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Abstract 

Every organization goes through the same lifecycle. Through every step in the transformation to a 

better organization the communication structure changes. In this report there are examples of the 

communicational disadvantages that is connected to the communicational structure.  

By choosing to not have a formal communicational design, the manager takes a risk in spreading the 

information, the interaction, the control and the balance in creativity and constraint.   

This case organizations problem is that some parts of the organization has made more progress in 

the communicational structure than other parts. In this case the Collectivity structure has met the 

Formalized structure.  

Tha structural differences has came to affect the way of sharing information and it has become a 

situation where the information about the products is not stored in a safe way from a quality point of 

view. There is a gap between the two different ways of communicate.  

In this report I have created a model to identify problems in the communication structure. This is a 

tool to study the rest of the organization. This model is general and may be used on any organization.  
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Sammanfattning 

En organisation genomgår olika livscykler. Genom varje steg i utvecklingen förändras organisationens 

kommunikationsstruktur. I den här rapporten finns exempel på de kommunikativa brister som 

uppkommit på grund av brister i den kommunikativa strukturen.   

Genom att inte ha en kommunikationsdesign för den formella kommunikationen utsätter ledningen 

organisationen för risker i informationsspridning, interaktion, kontroll och balans.  

Den studerade organisationen har kommit obalans genom att vissa avdelningar har kommit längre i 

sitt arbete med att formalisera och strukturera sitt arbete, medan andra avdelningar inte har haft 

samma strukturella utveckling. Interaktionen mellan dessa avdelningar har därför blivit en 

kommunikativ kulturkrock, där den Kollektiviserade strukturen möter den Formaliserade strukturen.  

De strukturella skillnaderna genomsyrar även avdelningarnas arbetssätt och innebär en brist ur 

kvalitetssynpunkt, då de båda strukturerna inte är överlappande.  

I rapporten har även en modell för att identifiera kommunikativa brister framtagits, för att 

caseföretaget ska kunna arbeta vidare med andra delar av organisationen och utreda sin 

kommunikativa struktur ytterligare. Modellen är av allmän karaktär och kan appliceras på en 

godtycklig organisation.  

  Information Interaktion 

Arbetsuppg. Vad behöver jag veta?  Vad menar han?   

Nyheter Vad har hänt?  Hur påverkar det oss?  

Mål  Vad är målen i siffror?  Hur viktigt är det här för oss?  

Värderingar Vad har vi för policys?  Vad betyder det för oss?  

Trivsel När, var och hur?  Är det någon som bryr sig om jag kommer?  

  Kontroll Balans 

Arbetsuppg. Hur följs det upp?  Hur exakt måste det vara?  

Nyheter Hur ska vi förändra oss?  Hur exakt måste vi anpassa oss?  

Mål  Vad händer om vi når/inte når målen?  Hur långt ifrån målet är okej? 

Värderingar Vad händer om vi går emot dem?  Var går gränsen?  

Trivsel Vad måste de göra som kommer?  Vad är socialt accepterat?  
Figur 9: Modell för identifiering och utvärdering av internkommunikation
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1 Bakgrund  

1.1 Bakgrund till studien 
När ett företag ökar antalet anställda förändras kommunikationens designparametrar och därmed 

förändras även den interna kommunikationen.2 Nya strukturer för kommunikationen att skapas 

automatiskt av de anställda. Den skapade strukturen behöver inte nödvändigtvis vara de ideal ur ett 

ledningsperspektiv. Genom att ersätta det första enkla strukturen med ett mer genomtänkt 

gemensamt system med gemensamma modeller för kommunikation kan företaget till exempel 

bestämma hur överlämning av projekt ska ske mellan grupper, vilka dokument som behöver sparas 

eller vilken grad av formalitet som krävs för olika typer av möten. Vinsterna för företaget är minskad 

risk att informationsutbyte och interaktion uteblir eller att information förvrängs. Den här rapporten 

undersöker hur ett projektorienterat teknikföretag hanterar den här situationen och vilka risker det 

utsätter sig för idag genom sina nuvarande rutiner för kommunikation mellan grupper.  

