsområden vilket gör modellen flexibel och anpassningsbar efter situation. 

Olika kommunikationskanaler kan tillämpas så länge information tolkas, kodas och 

avkodas. Budskapet kodas av sändaren och mottagaren avkodar det som sedan tolkar 

informationen för att i sin tur skicka feedback till sändaren. Processen skiljer därför inte på 

mottagare och sändare i kommunikationen då ständig feedback sker på budskapet och hur 

avkodningen samt tolkningen sker beror på sammanhanget kommunikationen genomförs. 

Processens parter har behov av en likvärdig syn på kultur och roller som finns i 

organisationen (Alkeby & Nilsson 2007). Modellen kommer tillämpas i analysavsnittet och 

kommer användas som ett sätt att modellera kommunikationsprocessen hos Norcospectra 

för att på ett enkelt sätt beskriva informationsflödet. Modelleringen kommer illustrera vart 

problemen uppstår och genom en cirkulär modell kommer hela kommunikationsprocessen 

framhävas och inte bara ett perspektiv. Detta för att kunna beskriva hur den informella 

kommunikationen fungerar internt. Teorin kommer ge Norcospectras interna informella 

kommunikation en avbildning av verkligheten och ger ett enklare sätt att tolka samt förstå 

kommunikationsflödet. Därför kommer Ossgood-Scramms cirkulära modell tillämpas i 

undersökningen med fokus på att illustrera och förklara Norcospectras 

kommunikationsflöde under deras tillväxt. 

2.2   Media Richness Theory (MRT) 

Teorin handlar om kommunikationskanaler och kapaciteten att föra information vidare. 

Kommunikationen kan ske genom olika kommunikationskanaler som informationen ska 

framföras via. Kommunikationskanalerna skiljer sig från varandra genom informationens 

sätt att sändas, vilken sort av information som ska vidare och kapaciteten att framföra den 

önskade informationen. För att avgöra kommunikationskanalernas kapacitet finns tre 

kriterier som används att utgå ifrån; förmågan hos kanalen att hantera ett flertal 

informationssignaler parallellt, kanalens möjlighet för snabb återkoppling och förmågan att 

kunna vara personlig genom kanalen. Rikaste kategorin av kanaler baserat på kriterierna är 

fysisk närvaro som ansikte mot ansikte (F2F). Tack vare att flera informationssignaler kan 

sändas samtidigt mellan mottagare och sändare, men också att mötet tillåter direkt feedback 

och är personligt. Kategorin erbjuder både verbala och icke verbala signaler, som innebär 

ord och ansiktsuttryck eller andra kroppsspråk som inte skulle uppfattas i andra mindre rika 

kanaler (Blysell & Gustafsson 2016). 
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Figur 3 Media richness hierarkin (Daft & Lengel, 1988) 

 

Figur 4 Val av kommunikationskanal (Daft & Lengel, 1988). 
 

MRT är en teori som baseras på kommunikationskanaler och informationens budskap. 

Teorin kan ses som ett verktyg för att välja bäst lämpad kommunikationskanal och 

underlättar valet som kommer påverka kommunikationens tolkning. MRT har använts som 

stöd i en tidigare undersökning av ett företags internkommunikation med fokus på företagets 

kommunikationskanaler. Studiens författare kunde med hjälp av teorin utvärdera kanalerna 

och ge rekommendationer som kan hjälpa företaget i valet av kommunikationskanaler 

(Blysell & Gustafsson 2016). Därför kommer MRT bli användbar i den här undersökningen 

om informell kommunikation för att se vilka kommunikationskanaler som är bäst lämpade 

i olika situationer. De olika kategorierna av kanaler kan medföra problem och kanske är det 

liknande problem som organisationer med växande nätverk har. Denna teori kommer 
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användas genomgående under analysen för att se och beskriva problem som uppstår på 

grund av fel val av kanal eller användning av dem, samt varför de uppstår, men också vad 

man kan göra åt dem. Med teorin finns det ambitioner att beskriva Norcospectras 

kommunikationskanaler och valen som de operativa cheferna gör i deras vardagliga 

kommunikationer. 

2.3  Formell och informell kommunikation 

Greiner (1997) jämför en organisatorisk tillväxt med en organism vilken genomgår flera 

tillväxtfaser. I modellen ingår sex faser vilka följs av resistens, även kallat växtvärk. 

Modellens variabler är organisationens ålder samt storlek. Nedan listas modellens sex steg: 

 

1. Tillväxt genom kreativitet 

Organisationen är ung och liten. Den konkretiseras av informalitet och lojalitet. 

Ledaren är externt orienterad och investerar i nya kunder. Växtvärken uppstår när 

organisationen växer och det blir svårt för ledaren att ensam kontrollera och 

koordinera arbetet. Behovet av en förbättrad struktur ökas. 

 

 

2. Tillväxt genom riktning 

Mellanchefer utnämns vilka styr de primära processerna. Ledaren hanterar den 

centrala samordningen och regler samt standarder skapas. Växtvärken kommer när 

ledaren inte kan samordna allt och mellancheferna behöver mer självständighet. 

 

 

3. Tillväxt genom delegering 

Avdelningar skapas med respektive avdelningschef som ansvarar. Ledaren rör sig 

på strategisk nivå och ingriper sällan i det dagliga arbetet. Växtvärken uppstår när 

avdelningarna blir så självgående att de arbetar i olika riktningar. 

 

 

4. Tillväxt genom koordination och kontroll 

Fokus läggs på samordning och standardisering mellan enheter och stora ingrepp 

av personalavdelningar görs. Växtvärken skapas av för strikta regler vilket gör 

företaget mindre flexibelt. 

 

 

5. Tillväxt genom samarbete 

Mer samarbete skapas genom att förändra den hierarkiska strukturen. Olika 

projektgrupper formas och mer ömsesidig kontakt främjas. Växtvärken uppstår då 

de frekventa samtalen utgör en fallgrop där kontroll sjunker kraftigt. 
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6. Tillväxt genom allianser 

Organisationen kräver bra externa kontakter och samarbetspartners. Detta kan 

innebära allianser, sammanvävning eller utökande nätverk. Växtvärken kommer 

när organisationen fokuserar mer på sina kontakter än på kärnverksamheten vilket 

kan leda till en identitetskris samt att organisationen köps upp av ett annat företag. 

 

 

Genom att identifiera dessa steg kan organisationer bli medvetna och förbereda sig inför 

vad som kommer. Dock är det inte möjligt att veta exakt när varje stadie kommer ske 

(Greiner 1997). Modellen kommer i denna undersökning användas som ett ramverk för att 

identifiera var i tillväxten fallföretaget ligger och för att se hur faserna uppenbarar sig i 

praktiken.  Genom att kartlägga vilken fas företaget befinner sig i kommer det vara möjligt 

att beskriva vilka problem som tillväxten för med sig och det kan skapa förståelse men också 

underlätta sökandet på en lösning. Något som kan medföras med identifieringen är en 

utvärdering på de faser som passerats och reflektion som kan gynna företaget men även 

andra i liknande situationer. Genom att konkretisera tillväxtens svårigheter i faser är det 

möjligt att generalisera och lyfta upp rekommendationer. 
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3 Metod 
Avsnittet berör genomförandet av studien och faktorer kring tillvägagångssättet. Även 

studiens tillförlitlighet, analys och etiska övervägande beskrivs ingående här nedan. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Studien utgår från en kvalitativ fallstudie för att beskriva fenomenet intern informell 

kommunikation mellan Norcospectras operativa ledning eftersom vi vill ha djupare 

förståelse för deras situation med informell kommunikation.  

 

Med studien vill vi undersöka hur fenomenet förnimmas i verkligheten och genom att ta 

hjälp av teorierna beskriva och illustrera det. Därför kommer ansatsen på studien inte vara 

induktiv eller deduktiv, utan en blandning av dem. Vid datainsamlingen kommer det finnas 

kännedom om tidigare forskning, dock saknas en djupare förståelse om informell 

kommunikation. Det är något som studien kommer bidra till och med hjälp av teorierna 

kunna generalisera resultatet. Därför grundar sig studien i varken en ren induktiv eller 

deduktiv ansats då båda ansatserna kommer behövas men vid olika tillfällen (Jacobsen 

2002). Alltså kommer kunskaper byggas genom ett iterativt tillvägagångssätt genom att 

växla mellan empiri och teori. För att kunna uppnå studiens syfte bör vi skapa oss en allmän 

förståelse för informell kommunikation genom att studera tidigare forskning. Genom att 

anamma abduktiv ansats minimerar de begränsningar som kan medföras av ren induktiv 

eller deduktiv ansats. Enligt Neuman & Crawford (2018) så inleds abduktion med ett 

problem som syftas förklaras och det anser vi vara ett starkt argument till att anamma 

ansatsen i vår studie. 

3.2 Fallstudie 

Fallstudien valdes för att det fanns ett gap i tidigare forskning då det inte finns några 

undersökningar kring ämnet om en organisation med växande nätverk. Med en fallstudie 

undersöks en utvald situation för att kunna studera den på djupet. Därför undersöktes 

Norcospectras situation då de har ett problem med sin interna kommunikation och inte själva 

vet vad som orsakar det. Syftet med en fallstudie är inte alltid att direkt generalisera 

resultatet till populationen, utan att få en bättre förståelse för situationen som beskrivs. 

Däremot går det att hitta faktorer och situationer som kan jämföras och identifieras i andra 

organisationer som befinner sig i liknande tillstånd (Merriam 1994). 