1.2 Problematisering 
Ett utvecklingsprojekt är en del av företagets struktur och interna kommunikation samtidigt som 

projektgruppen har en egen interna struktur och egna kommunikationskanaler. Beroende på 

strukturen i organisationen kan en projektgrupp vara som en del i en organism eller som en 

avdelning i en byråkratisk organisation.3 Organism respektive en byråkratisk organisation är två olika 

modeller för att beskriva hur en organisation hanterar sin inre kommunikation och hur medarbetarna 

och avdelningarna samspelar. Det kommunikativa samspelet kan delas in i två delar; informell och 

formell kommunikation. Till informell kommunikation hör den kommunikationen som inte är styrd 

och formaliserad, som till exempel att två personer möts i en korridor av en slump och har en 

konversation. Till formell kommunikation hör den kommunikation som sker enligt ett förutbestämt 

mönster och enligt vissa regler, till exempel en kallelse till ett möte.  

För att göra en kommunikationsplan för ett projekt är det essentiellt att reda ut vilka som behöver 

kommunicera och vad som behöver kommuniceras.4 I en studie av kommunikation finns det en 

diskripans mellan hur informationen sprids inom teamet och kommunikationen med andra 

projektteam och funktionsavdelningar. Dessa grupper har egna mål, andra projekt och kanske ett 

annat sätt att arbeta. Det är i interaktionen med dessa som det krävs en plan och en ordning för hur 

teamen ska samarbeta för organisationens bästa och inte enbart se till det egna teamets mål.  

Kommunikationen in och ut ur ett utvecklingsprojekt har en komplex struktur, som delvis är fri och 

upp till varje individ att vid varje unikt tillfälle göra vad som faller honom/henne in och delvis är styrd 

utifrån den strukturen som företaget har, de formella regler som de anställda måste anpassa sig 

efter. De formella reglerna finns inbyggda i de verktyg som finns och de mallar, modeller och planer 

som används.5  

Den informella kommunikationen kan momentant ur ett individperspektiv tyckas som en serie 

slumphändelser, till exempel ett möte i ett fikarum. Ur ett systemperspektiv föregås händelsen i 

                                                           
2
 Daft  

3
 Mintzberg 

4
 Wikström 

5
 Wikström 
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fikarummet av en rad sociala koder och mönster som beror av miljön och kulturen på företaget.6 Den 

här rapporten har till uppgift att bryta ned kommunikationen i dess beståndsdelar samt 

problematisera kopplingen mellan struktur och kommunikation. Det empiriska materialet belyser de 

symptom som är konsekvenser av valet av formell och informell struktur.  

Empiristudien ger även utrymme till andra analyser och reflektioner än den teoretiska studien. Den 

empiriska problematiseringen är huruvida de kommunikativa hot som teoretiskt beskrivs ser ut i 

praktiken. Detta är av intresse inte minst för caseföretaget, men även för företag med liknande 

struktur.   

1.3 Syfte och mål 
Syftet är att hjälpa caseföretaget att kvalitetssäkra sin internkommunikation. Målet är att analysera 

kommunikation på caseföretaget genom organisationsteori och identifiera eventuella brister.  

1.4 Frågeställningar 

 Hur används formell och informell kommunikation på ett utvecklingsföretag i praktiken?  

 

 Hur påverkar organisationens struktur den interna kommunikationen?  

 

 Hur beskriver litteraturen i organisationsteori kommunikation?  

 

1.5 Case: Tobii 
För att studera kommunikationen och besvara frågeställningarna valdes företaget Tobii som 

studieobjekt. Förhoppningen är att genom en studie av Tobii och med hjälp av litteraturen kunna 

säga något som går att applicera på ett annat ungt teknikföretag. Från början hade kommunikationen 

på Tobii en väldigt enkel struktur, alla medarbetare samlades i samma rum när viktig information 

skulle spridas och det behövdes inga speciella regler för att kommunicera, eftersom alla satt på 

samma kontor och träffade varandra dagligen ändå. Nu har Tobii expanderat kraftigt under de 

senaste åren och tiodubblats i storlek sett till antalet anställda. På Tobiis kontor i Stockholm har nya 

avdelningar och nya team tillkommit successivt när företaget har växt, fler projekt delar resurser och 

interaktionerna mellan olika funktioner, avdelningar och team är idag mer komplex än det varit 

tidigare. Det den här studien tar upp är kvalitetssäkring i kommunikationen. Med hjälp av 

gemensamma ramar kan caseföretaget säkerställa att den viktigaste informationen kommuniceras 

in- och ut ur projektteamen.  

1.6 Bakgrund till caseföretag 
På Tobii har det tidigare gjorts en undersökning på hur olika avdelningar samarbetar. 

Undersökningen resulterade i en kartläggning över hur avdelningen Training and Documentation på 

Tobii jobbar med framtagning av tekniskt dokumentation till användarmanualer.7 Den Tobii-anställde 

som gjorde studien kom fram till att kommunikationen mellan avdelningarna behövde studeras 

vidare och att det fanns en stor potential i att förbättra samarbetet mellan avdelningar.   

 

                                                           
6
 Wikström 

7
 Current Documentation Process 20110315_2.vsd Per Nystedt 



 
 

11 
 

En ytterligare undersökning, gjord av personalavdelningen på Tobiis Stockholmskontor, visade att 

endast 22% av medarbetarna upplevde att de hittar den information de behöver på intranätet. Bland 

de medarbetare som arbetade i projekt var siffran ännu lägre och i fler team svarade 0% av gruppens 

medlemmar att de hittade den information de behövde. Vad det gällde samarbete på andra 

avdelningar var det runt 20% av medarbetarna i utvecklingsteamen som upplevde att samarbetet 

med andra avdelningar fungerade bra. I övrigt var de flesta parametrar på normala nivåer för företag 

inom branschen och det var just i formell och informell kommunikation företaget hade sin största 

potential att förbättras. 8 

1.7 Tidigare studier 
Inom området organisationsteori är formell kommunikation en av parametrarna som avgör vilken 

organisationstruktur ett företag får.9  Informell kommunikation är däremot delvis en konsekvens av 

en vald organisationsstruktur och delvis beroende av den företagskultur som råder inom 

organisationen.  Organization Theory – Tension and Change10 tar upp vilka parametrar som är mest 

avgörande och hur man designar ett företags organisationsstruktur. Ett äldre exempel inom området 

är Handbook of Organizational Communication11 där olika organisationsstrukturer beskrivs och 

ledningen identifierar och behandlar olika symptom på kommunikationsproblem, som till exempel 

hur en konflikt mellan grupper kan lösas. I boken Kommunikation & Organisation12 lyfts IKT 

(Informations- och Kommunikationsteknik) upp som ett nytt perspektiv och kopplas ihop med en 

lärande organisation. Planerad kommunikation 13behandlar vilken funktion kommunikationen inom 

en organisation och behandlar vilka konkreta verktyg en företagsledning kan använda sig av för att 

förbättra den interna kommunikationen. Organizational Communication14 problematiserar 

kommunikationens funktion och tar upp vilken roll kommunikationen spelar beroende på kultur och 

struktur. The Knowing Organization15 tar upp hur information sprids inom organisationer och hur 

lärande kan ske och beslut fattas. En konkret handbok i kommunikation inom projekt är exempelvis 

Projektledning16 där verktyg och modeller presenteras inom projektledning. Gränsen för 

applikationsområdet av kommunikationsmodeller är inte skarp och därför blir även studier av 

kommunikation intressant för en studie mellan grupper och vissa av Tonnqvists modeller för 

projektkommunikation inom ett team kan därför betraktas även för kommunikation mellan 

projektgrupper.  

 

Kommunikation som begrepp 

Återberättat från Eisenberg. Syftet är att ge läsaren en bakgrund till olika historiska tolkningar av 

kommunikation och hur begreppet vuxit fram.  

                                                           
 
8
 Enkät HR 2010 

9
 Daft 

10
 Jaffee 

11
 Jamblin et al 

12
 Heide et al 

13
 Eriksson 

14
 Eisenberg 

15
 Choo 

16
 Tonnqvist 
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Från början av 1900-talet och fram till mitten av 1900-talet var det vanligt att se kommunikation som 

envägskommunikation. Språket sågs som ett neutralt sätt att föra över budskap från en person till en 

annan, i skrift eller tal. Orden sågs innehålla information och känslor som överfördes till åhörarna 

eller läsarna. 17  Ur detta synsätt så kunde kommunikationsproblem uppkomma av 

informationsöverflöd, förvrängning eller tvetydighet. På 60-talet så introducerade David Berlo en 