3.3 Datainsamling  

En kvalitativ studie avser att undersöka på djupet med detaljerad data. Därför kommer 

primärdata samlas in via semistrukturerade intervjuer. De kommer följa en intervjuguide (se 

bilaga 1) men med öppna frågor och svar för att samla in alla åsikter och inte begränsa 

respondenten. Dessa kommer ske individuellt och anonymt i en avskild, ostörd miljö på 

arbetsplatsen. Intervjuerna kommer hållas av oss två som utför undersökningen och för att 

göra respondenterna bekväma kommer intervjuerna inte spelas in, endast antecknas. Tack 

vare att intervjuerna sker ansikte mot ansikte kommer undersökarna kunna tolka icke 
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verbala signaler som kan leda till mer information och förståelse. Informationen från 

intervjuerna kommer analyseras efter utvalda teman och kategoriseras utifrån valda teman. 

Utifrån teman kommer studien tolkas för att kunna beskriva Norcospectras informella 

kommunikation. Vid analyseringen kommer även de valda teorierna komma till användning 

för att kunna plocka ut vilka delar av deras kommunikation som kan förändras och 

effektiviseras. Utifrån det resultatet vill vi lyfta hur andra organisationer som går in i större 

nätverk kan ta lärdom av resultatet (Jacobsen 2002). 

3.3.1 Urval 

Urvalet består av 10 stycken personer som sitter i den operativa ledningen. Valet av 

respondenter är baserat på vilka vi tror har mest samarbeten med andra kollegor över 

avdelningsgränser, alltså vilka som kommunicerar mest internt i deras arbete. Anledningen 

till detta är att vi anser att chefer och mellanchefers kommunikation ger mest effekt och 

påverkar fler anställda i jämförelse med de som arbetar längst ner i hierarkin. Därför är det 

viktigare att den kommunikationen fungerar bra och bör därför undersökas först. 

3.2.2 Genomförande 

3.2.2.1 Pilotstudie 

Jacobsen (2002) säger att en kvalitativ studie kan användas som en pilotstudie inför en större 

enkätundersökning för att försäkra att man ställer frågor på rätt sätt och får ut svaren man 

eftersträvat. För att se till att vi i vår undersökning ställer rätt frågor och får svar som vi vill 

undersöka så gjorde vi en testintervju utifrån den intervjuguide vi arbetat fram. Utifrån 

“pilotintervjun” kan vi se om det finns frågor som saknas, om någon är överflödig eller om 

vi ska formulera om något. 

3.4 Analys 

Varje studie är unik vilket betyder att varje analys blir unikt anpassad till undersökningen. 

Till denna studie har vi valt att använda oss av en Ad hoc metod. Ad hoc är en metod där 

forskaren kombinerar flera analysmetoder istället för att använda en standardmetod. De 

analysmetoder vi huvudsakligen använde oss av var koncentrering, vilket betyder att texten 

omformuleras till färre ord, och kategorisering, där data delas upp i kategorier för att skapa 

strukturerad kodning. Vidare använde vi selektiv kodning för att få fram det mest väsentliga 

och återkommande i texten. Denna kodning utgår ifrån en förbestämd kärnkategori som är 

centralt för studien. Detta betyder att analysen avgränsas till det som är väsentligt för 

kärnkategorin och det som inte verkar relevant till ämnet läggs åt sidan. Vi valde denna 

metod då den effektiviserar analysprocessen samt riktar in den på det ämnet för studiens 

syfte (Fejes & Thornberg 2009).  Då arbetet har begränsad tid är det viktigt att göra 

undersökningen så effektiv som möjligt men med så mycket relevant innehåll som möjligt. 
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3.5 Tillförlitlighet 

3.5.1 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär om vi kan lita på det data som samlats in i undersökningen. Alltså om 

undersökningsmetoden har påverkat själva resultatet (Jacobsen 2002). 

När intervjuer genomförs kan fenomenet intervjuareffekt uppstå, det är när intervjuaren 

påverkar den intervjuade. Det finns även något som heter kontexteffekt vilket betyder att 

platsen och sammanhanget som undersökningen utförs på kan påverka den intervjuade 

(Jacobsen 2002). För att undvika detta så mycket som möjligt hölls intervjuerna i ett avskilt 

rum på företaget där de anställda kunde känna sig bekväma. Personerna i fråga var 

förberedda på att undersökningen skulle genomföras samt vad intervjuerna skulle handla 

om utifrån att ett informationsmail skickades ut i god tid innan intervjuerna genomfördes. 

Bokningarna av intervjuerna gjordes via Outlook vilket gjorde att de kunde se när intervjun 

skulle äga rum samt gå tillbaka för att läsa informationen och förbereda sig inför intervjun. 

Anteckning och analys av data kan också vara ett hot mot trovärdigheten, om forskaren varit 

mindre uppmärksam och slarvat med anteckningarna samt analysen av data (Jacobsen 

2002). För att göra intervjupersonerna mer bekväma att tala sanning valde vi att inte spela 

in intervjuerna, utan att endast anteckna. Nackdelen är att det inte går att gå tillbaka och 

lyssna på intervjuerna igen. Fördelen var att båda antecknade hela intervjuerna vilket ledde 

till att allt relevant fångades upp. Anteckningarna renskrevs direkt efter varje intervju för 

att göra dem enklare att tyda senare i processen. Det lämnades även extra tid emellan 

intervjuerna för att kunna smälta informationen för att minnas den bättre. Slutsatsen har hög 

reliabilitet eftersom vi båda kom fram till samma resultat efter separat genomförda 

sammanställningar och kodningar av intervjuanteckningarna. 

3.5.2 Validitet 

Validitet redogör för huruvida undersökningens resultat överensstämmer med verkligheten 

(Jacobsen 2002). Eftersom att vi i vår undersökning var intresserade av att kartlägga 

medarbetares åsikter och uppfattningar på hur deras interna informella kommunikation ser 

ut och fungerar så var det dessa personers subjektiva sanning och verklighet vi var ute efter. 

För att veta om resultatet stämmer överens med deras verklighet så skickades preliminära 

rapporter till de undersökta. Utifrån reaktionerna kunde vi bekräfta att bilden som beskrivs 

stämmer överens med deras. 

 

Data som samlas in i kvalitativa undersökningar kommer alltid från en källa, 

uppgiftslämnare, dokumentation eller en situation. Därför är alltid uppgifternas giltighet 

starkt beroende av källorna och därför är det viktigt att kritiskt granska om det är rätt källor 

(Jacobsen 2002). Vi anser att rätt urval av enheter har gjorts då vi kunde intervjua en stor 

del av företaget samt att alla var en del av målgruppen vi ville undersöka. Vi har anledning 

att tro att personerna lämnat sanna uppgifter eftersom intervjuerna liknade varandra på så 

sätt att många av sakerna togs upp flera gånger av flera personer. Eftersom analysen är gjord 
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med hjälp av fyra olika teorier gör det att inget av det som läggs fram är helt och hållet 

egengjorda konstruktioner, utan analyserna är framtagna utifrån tidigare forskning och 

modeller som gör att det har djupare grund och förstärkning i teori vilket gör att de har högre 

validitet. 

 

Överförbarhet, extern giltighet, handlar om vilken grad erfarenheter från en undersökning 

kan generaliseras (Jacobsen 2002). Resultaten i denna studie går troligtvis inte att direkt 

översätta till och applicera på liknande organisationer. Detta har heller inte varit ett mål för 

studien då vi gjort en fallstudie mot Norcospectra och mest intresserat oss för att vara sanna 

mot deras situation och kunna hjälpa den. Däremot kan andra företag se denna studie som 

inspiration och med hjälp av denna rapport undersöka den interna informella 

kommunikationen de har samt jämföra den mot denna studie. 

 

3.6 Etiska överväganden 

Det är ett krav på att presentera data riktigt, alltså att citat presenteras i rätt sammanhang så 

att de inte kan misstolkas eller användas för att ge en annan betydelse (Jacobsen 2002). 

Detta har följts då intervjudeltagarna har fått läsa igenom rapporten och godkänt citaten. 

3.6.1 Informerat samtycke 

Innan intervjuerna genomförs bör forskaren komma överens med respondenten hur 

intervjuerna ska användas. Informerat samtycke betyder att man informerar respondenten 

om syftet, undersökningsplanen, risker och fördelar i samband med undersökningen. Det 

innebär också att respondenten deltar frivilligt i intervjun och har rätt att lämna forskningen 

när dem vill (Jacobsen 2002). Redan innan intervjuerna var bokade informerades 

respondenterna om syftet och om vilka undersökarna var. Innan intervjun började 

informerades de igen och blev även informerade om att intervjun är anonym och att frågorna 

inte behövde besvaras om de inte ville. 

3.5.2 Konfidentialitet 

För att skydda respondenternas privatliv användes fingerade namn vid publiceringen av 

rapporten. Även deras arbetsuppgifter omformulerades något för att inte göra det möjligt att 

avslöja vem som är vem. För att bekräfta att detta inte ska hända har personerna i fråga fått 

granska rapporten och gett sitt godkännande för publikation (Kvale & Brinkman 2009).  

3.5.3  Konsekvenser 

Kvalitativa undersökningar ska producera vetenskaplig kunskap men också hjälpa till att 

förbättra individers villkor. Därför måste resultaten förmedlas både etiskt och vetenskapligt 

(Jacobsen 2002). Med rapporten så ämnas begreppet “att göra gott” och syftet är att inte 

riskera respondenterna någon skada, därför har valet av anonyma intervjuer valts att 

genomföras. Rapporten bidrar till vetenskaplig kunskap och även hjälp att förbättra 

individers villkor. Även ett övervägande mellan risken över respondenterna kan skadas och 
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kunskapen kan vinnas genomfördes innan studien genomfördes. Där utfallet blev minimal 

att respondenterna skulle komma till skada och vinnande av kunskap var stor (Kvale & 

Brinkman 2009).  