SMCR-modell. Sender, Message, Channel, Reciever. 18 Den modellen tog hänsyn till att problemet 

med att nå fram till mottagaren. Den tog dock inte hänsyn till att mottagaren i sin tur behövde tolka 

informationen som denne fick. Som ett svar på bristerna i den modellen så kom på 70-talet en 

modell som tog upp att meningsskapandet sker inom individerna. På 80-talet presenterades en teori 

som tog upp att kommunikation kunde ha många syften och motiv. Teorin innehöll att personer 

bryter mot sociala regler om ärlighet och öppenhet för att uppnå sina egna mål. Teorin tog även upp 

att personer medvetet kunde vara tvetydiga och diffusa för att kunna förneka och ändra sig i 

efterhand. Tvetydighet i hur organisationen ska vara och skötas tillåter också personer att göra 

förändringar i organisationen. 19  

Kommunikation har historiska gått från att vara ett sätt att transportera information, sedan har 

interaktion tillkommit och tillsist har begreppet kontroll och balans kopplats ihop med 

kommunikation. I vardagligt tal kan kommunikation behandlas som enbart informationsöverföring 

(”vi måste bli bättre på att kommunicera”) eller enbart interaktion (”det går inte att undvika att 

kommunicera”). I den här rapporten används begreppet kommunikation även som även ett kontroll- 

och balansverktyg.  

 

1.8 Initiativ till studien 
Avdelningschefen på Training and Documentation (T&D) initierade detta examensarbete med syftet 

att granska kommunikationen på Tobii, eftersom han upplever att det är något som skapar hinder i 

det vardagliga arbetet på hans avdelning. Han efterfrågade en undersökning om hur projektteamen 

kommunicerade med andra avdelningar. En av de bakomliggande faktorerna enligt handledaren är 

att Tobii vuxit snabbt både med avseende på antalet anställda och på antalet produkter som 

utvecklas.  

1.9 Avgränsning 
Den här rapporten begränsar sig till att undersöka Tobiis kontor i Stockholm. 

Jag har valt att identifiera och studera problemet och dessutom ge förslag på en lösning. 

Implementeringen av lösningen är ett projekt som inte ingår i detta arbete, som jag har valt att 

avgränsa mig mot.   

Jag har även valt att endast studera den interna kommunikationen och informationsspridningen, 

alltså inte kommunikation mot kund externt.  

Jag har även valt att avgränsa mig mot kommunikation mellan individer, för att kunna analysera 

kommunikation mellan grupper. Denna utgångspunkt var både ett önskemål från mig och 

handledaren.  

                                                           
17

 Eisenberg  
18

 Eisenberg  
19

 Eisenberg  
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Vad det gäller informell kommunikation är möjligheterna att kommunicera mellan individer i det 

närmaste oändligt många och omätbart, eftersom kommunikation kan ske genom en individs alla 

sinnen till en annan individs sinnen på både medvetet och omedvetet plan. Dessutom är studien 

begränsad till arbetsplatsen, medan kommunikationen mellan de anställda på Tobii inte är begränsad 

till arbetstid. Ambitionen med den här rapporten är av rimlighetsskäl begränsade till att studera 

modeller och struktur för informell kommunikation av knutet till arbetet och avgränsar sig mot en 

kartläggning av informell kommunikation.   

Mellan formell och informell kommunikation finns en viss gråzon, till exempel en mejlkonversation 

som kan vara både formell och informell beroende på ton och innehåll. Den här rapporten gör inget 

anspråk på att göra en kategorisering av vilken kommunikationsform som tillhör vilken grupp.  

Vad det gäller formell kommunikation Tobii har ingen komplett lista över vilka program och verktyg 

som används på företaget. Nya verktyg tillkommer och gamla verktyg används under en övergångsfas 

innan de nya implementeras, dock fortsätter en del Tobii-anställda att använda de gamla verktygen 

även när de formellt är avskaffade. I den här rapporten har jag valt att inte lägga tid på en komplett 

kartläggning av kommunikationsverktyg och därför är beskrivningen om intern kommunikation inte 

fullständig.  