 
 

 

 

 

4 Casebeskrivning 
Kapitlet beskriver Nocospectras historia och hur förändringsprocessen samt problemen sett 

ut från då till nu. Denna information kommer från förstudien som beskrivs i kapitel 1.2 

problemformulering. 

 

Norcospectra bildades genom två företag, Norco och Spectra Collection, där 

nätverksutökningen började 2014 när SEB PE köpte båda företagen. Genom integrationen 

av företagen presenterades ett nytt namn, Norcospectra, och en gemensam 

varumärkesplattform 2016. Det norska föregategt, Norco, grundades 1956 och var en av de 

första som gjorde modulbyggd butiksinredning. Under mitten av 80-talet växte det snabbt 

och kunde etablera en egen designavdelning i Oslo och på tidigt 90-tal kunde deras första 

fabrik i Polen öppnas, För att sedan 2006 ta hand om hela deras produktion inom trä och 

metall. Medan Spectra Collection etablerades 1993 när de blev leverantörer till ICA 

inredning. Redan 2005 flyttade de till en modern fabrik i Ljungby. Under 2007 tillsattes 

dåvarande styrelsen som skapade en ny strategi för tillväxt och lönsamhet. Två år senare 

koncentrerades produktionen till Ljungby och tillverkningsenheten i Arlöv stängdes. 2010 

har företaget haft kontinuerlig utveckling med stark tillväxt och vunnit större internationella 

kunder (Norcospectra u.å.c).  

 

Sammanslagningen 2016 öppnade möjligheten för större nätverk och idag är de ett av de 

ledande inredningsföretagen i Centraleuropa och Norden (Norcospectra u.å.a). 

Organisationen består av tre fabriker i Polen och Sverige samt deras försäljning sker genom 

tre dotterbolag i Sverige, Polen och Norge. Redan 1 år efter sammanslagningen förvärvades 

KS Projekt i nätverket och är sista delen i deras tillväxt än så länge. KS Projekt grundades 

1999 och har kontor i Stockholm, Bonn och ett logistikcentrum i Halmstad. De har även 

partners i Norge, Finland, Frankrike, England, Beneluxländerna och USA (KS Projekt 

2017). Delar av koncernledningen har bytts ut och idag sitter en ny ledning som ska 

samordna de olika delarna av Norcospectra group (Norcospectra u.å.b). 

 

Tillväxten har skapat större problematik med deras interna informella kommunikation som 

uppmärksammades i en förstudie, se avsnitt 1.2. Problematiken som uppstår är i största del 

den spontana kommunikationen, där är mottagaren oftast inte beredd på den information 

som ges och informationen glöms bort eller ignoreras. Informationen är ofta från kunden 

som handlar om förändringar i projekt eller reklamationer. Därför behöver informationen 
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gå ut till relevanta parter för att kunna genomföra förändringen eller ärendet. Är inte då 

relevanta parter redo för informationen sker inte förändringen eller reklamationen stannar 

upp. Detta påverkar i sin tur kunden då den får fel produkt eller att reklamationen kommer 

fram för sent eller inte alls. En annan observation visade att lappar eller papper har lagts på 

mottagarens skrivbord. När mottagaren ser meddelandet vet de inte vem som lämnat det 

eller i vilket sammanhang det gäller. Konsekvenserna kan bli att pappret bara blir liggande 

eller så slängs det då mottagaren inte kan lösa vem det tillhör.  

 

Något som uppstod ofta av vissa operativa chefer var att de stack in huvudet på mottagarens 

kontor som satt med annat eller med en annan part och diskuterade. Då ville den operativa 

enheten bara flika in med information och dessa fallen tog oftast längre tid än om det 

skickats via mail. Mottagaren hade annat i fokus eller hade redan fått informationen och 

mottagligheten är mindre. Problemet blir att informationen missas eller förvrids då 

mottagaren inte är uppmärksam och det resulterar i fel information som sprids vidare eller 

så stannar den. Det leder till att uppgiften missas eller felaktig information sprids och 

genomförs som i slutänden påverkar kunden med förseningar. Det kan också vara så att 

mottagaren måste fråga sändaren igen om vad meddelandet handlade om och ärendet drar 

ut på tiden.  

 

Kommunikationsproblemen slutar för det mesta i att deras kunder blir påverkade med 

leveransförseningar eller ändringar som inte blir gjorda i tid eller projektförseningar. Därför 

att informationen stannade eller försvann för att kunna utföra uppgifterna korrekt.  Detta är 

något som blivit allt större med deras tillväxt. Tidigare när alla satt i samma rum kunde 

informationen flöda enklare och de kunde påminna varandra. När avståndet växer så blir det 

svårare att kommunikationen flödar på samma sätt och det sätter andra krav på 

kommunikationshanteringen. 
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5 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultatet i form av den insamlade empirin. Syftet är att beskriva 

Norcospectras interna kommunikation samt dess svårigheter och upplevda problem utifrån 

de operativa chefernas upplevelser. Nedan presenteras intervjupersonerna med deras 

arbetsuppgifter samt nivån av medvetenhet och förståelse för undersökningens ämne. 

Därefter skildras empirin i kategorier som utvunnits under sammanställningen och 

analysen av intervjuerna. 

5.1 Empiri 

 

Respondent Arbetsuppgifter Medvetenhet om 

Informell 

kommunikation 

Respondent 

1 

Kundansvarig, arbetar med en kunds 

projekt och allt runt det. Uppföljning 

och kontrollera att uppgifter gått rätt 

till. 

Har hört talas om 

begreppet. 

Respondent 

2 

Personalansvar och ledare, fördelar 

det dagliga arbetet. Kontrollerar och 

följer upp sina anställdas arbeten. 

Känner till begreppet. 

Respondent 

3 

Personalansvarig och ledare, styr 

avdelningen samt fattar beslut. 

Arbetar med utvecklingsprojekt. 

Känner till begreppet. 

Respondent 

4 

Personalansvarig och ledare, 

ansvarar för leverantörs kontakt. 

Arbetar med olika projekt. 

Känner till begreppet. 
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Respondent 

5 

Kundansvarig, arbetar med en kunds 

projekt och allt runt det. Uppföljning 

och kontrollera att uppgifter gått rätt 

till. 

Känner till begreppet. 

Respondent 

6 

Leder avdelningar och finns som 

stöd för övriga ledare. Har en roll 

som fattar beslut och ansvarar för 

flödet i produktionen. 

Har läst informations 

mailet och har koll på 

ämnet. 

Respondent 

7 

Arbetar med kunderna och ser till att 

skapa nya affärer och relationer. 

Skapar flöde i produktionen och 

stöttar andra ledare i deras roller 

Känner till det och har 

inte fördjupat sig i 

ämnet. 

Respondent 

8 

Personalansvar och ledare, fördelar 

det dagliga arbetet. Kontrollerar och 

följer upp sina anställdas arbeten. 

Känner till innebörden 

och har kännedom om 

begreppet. 

Respondent 

9 

Kundansvarig, arbetar med en kunds 

projekt och allt runt det. Uppföljning 

och kontrollera att uppgifter gått rätt 

till. 

Är medveten om 

begreppet. 

Respondent 

10 

Kundansvarig, arbetar med en kunds 

projekt och allt runt det. Uppföljning 

och kontrollera att uppgifter gått rätt 

till. 

Känner till begreppet 

och har en inblick i 

vad det betyder. 

 

5.1.1 Informell kommunikation 
Kommunikationen på Norcospectra fungerar som i andra verksamheter i Sverige, det finns 

en formell och en informell struktur. En del av kommunikationen sker i möten men mycket 

av den är via korridorsnack som kommuniceras av operativa chefer. Ofta sker 
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informationsutbyten muntligt där mottagaren antas ta vara på den, men det betyder också 

att det är lätt att neka att man fått informationen. Respekten mot varandra anses vara låg då 

mottagaren inte tar emot och till exempel antecknar informationen de fått vilket leder till att 

det behöver påminnas. Respekten som saknas speglas i informationen, avdelningarna saknar 

insikt för vilken information som behövs och när den behövs. Detta skapar i sin tur mer 

arbete för andra då de får leta efter informationen och i vissa fall får den för sent.  

“Respekten gentemot varandra och ta till sig information saknas. Jag känner ofta att det 

inte tas på allvar och får söka uppföljning eller driva på att det görs.” (Respondent 1) 

Det är även vanligt att det inte sägs så mycket under möten, utan att det pratas vidare i 

mindre grupper efteråt. Det är både de som är nöjda och missnöjda som driver 

kommunikationen och beroende på humör kan rykten startas för personliga syften. Det 

händer att fel information kommuniceras som har sin grund i rykten och det gäller att ha 

tålamod samt att dubbelkolla informationen innan man väljer att agera.  

“Här blir det gärna en höna av en fjäder och skapar intriger. Många gillade att skapa oro 

och ryktesspridning.” (Respondent 7) 

Idag bygger den informella kommunikationen på eget ansvar men det måste finnas stöd för 

att skapa effektivitet, det bör även finnas en vilja att ha information när något händer. 

Informell kommunikation är viktigt enligt intervjudeltagarna. Det är där relationer skapas, 

även över avdelningsgränser. Ibland är det enklare att samtala över en fika till exempel. Det 

gör diskussionen mer avslappnad till skillnad mot hur det kan kännas på ett strikt möte. Det 

anses vara mer öppenhet från ledningsgruppen nu i jämförelse med tidigare vilket tas emot 

positivt. Det blir lugnare när kommunikationen är mer öppen och alla är informerade. 

Information är viktigt för att inte skapa ryktesspridningar.  

“Det informella är viktigt, där skapar man en relation, även över avdelningsgränser vilket 

är väldigt viktigt.“ (Respondent 3) 

Det största problemet med den informella kommunikationen är att den ofta stannar och 

berörda parter får inte den information som behövs. När informationen stannar blir det 

oklarheter och frågor uppstår. Där blir överlämningarna lidande då allt inte är klart i tid eller 

att vissa delar saknas för att all information inte nått fram. 

“Det händer att jag frågar om saker kring projekt men får inte svar, det drabbar alltid 

någon och i mitt fall blir det kunden som ofta skapar irritation. “(Respondent 7) 

5.1.2  Struktur 

För en del kan det vara svårt att hinna med att kommunicera med vissa avdelningar på grund 

av fysiskt avstånd. En avdelning och vissa positioner är underbemannade vilket leder till 

flaskhalsar. Medvetenheten om flaskhalsarna gör att många väljer att göra saker själva och 

avsiktligt förbiser vissa inblandade personer. Det finns inte heller någon visuell beskrivning 
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över beläggning vilket gör att ingen har koll på när de är lediga. Det tar ofta längre tid att 

delegera saker än att göra det själv vilket istället leder till att man blir överbelastad. 

“Vissa personer hinner inte rätta till feedback som kommer från produktionen. Informerar 

att det måste göras med det händer inget och alla struntar inte i det med vilja utan det är 

kapacitetsbrist. Vi arbetar inte på ett korrekt sätt och har ett system som inte är 

användarvänligt.” (Respondent 9) 

Företagets möten har formats utifrån hur organisationen såg ut förut och tidigare behov. 

Detta har ändrats och vissa möten anses bör anpassas till nuläget. Ett önskemål är att 

beslutsmöten ska få mer struktur och att det ska bli tydligare överlämning av stafettpinnar. 

Projektmöten finns det riktlinjer för men varje projektledare hanterar mötena olika och alla 

berörda får inte den viktiga informationen i tid. Det finns många rutiner men många av dem 

fungerar inte längre. Det är enkelt att ta en genväg förbi rutinen via ett mail eller 

telefonsamtal. Det är även bristfälligt med utbildningar, och jobbar man inte med dem så 

tappas det snabbt. Är det kort om tid går man sällan tillbaka till kurslitteratur eller mallar 

för att se hur det ska göras. Man är medveten om att det skapar problem när man tar 

genvägar, men är sällan medveten om vilka konsekvenser det skapar.  Det finns inte heller 

någon struktur för hur muntlig kommunikation ska ske, alla pratar på olika sätt. Den som 

skriker högst vinner har länge varit hur man bestämmer saker, men det betyder inte att den 

har rätt. Ytterligare ett önskemål är att företaget ska skapa ett gemensamt synsätt och komma 

överens om spelregler. Man ska respektera andras arbete och tid. 

Det finns många önskemål kring hur strukturen och riktlinjer kan stärkas och förbättras för 

att underlätta det vardagliga arbetet. Det finns åsikter för att det bör finnas ett gemensamt 

sätt att skriva protokoll där det alltid är uppdelat på samma sätt. Återkoppling och 

uppföljning är något som ofta saknas. Det saknas även en intern maildisciplin som förklarar 

i vilket läge man skickar mail och vem som ska tilldelas. En övergripande åsikt är att det 

behövs skapa insikt och förståelse för varandras arbete, gärna i form av arbetsbeskrivningar. 

Alla arbetar med olika saker och på olika sätt, med tydliga befattningsbeskrivningar och 

ansvarsområden kan frustration minskas. 

“Det jag saknar för gruppen är att vi inte har tydliga befattningsbeskrivningar.” 

(Respondent 4) 

I och med det senaste tillskottet i deras nätverk har ett projekt med fokus på deras 

leverantörer börjat där utvalda personer representerar deras organisationer. Projektet går ut 

på att undersöka leverantörerna som finns i de olika organisationen och vilka som kommer 

användas. Idag arbetar bolagen på olika sätt och har olika kulturer så samverkan mellan dem 

saknas. Genom projektet är det en början för att få nätverket att samverka och ha likadana 

strukturer som de arbetar efter. Gruppen kommunicerar via Skype och arbetar just nu med 

att utreda deras olika leverantörer som dem grupperar i ABC-klassificering. 
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5.1.3  Informationsspridning 

Mail, möten och muntlig kommunikation är vanligast förekommande inom företaget. 

Mycket av informationsspridningen är rutinmässig och sker via informationsmöten och 

avstämningsmöten dagligen eller veckovis beroende på avdelning. Dessa möten sker med 

alla inblandade och saknas någon tas den i kontakt med så snabbt som möjligt. I dessa möten 

informeras och diskuteras det kring prognoser, ekonomi, tillbud och närvaro mm. Det finns 

även anslagstavlor för att sprida daglig information gällande budget, mål och kvalitet etc. 

Den spontana informationsspridningen väljs efter vem som ska ha den och vilken 

information som ska spridas vidare.  

“Viktigare information ska komma samtidigt till samtliga.“ (Respondent 8) 

Kommunikation via mail är något som ses som både positivt och negativt. Det är enkelt för 

avstämning, information om förändringar och bokande av möten. Däremot upplevs det som 

att vissa saker, viktig information, kan stanna upp och inte förs vidare och ibland att det 

skickas onödigt mycket mail om saker som inte rör mottagaren. Ett vanligt problem är att 

man inte får feedback om förändringar och förseningar. Det händer ofta att de anställda får 

leta upp och fråga om information istället för att bli informerad om dessa saker. Det skapar 

irritation när man är ovetande och det förs vidare mot kunden när den inte får veta om 

förändringar eller förseningar. Irritationen handlar alltså inte om att någonting är försenat, 

utan att man är ovetande. 

Konfidentiell information ställer krav och det gäller att personen väljer sina ord vid 

spridningen. Den typen av information sprids oftast till den mest berörda gruppen för att gå 

nedåt eller vidare mellan avdelningarna. När det sker via mail gäller det att kontrollera vem 

som står som mottagare, informationen får inte gå till en extern part eller fel person i 

organisationen. Det är även viktigt att informationen kommer fram i tid, annars påverkas 

olika parter och det blir frågor eller förseningar. I dessa fall är valet av 

kommunikationskanal en grundläggande faktor för informationsspridningen.  

5.1.4 Kommunikationskanaler 

Vanligast förekommande är kommunikation via mail, därefter ansikte mot ansikte och 

möten. De som använder mail som huvudsaklig kommunikationskanal gör det mycket för 

att säkerställa att informationen är mottagen, för att få ett konkret svar samt för att det ska 

bli dokumenterat. Det föredras även för att det gör det möjligt att läsa dem i lugn och ro 

vilket gör det enklare att föra rätt information vidare på rätt sätt. Mail är ett bra verktyg för 

att sprida information medan möten är ett bra forum för diskussion. De som föredrar att 

kommunicera via möten anser att det är ett bättre tillfälle för att framföra och diskutera 

idéer. Det gör det enklare att förmedla feedback vilket inte görs på mail. Det är även 

gynnsamt då alla får informationen samtidigt samt att det går att svara på frågor direkt. 

Sedan finns det en del som föredrar att kommunicera ansikte mot ansikte, och de gör det för 

att det ger personlig kontakt och förståelse samt att det går att se kroppsspråk och hur 

meddelandet uppfattas. I situationer där något är svårt förklara är det besvärligt att skriva 
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det i ett mail vilket gör att ett samtal minskar risken för missförstånd. Det händer också att 

de ringer telefonsamtal eller använder sig av Skype. Speciellt när det gäller kunder så 

försöker de övergå mer och mer till Skype. Detta är för att minska både kostnader och tid 

till resor. 

 

“Face to face är det bästa. Ett mail eller sms kan bli helt fel om man inte kan formulera 

sig. Är man lite, lite osäker är ett samtal aldrig fel.” (Respondent 10) 

 

Utöver de mer traditionella kommunikationskanalerna används anslagstavlorna som nämnts 

tidigare, Jeeves som en faktabank och SharePoint. Projekt startas i SharePoint där det finns 

riktlinjer för hur man ska kalla till möte vilket fungerar bra. I övrigt anses det vara klumpigt 

att använda och arbetar man inte i det regelbundet är det svårt att upprätthålla kunskapen. 

Det måste göras enklare, alternativt att man byter forum. Jeeves skulle behöva kompletteras 

med information från vissa avdelningar där uppgifterna behöver snabb respons och en 

helhetssyn.  

 

“Projekt görs i SharePoint. Men alla har inte samma kunskap om hur man hanterar filer 

och det finns ingen struktur för detta.” (Respondent 5) 

5.1.5  Informationstyp 

Det handlar mycket om konstruktion och förändringar som ska göras mot kundsupport. 

Reklamationer till leverans, avvikande information, prioriteringar och till packavdelningen. 

Mycket om tider, svar på pris och tidsplaner. Dagsläget, kvalitetsproblem, besök. Leverans 

från inköp. Personalfrågor, frånvaro, nyanställningar. Information om faktureringsmål, 

orderstock, effektivitetsmätning, dagsläge, truckkörning, ordningsregler. Väldigt mycket av 

kommunikationen handlar om hur de ska lösa vissa tekniska saker eller problem till 

förväntade leveranser. Inom avdelningarna handlar det om avstämningsmöten för att ta hand 

om akuta projekt eller förändringar samt avstämningar.  