1.10 Målgrupp 
Målgruppen för den här studien är primärt QA-manager, Training & Documentation manager på 

Analys, projektledarna, Produktägarna, Projektägarna och Ledningsgruppen. Sekundär målgrupp är 

studenter inom projektkommunikation på master- och doktorandnivå.  

 

1.11 Casespecifika förkortningar och begrepp 
 

Eyetracker En typ av produkt som Tobii utvecklar. Utveckling av eyetrackers är 

Tobiis kärnkompetens.  

Eyetracking En speciell teknik som gör att en dator kan följa en persons 

pupillrörelser 

Hardware Hårdvaruavdelning på  R&D. Utvecklar tekniken i produkterna. 

Projektorganisation 

QA  Quality Assurance – funktionsavdelning som arbetar i projektform med 

att kvalitetssäkra Software-produkter och Hardware-produkter. De 

testar produkterna och dokumenterar den tekniska specifikationen 

bakom Hardware R&D.  

R&D Research & Development – Avdelning på Tobii som består av QA, 

Software och Hardware. R&D utvecklar nya produkter och uppdaterar 

tidigare modeller. R&D arbetar i projektform.  

Software Mjukvaruavdelning på  R&D. Utvecklar programmen som används i 

produkterna. Jobbar i projektteam.  
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T&D  Training & Documentation – två funktionsavdelningar på Tobii som 

bland annat arbetar med att lära kunderna att använda av produkterna 

samt skriver manualer åt kunderna.  Det finns en T&D funktion för 

Assistive Technology-området och en för Analysis-området. I den här 

studien syftas det på T&D Analysis om det enbart står T&D.  

T&D AT Training & Documentation Assistive Technology. T&D-avdelning för de 

produkter som säljs till affärsområdet Assistive Technology, till exempel 

hjälpmedel för handikappade.  

T&D Analysis Training & Documentation Analysis. T&D-avdelning för de produkter 

som säljs till affärsområdet Analysis Solutions, till exempel eyetrackers 

för marknadsundersökningar.   

Optronik Optronik är en sammanslagen term av optik och elektronik. 

Optronikteamet jobbar till exempel med belysare och linser i hårdvaran.  

Firmware Firmware är mjukvaran som styr hårdvaran. Firmware-teamet jobbar till 

exempel med programmera in hur belysarna ska slå av och på.  

Algoritm En algoritm är ett matematiskt recept på en process. Algoritmutvecklare 

är i praktiken samma personer som firmware-utvecklare. 

Algoritmutveckling är systemet för hur alla hårdvarudelar samspelar.  

Assistive-produkter Produkter som säljs genom affärsområdet Assistive Technology, som är 

produkter som används som kommunikationshjälpmedel.   

Assistive Software  Mjukvaran i Assistive-produkter  
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2 Metod 

I den här delen av rapporten behandlas metodval, metodkritik, metodens explicita genomförande 

samt dess validitet och realibitet.  

Den teoretiska studien har bestått i litteraturstudier av böcker och rapporter inom ämnet. God 

realibitet i litteraturstudien har eftersträvats genom att välja ett stort antal olika författare och i så 

stor utsträckning som möjligt nyare böcker framför äldre, i ett försök att spegla den litteratur som 

finns inom ämnet idag. 

I huvudsak tre olika metoder har använts för att empiriskt studera kommunikationen, så kallat 

triangulering20. De olika metoderna som använts i insamlingen av det empiriska materialet har varit 

intervjuer, studerande av skriftligt material om företaget och skuggning. Syftet med triangulering är 

att få högre trovärdighet i resultatet. I en hermeneutisk undersökning är det inte ett resultat i 

positivistisk mening som framkommer, utan i stället en tolkning av den som gör undersökningen 

utifrån dennes perspektiv i den miljön den befinner sig i.  

Skuggning går ut på att man följer en eller flera nyckelpersoner under en period. Metoden gav 

utrymme till att utforska nya spår som uppkommer under studien och ta in information om 

projekten, projektteamen, samspelet med andra avdelningar och organisationen i stort utan att vara 

låst till en hypotes. Skuggning är ett explorativt sätt att undersöka och ger ett stort och djupt 

undersökningsmaterial.  