 

“En projektledare kallade in tidigt på projektmöte med all viktig information som delades 

ut i tid och det skapade investeringsmöjligheter, projektet flöt på och gick smärtfritt. Det 

var en ovanlighet, då informationen kommer försent eller får sökas upp” (Respondent 2) 

 

Många gånger är det fokus på projekten och informationen som behövs runt omkring, där 

vissa får driva på projekten så det inte stannar upp. Det handlar också om att finnas som 

stöd åt varandra för att kunna behålla kundfokuset. När det gäller speciella saker så 

kommuniceras det till berörda som oftast får samordna och kontrollera att den genomförs i 

tid. Som sammanfattning av deras informationstyp så handlar den om det mesta som berör 

en organisation men har ett fokus på kunderna och deras olika projekt. 
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5.2 Analys 

I detta avsnitt presenteras analysen där vi avser att titta på Norcospectras interna 

informella kommunikation utifrån olika aspekter, hur den förändras samt dess 

problemområden. Detta görs med hjälp av de fyra teorierna som presenterats i tidigare 

avsnitt samt tidigare forskning. 

 

5.2.1 Norcopectras interna informella kommunikationsflöde 

De modeller som visas nedan är ritade med inspiration från Osgood och Schramms 

kommunikationsmodell och Media richness teorin. Modellerna illustrerar de två vanligaste 

kommunikationskanalerna som används av de operativa cheferna på Norcospectra; mail och 

personliga möten.  

 

 

 

Figur 5. Kommunikationsflödesmodell för mail, med inspiration från Osgood och Schramm (1955). 
 

 

Respondenterna påpekade att de ofta använde mail som kommunikationskanal på grund 

av det fysiska avståndet, för att informationen ska bli dokumenterad samt för att 

mottagaren inte ska kunna neka till att ha tagit del av informationen. Nackdelen då var 

att de kan ta lång tid innan de får feedback eller så kan den utebli helt och hållet. Det 

finns också en risk för att det kan ske missförstånd vid användandet av mail då saker 

kan vara svåra att förklara. Blysell och Gustavsson (2016) förklarar att eftersom den 

elektroniska kanalen inte för med signaler och tecken kan informationen ses som mindre 

viktig vilket kan förklara varför mottagaren sällan bidrar med feedback och att det är 

lätt att missförstå budskapet. Skickas det då fler mail fram och tillbaka kan budskapet 
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förvridas på grund av de olika tolkningarna som görs efter varje mail. Ett vanligt 

problem enligt respondenterna är att de får påminna om saker och leta upp informationen 

själv istället för att få den tilldelad som de borde. En del respondenter nämnde att de 

kände att de fick för många mail och hade svårt att hantera all daglig 

information.  Blysell och Gustavsson (2016) upplyser om att rutinmässig 

kommunikation kan skapa kommunikationsbrist med en rik kanal då det kan uppstå 

informationsöverflöd.  

 

Figur 6. Kommunikationsflödesmodell för muntlig kommunikation, med inspiration från Osgood och Schramm 

(1955). 
 

 

På grund av nackdelarna med att använda sig av mail som kommunikationskanal föredrog 

de flesta respondenterna att använda sig av personliga möten, alltså att tala ansikte mot 

ansikte. Som visas ovan så går det att se signaler som båda parter i konversationen skickar 

i form av kroppsspråk och tonläge som Blysell & Gustafsson (2016) beskrivit. Det minskar 

även missförstånd och det är möjligt att få direkt feedback. Saker som kan ses som brus hos 

Norcospectra när det gäller muntlig kommunikation är när kommunikationen sker plötsligt 

och mottagaren inte är mottaglig för informationen, på grund av stress eller att 

informationen är svår att hantera där och då. Rundgren och Widetoft (2015) förklarar att när 

den informella kommunikationen växer bildas informella kommunikationsvägar som leder 

till svårigheter i att leda och nå ut med rätt information i rätt tid och på rätt plats och till rätt 

person. Granath och Wigerdt (2016) menar på att en struktur för när vilken kanal ska 

användas är nödvändig för att få den interna kommunikationen att fungera. Det kräver 

kontinuerligt arbete från ledningen för att bearbeta ledarskapets roll för att sedan kunna få 

en fungerande intern kommunikation som anpassas till kulturen. 
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Så i Norcospectras fall är det inte bara brus som stör deras kommunikation, utan bristen på 

feedback som försvårar kommunikationen. Många gånger handlar det om att inte få svar på 

en fråga eller inte få respons på att en uppgift är utförd. Istället får personen leta reda på 

informationen själv och det kan ta tid i vissa fall eftersom personalen inte sitter på samma 

ställen utan kommunikationen får ske via en elektronisk kanal. Då är det inte säkert att 

informationen flödar utan den kan stanna upp ytterligare som gör att det inte går att gå 

vidare. Det blir ett stort problem som ofta påverkar deras kunder, det kan handla om 

leveranstider, ritningar som måste korrigeras eller att kunden vill ändra något i projektet. 

Även om det finns en medvetenhet att deras kommunikation inte fungerar optimalt och 

många av respondenterna uttryckte sin missnöjdhet över deras interna kommunikation så 

finns det ingen som riktigt vet vad som kan förändras och personerna som kan påverka samt 

ändra kommunikationsflödet genomför ingen förändring utan gör som dem alltid gjort. Det 

är ingen som vill börja eller så är det bekvämt att ha det gamla kvar, men det kan också vara 

så att dem inte vet hur det kan vara när det fungerar. Det finns en vana vid den kaosartade 

kommunikationen idag och dem vet att det löser sig tillslut men oftast i sista minut eller för 

sent. Därför är förändringen i organisationen svår och läskig att acceptera i personalstyrkan. 

Som det ser ut idag så är nätverket utspritt i tre länder och olika städer så Ljungby kontoret 

har möjlighet att blunda för förändringen då dem inte påverkas direkt utan får bara allmän 

information.  

  

5.2.2  Kommunikationsförändringen 

Den första stora förändringen för Norcospectra var sammanslagningen som skedde 2016 

med nytt kontorslandskap och tillväxt. Deras dåvarande interna kommunikation bestod av 

en formell och en informell del. Den formella delen började växa fram efter organisationens 

behov och vilken information som behövdes i dåvarande situation. Mötena strukturerades 

med agendor för att säkerställa att behövande information skulle finnas med. Ledningsmötet 

innehöll många gånger två agendor, en öppen samt en dold. Där fick alla kallade ta del av 

den öppna agendan, medan en utvald grupp fick ta del av den dolda efteråt. Det hölls även 

så kallade stormöten när hela avdelningen var samlad för att lyssna på informationen som 

kom från styrelsen. Dessa möten hölls ungefär tre, fyra gånger per år. Vid dessa möten så 

pratade en person och de tillät aldrig någon diskussion. Detta skapade stora diskussioner 

avdelningsvis och la även grunden till rykten. Det skedde även fysiska förflyttningar av 

personer och avdelningar för att optimera arbetsflödet. Detta skapade grunden till deras 

informella kommunikation, då informationsspridning skedde vid fikabordet eller i 

korridoren. Informationsspridningen skapade problem vid möten eller uppföljningsmöten 

då många kunde säga att de inte hade hört informationen. I sin tur blev det merarbete och 

eventuell irritation på budbäraren. Det skapade osäkerhet i ledarskapet och ryktesspridning 

startades lätt.  



 

  35 (51) 
 

 

 

Efter det senaste tillskottet till nätverket har det skett några förändringar i organisationen. 

Ledningen har bytts ut, möten har struktureras och är mer öppna idag, de innehåller bara en 

agenda. Respondenterna beskriver att det är enklare att diskutera kring agendans frågor på 

ledningsmötet. Stormöten är mer öppna och stämningen är lättare. Mötet liknar de tidigare 

med det är mer diskussioner kring informationen och en vilja att svara på frågorna. Syftet 

med mötet är att alla ska få samma information samtidigt oavsett vart i hierarkin individen 

står. Sen är det upp till deltagarna att sprida informationen vidare, dock saknas speciella 

riktlinjer för hur det ska gå till. Nu är det efter individens förmåga att filtrera informationen 

och välja ut viktig information. Antalet möten har blivit mer kontinuerligt och hålls ungefär 

en gång i månaden. Ryktesspridningen har på så sätt minskat men den förekommer 

fortfarande.  

 

Det är möten som varit i fokus under förändringen. Budbärarna har tagits bort, nu sköter 

individerna sina egna kommunikationer och ledarskapet är tydligare. Det fysiska avståndet 

finns fortfarande kvar och dess svårigheter som beskrevs i tidigare skede. 

Kommunikationen har öppnats upp och kommer nu både upp- samt nerifrån hierarkin. Den 

informella kommunikationen har blivit utelämnad och har fått fungera som den alltid gjort 

då den största förändringen är den formella delen i hela organisationens värdekedja. 

 

 

Figur 7. Norcospectras informationsflöde  
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5.2.3  Greiner´s model of organizational growth 

Första steget i modellen beskrev en ung och informell organisation (Greiner 1997). 

Fallföretaget är relativt ungt och har fortfarande många informella bitar men kan ändå anses 

ha passerat detta steg då det andra steget beskriver att mellanchefer tillsätts och att ledaren 

hanterar den centrala samordningen (Greiner 1997). Detta har företaget utfört. 

 

Just nu befinner sig Norcospectra i tredje fasen i Greiner’s model of organizational growth, 

tillväxt genom delegering. Företaget är fortfarande relativt ungt men har vuxit till den nivån 

att det finns flera avdelningar som arbetar väldigt självgående. Modellen påvisar att detta 

kan medföra att avdelningarna arbetar i olika riktningar och inte effektivt arbetar 

tillsammans (Greiner 1997). Detta stämmer i företagets fall då avdelningarna saknar 

förståelse för varandras informationsbehov samt hur de påverkar varandra.  

 

Följer man modellen så blir då nästa utmaning att skapa tillväxt genom koordination och 

kontroll. De behöver skapa samordning och standardisera arbetssätt (Greiner 1997). Även 

detta tycks stämma för fallföretaget då de anställda önskar mer struktur och tydliga 

beskrivningar. Utmaningen blir då att inte göra för strikta regler så att det blir mindre 

flexibla.  

 

Vidare kommer det femte steget, tillväxt genom samarbete, vilket betyder att de förändrar 

hierarkin eller gruppsammansättningar för att skapa mer samarbete och en gemensam 

riktning (Greiner 1997). Detta har fallföretaget delvis börjat med men kommer förmodligen 

utveckla vidare under tillväxtens gång. Speciellt då respondenterna påpekade att de saknade 

respekt för varandra och att information inte togs emot. 

 

Det sista steget innefattar att företaget utökar sitt nätverk (Greiner 1997). Även detta har 

företaget påbörjat att göra. Här kan modellen användas som en varning inför vad som kan 

ske angående att de finns en risk att de fokuserar mer på sina kontakter än 

kärnverksamheten. För att inte tappa den och riskera att bli uppköpta bör de se upp för att 

glömma kärnverksamheten och se till att lägga tid på att förbättra även internt. 

 

Med hjälp av modellen går det att bekräfta att problemen som uppstår hos fallföretaget är 

problem inom samma områden som även andra organisationer har vid tillväxt. Även om de 

olika stegen är relativt omfattande så är det möjligt att undersöka vad exakt det är inom 

området som behöver förbättras när man har ett ramverk att gå efter och vet vad man ska 

leta efter. 

 

5.2.3  Brister och svårigheter 
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5.2.3.1  Avsaknaden av struktur 

Många av respondenterna påpekade att det inte fanns någon speciell struktur för hur de 

arbetar eller bör genomföra saker. De är medvetna om att det finns rutiner men inte vilka 

och de används sällan. Istället tas genvägar. Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) förklarar 

att med hjälp av formell struktur uppstår formella system och arbetssätt som styr 

organisationen mot sina mål. Informell struktur kompletterar den formella strukturen på det 

sättet att det formas utifrån sociala relationer och samarbete. Det borde betyda att det hos 

Norcospectra finns en formell struktur med regler men att den är svag och inte tillräckligt 

kommunicerad eller tydlig, istället har den informella strukturen blivit starkare för att 

komplettera detta. Denna informella struktur verkar ha formats över tid med att företaget 

har växt eftersom ingen av respondenterna verkar se det som något ovanligt eller oroande 

att inte ha tydliga strukturer. Däremot hade de en del önskemål på att vissa saker behövdes 

struktureras upp för att kunna genomföra saker smidigare samt för att ha en gemensam 

övergripande bild på hur saker skulle göras. De ansåg att detta skulle underlätta allas arbete 

och skapa mindre förvirring och misskommunikation. Stegaroiu och Talal (2014) säger att 

intern kommunikation bör vara en del av den strategiska planen för att hjälpa avdelningarna 

att uppnå deras mål mer effektivt. Därmed går det att anta att de anställda hade önskat att 

de hade en tydligare formell struktur som de gemensamt vill bidra till att forma. Avsaknaden 

av struktur skapar problem med deras maildiciplin och det leder till större mängder av 

mailhantering som kan vara svår att urskilja. När sändaren inte förstår jargongen i 

organisationen och saknar helhetssynen för mottagarens arbetssituation blir det problem vid 

överföringen (Jacobsen & Thorsvik 2014). Det är exakt vad respondenterna har uttryckt sig 

och det skapar svårigheter i deras informella kommunikation. När kommunikationen sker 

genom mail så är det inte säkert att sändaren får all information som behövs vid feedback 

utan det blir mailande fram och tillbaka. Då är det svårt att filtrera informationen och det 

uppstår informationsöverflöd. När mottagaren får till sig för mycket information måste 

personen aktivt välja eller förbise budskap (Jacobsen & Thorsvik 2014). Det får 

medarbetarna på Norcospectra ofta göra och då är det upp till personen att avgöra vad som 

är relevant, akut eller går att lägga åt sidan. Det kan vara att mottagaren anser att budskapet 

är mindre viktigt, då det innehåller mindre signaler och tecken beskriver Blysell och 

Gustavsson (2016). Det kan även vara när feedback återfås som det inte hinner korrigeras 

av sändaren. Detta beror på underbemannade avdelningar enligt respondenterna, men en 

kombination av saknaden av struktur och förståelsen i arbetssituationen bidrar till 

svårigheten. Dock leder det till ett slöare arbetsflöde, medan kommunikationsflödet 

fungerar men uppgiften läggs åt sidan. Hade det funnits en medvetenhet i deras 

arbetssituationer kunde medarbetarna välja när budskapet ska skickas eller kanske välja en 

annan mottagare som har mindre att hantera då. Arbetssituationen hade blivit jämnare 

mellan medarbetarna och informell kommunikation hade fått ett annat flöde. Likheter kan 

ses till Osgood och Schramms teori, där de belyser att kommunikation sker hela tiden och 

rollerna skiftas under kommunikationsprocessen i form av återkoppling. Där deltagarna 

utför alla funktioner som raderar gränsen mellan sändare och mottagare och båda parterna 

utgör samma roller men i olika sammanhang (Alkeby & Nilsson 2007). 
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5.2.3.2  Informationsutbytets konsekvenser hos Norcospectra 

Falkheimer och Hiede (2014) beskriver nackdelar med informell kommunikation där 

struktur och krav på informationens tillförlitlighet saknas. I Norcospectras fall identifieras 

nackdelen då informationsutbyten kommer olika beroende på budskapet eller sändaren. Det 

finns inte heller något krav att informationen ska vara sann. Respondenterna nämnde att de 

stött på osann information som de arbetat efter. För att sedan få reda på att arbetet gjorts i 

onödan eller det skapat extra arbete. Källan till osann information är ofta svår att spåra för 

att dubbelkolla om den är sann, och informell kommunikation är den dominerande på 

Norcospectra så det finns en vana att lita på den. Eftersom informell kommunikation är 

volymmässigt störst är det vanligt att informationen sker runt fikabordet eller i korridorer. 

Där sker informationen snabbt och det blir enkelt att misstolka. Falkheimer och Hiede 

(2014) påstår att snabbheten är något positivt och i Norcospectras fall är det i många fall 

positivt. Dock kan det ske lite för fort och skapar problem istället där informationen inte 

uppfattas eller mottagaren är inte mottaglig. Det kan leda till att sändaren får driva på eller 

leta efter informationen som behövs i sin arbetsuppgift som i sin tur ofta saktar ner deras 

kommunikationsflöde. 

 
5.2.3.3  Ineffektiv kommunikation 

Jacobsen och Thorsvik (2014) beskriver effektiv kommunikation där sändaren har 

kännedom om mottagarens arbetssituation och kan anpassa sitt budskap. Något som saknas 

i Norcospectra, eftersom de saknar tydliga arbetsbeskrivningar och även respekten gentemot 

varandra är låg. Det gör det svårt att föra en effektiv kommunikation i organisationen. 

Många av respondenterna beskrev mailen som förstahands kommunikationskanalen för att 

ha bevis att budskapet är skickat. Dock hade personligt möte föredragits och enligt kulturen 

är det personliga möten som gäller. Här brister den effektiva kommunikationen då sändaren 

måste veta vilka kommunikationskanaler som gäller i organisationen (Jacobsen & Thorsvik 

2014). Norcospectra tillåter inte en effektiv kommunikation då tidigare svårigheter sitter 

kvar idag och tilliten saknas mellan medarbetarna. Som tidigare nämnts är det vanligt att 

personalen måste påminna om saker flera gånger om för att se till att saker blir gjorda. Detta 

kan tyda på att de för det första inte litar på varandras sätt att arbeta och för det andra att de 

saknar respekt för varandras arbete. Det var ett flertal respondenter som påpekade att de 

saknade arbetsbeskrivningar och inte hade koll på vad deras arbetskamrater hade för roller 

och arbetsuppgifter. Det blev också tydligt att ingen visste vilken typ av information som 

ens arbetskamrater behöver för att kunna utföra sina jobb på bästa sätt. Fallgren och 

Svanström (2008) visade på att organisationskulturen förbättrar relationerna vilket även 

resulterar i ett bättre kommunikationsklimat. Detta tyder på att de skulle behöva få bättre 

förståelse för varandras arbeten samt för vilken information som krävs till de olika 

avdelningarna. Både för att stärka kulturen, förtroendet till varandra så att de kan lita på att 

saker blir gjorda och för att se till så att alla avdelningar får all information som de behöver 

för att kunna utföra sitt arbete korrekt samt effektivt utan att behöva konstant fråga efter ny 

information. 
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6 Diskussion  
Avsnittet belyser studien resultat, genom diskussion kommer vissa aspekter reflekteras över 

med fokus på syftet och forskningsfrågorna. Även konsekvenser, begränsningar och 

förklaringar kommer diskuteras och som avslut av kapitlet kommer en metodreflektion 

presenteras. 