I de informella intervjuerna användes en hermeneutisk förståelsecirkel.21 Det går ut på att det inte på 

förhand är bestämt vilka som ska intervjuas, utan vad som kommer fram i den ena intervjun 

bestämmer vad som ska undersökas vidare och vem ytterligare som kan bli intressant att intervjua.  

Materialet om företaget var främst intranätet, internmejlen och den interna filservern. Jag fick access 

till samma informationskanaler som en anställd på företaget och under studiens gång löpande alla 

mejl till en av grupperna i ett av teamen som en autentisk anställd.   

Valet av metodik gjordes efter en analys av fyra teoretiska metodologiska inriktningar: empirinära 

strömningar, hermeneutik, kritisk teori och postmodernism.22 En grundtanke var att försöka 

kombinera olika metodiker för att få fördelarna hos dem alla. Empiriskt material tillsammans med 

teoretiska modeller som kunde bekräftas med en enkät. Det empiriska materialet i skuggningen 

bekräftades istället med intervjuerna och genom skriftligt empiriskt material.  

Metoden skuggning valdes med inspiration av Handbok i kvalitativa metoder23, där metodens 

applikationsområden, fördelar och nackdelar övervägs. En kritik mot att skuggning valts till denna 

studie skulle kunna vara att det kan behöva längre tidsram än vad denna studie har till förfogande. 

Trots detta valde jag denna metod med motiveringen att jag redan innan studien påbörjades hade 

varit på företaget i några månader och jag bedömde då att den tidsödande processen att få tillträde 

till fältet redan var förberedd och utsikterna för fältstudier bedömde jag som goda. Hela studien var 

                                                           
20

 Ahrne & Svensson 
21

  Alvesson & Björkman 
22

 Alvesson & Sköldberg 
23

 Ahrne & Svensson 



 
 

16 
 

indelad i tre faser: förstudie, empiri och teori. Skuggningen pågick i sex veckor totalt; tre 

arbetsveckor på det första projektet, en arbetsvecka på det andra projektet och i två arbetsveckor på 

det tredje projektet. Skuggningen genomfördes på i huvudsak tre personer och personerna de kom i 

kontakt med under skuggningen. Totalt var det 62 personers kommunikation som blev studerat 

under skuggningen av dessa tre personer.   

En styrka i en kvalitativ studie jämfört med en kvantitativ studie är att istället för att göra omfattande 

undersökningar på stora mängder data eller gissa samband mellan empiriska data, så kan en 

kvalitativ studie på ett mer framgångsrikt sätt studera ett mindre antal objekt mer djupgående och 

hitta bakomliggande mönster som skulle vara svåra att hitta genom positivistiska metoder.24  

”Generalisering av kvalitativa fallstudier brukar ifrågasättas, något som ofta anförs som en svaghet 

jämfört med kvantitativa uppläggningar. ”25 

Dock är valet av kvalitativa studier en begränsning i vad studien kan säga om den generella bilden 

eftersom det är en liten mängd som har studerats. I det här fallet så är studien på tre olika 

avdelningar varför studien blir begränsad till någon generell bild av kommunikationen inom hela 

organisationen.  

För att lärdomarna från studien ändå skulle kunna appliceras på andra delar av företaget och inom 

andra organisationer valdes ett systemperspektiv på kommunikationen. Genom att studera 

kommunikation på systemnivå mer än individnivå undgår jag att behandla enskilda individers 

kommunikationsmönster. Därför att en lösning på systemnivå kan lösa problemet långsiktigt, medan 

en lösning på individnivå bara löser problemet för stunden medan just de individerna arbetar där.26    

Jag har också valt att läsa litteraturen parallellt med undersökningen. Om jag hade läst litteraturen 

om kommunikation innan studien påbörjats hade jag haft större förståelse för det jag sedan hade 

hittat.  Om jag läst all litteratur om kommunikation efteråt hade jag kunnat fördjupa mig i enbart det 

som varit relevant för empiristudien. Valet föll ändå på att läsa litteraturen parallellt med 

undersökningen är ett abduktivt beslut i metodiken, som gör att jag kan studera teoretiskt det jag ser 

i praktiken.27 Detta motiverades med att jag bedömde att jag inte hade tillräckligt med tid att för att 

jag skulle hinna läsa all facklitteratur efter empiristudien, samt att jag ville kunna analysera teoretiskt 

det jag såg i empirin samtidigt.  