6.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att Norcospectra använder sig mycket av intern informell kommunikation 

för att klara av det dagliga arbetet då den formella strukturen och kommunikationen inte är 

lika etablerad. De har blivit mer strukturerat med att företaget har växt och i samband med 

byte av ledning men den informella kommunikationen hänger kvar. Det har även blivit mer 

öppen stämning på företaget i samband med möten vilket i sin tur har minskat 

ryktesspridningar. Däremot är de anställda fortfarande inte helt tillfredsställda vad gäller 

deras kommunikation då de anser att det skulle behöva mer struktur i arbetet samt bättre 

förståelse för varandras behov av information. Avsaknandet av struktur och förståelser leder 

till svårigheter i den informella kommunikationen, där vissa operativa chefer är medvetna 

om dem men det finns också oidentifierade svårigheter. Informationsöverflöd är en av de 

oidentifierade svårighet som i princip alla operativa chefer får hantera och det skapar sämre 

effektivitet. Även att mottagaren med sin kunskap får avgöra vilka mail som är viktigast 

eller behöver prioritera. 

 

Studiens resultat kommer ge större förståelse för hur viktig informell kommunikation är för 

en organisation och hur den informella kommunikationen kan effektiviseras. Den kan 

förmedla en uttalad uppfattning och skapar samhörighet i organisationen som i sin tur kan 

bidra till motivationen i dagligt arbete men också i förändringsarbeten. Resultatet kan även 

ge förståelse för informell kommunikation, om det används rätt kan det vara ett starkt 

kommunikationsverktyg. Resultatet kommer vara viktigt för Norcospectra då de får en 

djupare förståelse för deras informella kommunikation. Genom förbättringsförslagen 

kommer de kunna göra en förändring för att effektivisera kommunikationen, men det är upp 

till organisationen om de vill genomföra den eller inte.  

 

Studien är unik då fallföretaget ingår i ett större nätverk och där finns det ett gap i tidigare 

forskning inom området. Studier genomförs ofta på organisationers kommunikation och det 

visar att vanligtvis finns det en kommunikationsstruktur för den externa kommunikationen. 

Dock saknas det ofta en strategi för den interna kommunikationen och den informella uteblir 

helt. Denna studie tar därför upp ett mindre utforskat ämne, samt undersöker det på en ny 

situation som inte diskuterats i tidigare forskning.  

 

När studien på intern informell kommunikation genomförts på Norcospectra så har det 

funnits en missnöjdhet från de anställda med deras kommunikation och nu fick de chansen 

att uttrycka sin åsikter och fundera över situationen som ledde till djupare information av 
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respondenterna. Organisationens snabba tillväxt har skapat tydligare problem som leder till 

större konsekvenser. Därför har problemen vuxit i samma fart som organisationen och de 

blir allt mer synliga. Studien har skapat en medvetenhet i situationen med kommunikationen 

och kan bidra till att motivera för att förbättra kommunikationen. 

 

Studiens största begränsning och svaghet har varit tid. Eftersom arbetet hade en begränsad 

tidsplan behövde utformningen av undersökningen begränsas och anpassas till den. Detta 

kan ha påverkat noggrannheten och utsträckningen på litteraturstudien och förberedelser. 

Det kan även ha påverkat analysarbetet och utformningen av rapporten. Något annat som 

påverkat är arbetets storlek. Det var nödvändigt att avgränsa undersökningen på grund av 

tidsperspektivet, men även för att studien inte skulle bli rörig och innehålla för många 

perspektiv och ämnen, för att kunna göra en bra analys som är trovärdig.  

 

Hade respondenterna haft större kunskap kring informell kommunikation hade resultatet 

kunnat bli ännu bättre. Då de visste exakt vad som berörs och intervjuarna hade sluppit 

filtrera vad som tillhör formell och informell kommunikation. Informationen som kommer 

från respondenterna kan ifrågasättas om den verkligen är sann, då flera av respondenterna 

har svarat liknande på många frågor kan slutsatsen dras att data är sann. Dock finns det en 

liten risk att respondenterna kan ha pratat ihop sig innan intervjuerna genomfördes och valt 

att tala osanning. Risken är liten då respondenterna inte hade tillgång till intervjuguiden utan 

fick endast lite information om ämnet innan intervjutillfället. En av undersökarnas förstudie 

kan ha påverkat resultatet både positivt och negativt. Genom att rikta resultatet eller styra 

intervjufrågor till de önskade svaren. Genom att ha en utomstående undersökare har risken 

minimerats för riktad information och man har kunnat konstatera att informationen kommer 

från respondenterna. Det positiva är att det har varit möjligt att kontrollera respondenternas 

information, att den har tillförlitlighet, och vid intervjuerna så finns det en trygghet i det 

bekanta ansiktet. 

 

Det som utmärker denna studie är att organisationen som undersöks ingår i ett större nätverk 

som även förändras och växer. Situationen för organisationen kan vara individuellt men det 

går att generalisera då alla organisationer någon gång expanderar eller befinner sig i en 

förändring och även att det finns intern informell kommunikation på alla organisationer. 

Även de studier som presenterats i avsnitt 1.3 har olika perspektiv men ändå kan likheter i 

problematiken identifierades. Faktorerna som beskrivs ses även i den här studien och kan 

vara nyckelfaktorer till Norcospectras interna informella kommunikation. Intressant är hur 

tidigare studiers olika perspektiv berör samma faktorer i den här studien och knyts samman 

av organisationers sätt att kommunicera trots olika inriktningar, platser och även länder. 

 

Sammanfattningsvis har studien undersökt och presenterat det den avsåg att göra. Den 

informella kommunikationen har beskrivits utifrån de operativa chefernas upplevelser. Flera 

problemområden har identifierats, beskrivits samt analyserats för att kunna utvinna de 

förbättringsförslag som presenteras i nästkommande avsnitt. Studien grundar sig i ett 



 

  41 (51) 
 

upptäckt gap i tidigare forskning och kan användas i fortsatta undersökningar av företag i 

liknande situationer samt av fallföretaget. 

 

 

6.2  Förbättringsförslag 

6.2.1  Kommunikation som en del av strategin 

Den största rekommendationen är att arbeta för att kommunikation ska vara en del av 

företagets strategi. Som Stegaroiu och Talal (2014) förklarat så bör intern kommunikation 

vara en del av den strategiska planen för att hjälpa avdelningarna att uppnå deras mål mer 

effektivt. Granath och Wigerdt (2016) påvisar att en struktur för när vilken kanal ska 

användas är nödvändig för att få den interna kommunikationen att fungera. Det kräver 

kontinuerligt arbete från ledningen för att bearbeta ledarskapets roll för att sedan kunna få 

en fungerande intern kommunikation som anpassas till kulturen. Kei och Bergman 

(2016)  visade att öppen och ärlig kommunikation är essentiell för att anställda ska kunna 

utföra sitt arbete fullkomligt och till bästa resultat. Det bidrar även till engagerade och 

involverade medarbetare som känner sig delaktiga och har ett förtroende till organisationen 

och dess mål. Så för att Norcospectra ska få en framgångsrik kommunikationsstrategi bör 

den förmedlas och involvera de anställda, de bör alltså vara delaktiga i utformandet av 

förändringen. 

6.2.2 Riktlinjer för användning av kommunikationskanaler 

Något som hänger ihop med ovanstående rekommendation är att skapa en överenskommelse 

kring vilka kanaler som ska användas när. Kei och Bergman (2016) förklarar att det finns 

en stor risk med att använda fel tillvägagångssätt då det är högst troligt att kommunikationen 

inte får avsedd verkan. Som Falkheimer & Heide (2007) beskriver så ser en ledare informell 

kommunikation som ett effektivt kommunikationsverktyg och utnyttjar dess fördelar. Även 

Norcospectra bör se dess fördelar och använda dem, när de redan idag har en stark informell 

kommunikation så bör de nyttja den till fullo. 

6.2.3  Befattningsbeskrivningar med informationsbehov 

Vi rekommenderar Norcospectra att tillsammans skriva befattningsbeskrivningar för 

samtliga berörda på företaget. Det var ett tydligt önskemål från respondenterna och de såg 

själva vilka fördelar de skulle medföra. Wåhlin och Nordin (2016) beskriver att samarbete 

mellan anställda, att de kommunicerar om det finns oklarheter, främjar för lärande i 

organisationer och de utbyter kunskap och erfarenheter med varandra. Detta kan leda till 

personlig utveckling som gynnar organisationen och den interna kommunikationen. 

Norcospectra kan därför med detta öka förståelsen och respekten mellan de anställda och 
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samtidigt effektivisera kommunikationen samt minska irritationen då de anställda vet vilken 

information deras arbetskamrater behöver och slipper påminna om och leta den. 

6.3 Metodreflektion 

Hade en ren deduktiv ansats använts hade studien kunnat bli för riktad och påverkad till en 

riktning beroende vilken forskning och vilka teorier som valts att titta på. Hade istället en 

ren induktiv ansats använts hade risken varit att studien blivit alldeles för bred och svår att 

genomföra på grund av för mycket informationsinhämtning utan avgränsning. Det hade lett 

till en ostrukturerad undersökning utan tydlig riktning, avgränsning och analys. Därför 

gjorde valet av en abduktiv ansats att studien hade en grund att stå på samtidigt som den 

inte blev allt för riktad. Förstudien påverkade studien på det sättet att den fick en tydligare 

avgränsning och grundas i en verklig situation med ett genuint problem. 

 

Hade en kvantitativ undersökning valts och då enkäter tillämpats hade en risk funnits för att 

inte fått samma engagemang och nyanserad information från respondenterna. Eftersom 

studien berör ett komplext ämne som inte är självklart för den som inte studerar det så hade 

informationen från en enkät blivit för fattig. 