Ytterligare ett sätt att få högre realibitet i undersökningen var att välja tre olika projekt från tre olika 

avdelningar. Projekten valdes från Hardware respektive Software, eftersom jag valt att studera 

kommunikationen in- och ut ur utvecklingsprojekt och det är på R&D som utvecklingsprojekten 

bedrivs. För att välja ut vilka av de 50-tal pågående projekt som fanns att tillgå, fick jag hjälp av en av 

avdelningscheferna på R&D. Eftersom endast ett fåtal projekt skulle studeras var avsikten att välja ett 

projekt som var stort till antalet projektmedlemmar; ett som var medelstort och ett som var litet. 

Detta beslut togs efter antagandet att antalet projektmedlemmar är en variabel för hur väl 

kommunikation sprids. Ytterligare antaganden var att vem som är projektledare och om det är ett 

Software eller Hardwareprojekt också påverkar. Att kommunikationen skulle variera mellan olika 
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avdelningar var ett påstående som jag fick från avdelningschefen som hjälpte till att välja projekt. 

Vilket som startades först avgjordes av vilken projektledare som gick att få tag på först.  

Från respektive projekt har en nyckelperson valts ut, oftast projektledaren och sedan har jag skuggat 

den personen under en period då jag antecknat vilka personen pratat med, vad de pratar och följt 

med på alla möten. Detta för att få en överblick på projektet och vad det handlar om och dels för att 

bli införstådd i vad det finns för kommunikativa problem inom de studerade projekten. Jag har med 

denna metod snabbt blivit insatt i projekten och vilka som finns med och vad deras roll är och vad 

det innebär att de gör.  

I samband med observationer vid skuggningen har jag även gått och frågat personer på olika 

avdelningar om saker och antecknat deras svar. Efteråt har jag renskrivit dessa anteckningar 

tillsammans med observationerna och sparat dessa i olika filer på datorn och sorterat dem till 

fältdagbok. Fältdagboken har varit en hjälp att gå tillbaka till under empirianalysen. Utifrån den har 

jag arbetat fram olika uppslag till diskussionen och den har varit till hjälp i förberedelserna för 

intervjuerna eftersom jag genom dem har kunnat lägga fram konkreta iakttagelser. Fältstudierna 

genom skuggningen gjorde att frågorna i de informella intervjuerna kunde bli mer specifika. I vissa 

fall beskrev intervjupersonen en förskönad version av vad fältstudierna visade. Genom fältstudierna 

kunde jag hitta brister som intervjupersonerna annars hade lyckats dölja.   

Informella intervjuer har varit med avdelningarna Hardware, Software, T&D Analys, QA, Logistik, PM, 

T&D AT, IT, HR och Operations. Sammanlagt 42 personer har blivit informellt intervjuade och dessa 

intervjuer har antecknats. De informella intervjuerna hade upplägget av en hermeneutisk 

förståelsecirkel vilket gjorde att när svaret på en fråga inte kunde besvaras av en person fick denne 

frågan om vem som kunde ha svaret på frågan och på det sättet gick undersökningen vidare. Därför 

blev ett stort antal personer involverade i undersökningen.  

Fyra personer blev formellt intervjuade under semistrukturerade former med bandspelare. Först fick 

de alla samma frågor28 och efteråt fick de några frågor för att täcka in luckor eller för att ta upp saker 

som jag undrade över. Personerna valdes efter vilket område de arbetade inom: Hardware, Software 

och T&D. De formella intervjuerna var semistrukturerarde, vilket betyder att intervjupersonerna fick 

prata fritt utifrån givna intervjufrågor samt att jag fick ställa kompletterande frågor. Jag valde att 

använda transkribering, trots att det tar tid i anspråk. Detta för att kunna använda citat från 

intervjupersonerna på ett korrekt sätt.  