 

Utformningen av intervjuerna är baserat både på teori, tidigare forskning samt anpassat till 

fallföretagets situation. Hade andra teorier valts eller om studien hade genomförts på ett 

annat företag hade resultatet påverkats. Genomförandet av intervjuerna har också en 

möjlighet att påverka resultatet. Det är väldigt mycket information som blir svår att avgränsa 

och bearbeta vid kvalitativa individuella intervjuer. Däremot hade inte ett lika nyanserat 

resultat kunnat tas fram utan denna metod vilket hade lett till ett fattigare utfall och en svag 

analys. Med ett annat urval av respondenter eller med ett annat perspektiv på studien, till 

exempel om den hade undersökt hur både operativa ledare och de som arbetar på golvet 

upplever den informella kommunikationen hade studien kunnat få ett annorlunda resultat. 

Däremot hade det ökat storleken på arbetet och det hade inte varit möjligt att genomföra på 

den utsatta tiden. Genom att flera av respondenterna hade liknande arbetsuppgifter, samt att 

de spred sig över flera avdelningar och hade liknande upplevelser så försäkras resultatets 

trovärdighet. 

 

Eftersom det senaste tillskottet är relativt nytt i koncernen hade resultatet kunnat påverkas 

om förändringen hade befunnits i en senare situation. Idag har de precis upprättat och börjat 

ett samarbete mellan organisationerna, något som påverkar deras interna informella 

kommunikation och för att få in en part som har snabbare flöde ger större belastning på 

Norcospectra. Hade Norcospectra hittat en balans i deras interna kommunikation gällande 

den nya parten hade resultatet kunnat bli mindre viktigt. Eftersom de operativa cheferna 

hade hittat vägar som fungerar men inte varit optimalt hade dem fått en otillfredsställd 

känsla och hade nöjt sig med den kommunikationen. Eftersom förändringsplanen fokuseras 

på extern kommunikation hade den informella i princip varit oförändrad, möjligen hade 

kommunikationen hittat nya vägar som förändrat deras kommunikation.  
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Hade studien genomförts när organisationen varit mindre, hade problemen med interna 

informella kommunikationen inte varit lika tydliga och resultatet hade blivit mer ytligt. 

Något som hade varit en påverkande faktor i tidigare situation är tidigare ledning. 

Dåvarande ledning skapade en stängd atmosfär och dold information i organisationen. 

Därför hade studien inte fått samma mängd information och nyanserade berättelser som i 

dagens situation. Det hade även kunnat uppstå ett motstånd från dåvarande ledning att deras 

kommunikation undersöks, då dold kommunikation var en stor del och ledningen ansåg att 

den inte fick läcka till övriga delar. I det läget hade möjligen vissa respondenter inte deltagit 

i studien eller inte svarat på alla intervjufrågor.  

 

Det är svårt att säga om tidpunkten varit ultimat då det är svårt att veta vad framtiden har 

att bjuda på, men dåtid hade en mindre lyckad studie presenterats och organisationen hade 

inte varit mottaglig för den sanna informationen. De hade inte varit öppna för en förändring 

av den interna kommunikationen och framförallt den informella. Problemen hade inte 

uppmärksammats på samma sätt som idag och det hade inte prioriterats för ledningen hade 

bara fokuserat på pengar. Ledningen hade inte sett möjligheterna i en förbättrad 

kommunikation då det inte kan redovisas i synliga pengar.  

 

Analysmetoden Ad-hoc var tillämpad för första gången av författarna som fick studera 

metoden under studiens början. Hade metoden tillämpats i tidigare arbeten under 

utbildningen hade den kanske kunnat tillämpas på ett mer effektivt sätt och analysen hade 

möjligen fått ett mer djupgående resultat. Dock så gjordes en grundlig undersökning av 

metoden och även andra arbeten som tillämpat den studerades. Så resultatet hade kanske 

inte förändrats om den använts tidigare heller och eventuellt av att metoden använts 

noggrant.  

 

Författarna anser efter detta att studiens resultat är till mestadels en avsevärd beskrivning av 

verkligheten. Även att metodvalen var lämpligast utifrån förutsättningarna samt att 

resultatet hade förblivit till stor del desamma om undersökningen hade gjorts om av en 

annan forskare. 
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7 Avslutning 

7.1 Slutsats 

Denna studie synliggör vikten av att uppmärksamma en växande verksamhets interna 

kommunikation och informationsflöden. Om en kommunikationsplan inte skapas kommer 

det uppstå och utvecklas informella kommunikationsvägar vilket riskerar att medföra 

negativa följder. Utvecklas inte en plan för hur information ska flöda kan det leda till 

missförstånd, informationsöverflöd, överarbete, bristande feedback och avsaknad av 

informationskrav vilket i slutändan leder till ineffektivitet. Det är även svårt att skapa 

förändringar i ett sådant klimat. Kulturen präglas av att varje individ gör på sitt sätt vilket 

inte främjar samverkan. Detta försvårar chansen att sedan kunna göra framgångsrika 

förändringar i hela verksamheten.  

 

Utifrån tidigare forskning och teorier går det att dra slutsatserna att en 

kommunikationsstrategi skulle kunna bidra till ett effektivare kommunikationsflöde i 

organisationer som ingår i större nätverk då det ger riktlinjer till vilka 

kommunikationskanaler som bör användas och när. En bidragande faktor till effektivare 

kommunikationsflöde är tydliga befattningsbeskrivningar då medarbetarna får förståelse för 

varandras informationsbehov och kan anpassa budskapen. Med detta skapas en gemenskap 

i hur arbetet ska kommuniceras vilket bidrar till ett bättre klimat för samarbete som i sin tur 

skapar förutsättningar för att göra verksamhetens arbete effektivare och mer mottagligt för 

fortsatt utveckling och tillväxt. 

 

Genom att ha organisationens interna informella kommunikation och informationsflöden i 

åtanke vid strategiplanering är det möjligt att aktivt påverka den i en positiv riktning. Genom 

att vara medveten om vilka fördelar och nackdelar olika sätt att kommunicera medför går 

det att utveckla en organisations kommunikation för att skapa en effektivare verksamhet.  

7.2 Förslag till fortsatt forskning 

Något som hade varit intressant i sammanhanget är att undersöka vad som kan stödja den 

interna informella kommunikationen i en snabbt växande organisation. Om det finns några 

metoder, hjälpmedel eller tillvägagångssätt som kan stödja den. Även hur 

kommunikationsstrategin bör vara utformad för att strukturera och underlätta samt 

effektivisera kommunikationen samtidigt som nätverket växer. Därefter hade det varit av 

intresse att undersöka hur en implementering av dessa förändringar kan vara utformad. 

 

Då studien enbart avsåg att studera en organisation som befinner sig i större nätverk och 

deras informella kommunikation så har resultatet begränsats till det. Det hade varit 

intressant om samma studie genomfördes på flera organisationer i samma situation för att 

se andra perspektiv eller oväntade aspekter. Avgränsningen gjordes också till operativa 

chefer då deras arbetsuppgifter till stor del består av att kommunicera. Som förslag till 
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fortsatt forskning hade varit ett annat perspektiv som finns längre ner i hierarkin. Det hade 

varit intressant att se om de hade samma uppfattning som den operativa delen eller om dem 

upplever kommunikationen på ett annat sätt.  

 

Eftersom studien inte berör implementering av förbättringsförslagen kunde det vara 

intressant att utveckla studien och göra en studie på organisationen efter förslagen blivit 

implementerade. Det hade varit nyttigt för både vetenskapligt bidrag men också för 

organisationen som kunde se om implementeringen blivit lyckad eller vad som gått fel.  
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Bilagor 

 
Intervjuguide 
Förklara syftet med intervjun, att den är anonym, och ge möjlighet till att ställa frågor innan. 

Förklara att det är ok att hoppa över frågor eller att återkomma till dem. 
Börja med allmänna frågor. Får respondenten bekväm och avslappnad 

1.      Kan du beskriva din roll och dina arbetsuppgifter på Norcospectra? 

- Hur länge har du arbetat som - ? 

2.      Känner du till begreppet informell kommunikation?  

- Förklara annars 

3.      Vad tycker du om kommunikationen på Norcospectra? 

-Varför? när? 

4.      Vad brukar kommunikationen handla om? 

- Vilka olika sammanhang, personer? 

5.      När behovet av kommunikation uppstår, hur går du tillväga? ge gärna exempel. 

- Vilka kommunikationsvägar och kanaler används? vad kan det handla om? 

6.      Beskriv hur du följer upp information från ett kommunikationstillfälle. 

- Finns det något ansvar för spridning, några rutiner, hjälpmedel? 

7.      Vilket sätt att kommunicera föredrar du och vilken kanal använder du oftast? Var 

sker detta?  

- Vilken kanal föredrar du och varför? Varför gör du just så, till vilka fördelar? Ser du några 

alternativa sätt? 

8.      Har ni tillgång till/använder ni någon typ av hjälpmedel? 

- I vilket syfte används de? Ser ni någon nytta med dem, något som saknas, svårigheter? 

9.      Finns det några riktlinjer för hur ni ska kommunicera vissa typer av information? 

- Följs de, varför/inte, vilka andra alternativ finns? Bör de/inte finnas? 

10.   Kan du beskriva när kommunikationen inte fungerar? Vad ger det för 

konsekvenser? 

- På vilket sätt, varför, hur? 

11.   Vad skulle man kunna göra för att förbättra den? ge exempel 

- På vilket sätt, varför, hur? 

12.   Övrigt 

ev. frågor: Kommunicerar du ut informationen till din avdelning om den är relevant från informella 

möten? (varför/inte, ansvarar du för det eller den andra?) Är det nödvändig information som sprids 

vidare eller all information? Behöver du kommunicera ut arbetsuppgifter/ändringar som är 

prioriterade? (vem sköts det av annars?) 
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