Jag har valt att skriva rapporten parallellt med genomförandet. Enligt Närvänen29 är detta arbetssätt 

att föredra framför att skriva rapporten i slutskedet, dels för att kunna upptäcka luckor i ens 

resonemang så att det kan åtgärdas, dels för att undvika att skrivarbetet får stå tillbaka för 

datainsamlandet.  
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3 Om Tobii  

3.1 Tobii idag 
Tobii Technology AB (Tobii) är ett globalt teknikutvecklingsföretag som har sitt huvudkontor i 

Stockholm. 96% av försäljningen sker utanför Sverige. De viktigaste marknaderna är USA, Tyskland, 

Storbritannien, Japan, Italien och Norge.30  

Tobii är idag världsledande teknologi inom eye tracking och eye control och är även 

försäljningsmässigt marknadsledande. Detta är en teknik som gör det möjligt att beräkna exakt var 

ögats pupill befinner sig. Idén med eye tracking föddes då grundaren arbetade i  ett forskningsprojekt 

på Kungliga Tekniska Högskolan och företaget Tobii grundades 2001. Tobii är ledande både tekniskt 

och försäljningsmässigt.31 Idag har Tobii kontor i sex länder; Sverige, Norge, USA, Tyskland, Kina och 

Japan. Tobii har egen produktion i Kina och Sverige samt diverse underleverantörer i Asien.32 Tobii 

har ett globalt nätverk av över 50 återförsäljare.33  
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Figur 1: Business Unit organization. 
34

 

Tobii är indelat efter affärsområde: AT, Analys, MRC och Future Market. Utöver affärsområdena finns 

det även funktionsavdelningar Finance, R&D, Operations, HR, Marketing Services och Corporate 

Marketing. Funktionsavdelningarna är stödfunktioner till affärsområdena.  
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Figur 2: Tobii kontor.
35

 

 

Tobii har 300 anställda36, av vilka hälften sitter på Stockholmskontoret och hälften sitter utspridda på 

de andra sex kontoren i världen37.  

38 
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39 

 

Tobiis kärnkompetens är att utveckla Eye trackers  och fokus ligger på utvecklingsavdelningen av 

företaget; Research & Development (R&D). Tobiis långsiktiga mål är att Eye Trackers ska vara en del 

av var mans vardag och vara standard i varje dator, bil och i diverse nischade organisationer40. Idag är 

Tobii marknadsledande i Eye tracker-lösningar till sjukhus, bilindustrin och dataspel.   
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Figur 3: Organisationsschema 
41

 

Tobiis organisationsschema visar respektive ansvarsområde för CEO, COO, CFO och CTO. Strukturen 

visar också den formella kommunikationsvägen inom organisationen, genom att 

organisationsschemat också är en bild över det formella kommunikationsflödet.42  De studerade 

avdelningarna Hardware och Software ligger unde CTO. T&D finns under Analys affärsområde.  

 

3.2 Tobiis historia 
När Tobii grundades i Sverige 2001. Tobii hade inga investerare till hjälp för att finansiera sin 

verksamhet, utan Tobii byggde sina första eye tracker med förskottsbetalningar från kunder som var 

villiga att köpa produkter som varken fanns på marknaden eller var utvecklade.43 2002 fick Tobii sin 

första order på en Eye Tracker från en kund i Österrike. Eye trackern skulle användas till analys. Tobii 
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blev därför redan från start ett internationellt företag. Eftersom Tobiis produkter riktar sig till en 

relativt liten målgrupp sett till Sveriges population är den globala marknaden ett måste för att hålla 

lönsamhet.44 

Tobii fick 2007 och 2009 in investerare för att kunna accelerera sin tillväxt på marknaden. Satsningen 

användes till att etablera regionala säljkontor, utveckla ny teknik, rekrytera nya medarbetare samt 

etablera en global supportservice.45  

2006 köpte Tobii det norska mjukvaruföretaget Viking Software. Anledningen till uppköpet var att 

Tobii ville ha Viking Softwares kompetens och kunskap inom assistive software technology.46   

De tre grundarna av Tobii är fortfarande en del av den operativa verksamheten. Tobii har under åren 

använt sig av konsulter, men satsat mest på att anställa egen personal. 2008 köpte Tobii även upp 

det amerikanska företaget Assistive Technology Inc. (ATI), för att få tillgång till en sälj- och 

supportmarknad i USA.47  

Figur 1 visar hur antalet Tobii-produkter har ökat sedan starten 2001. Samtliga produkter utvecklas i 

Stockholmskontoret. Ökningen av produktreleaser per år visar att Tobii har accelererat i tillväxt.  

 

Figur 4: Produktreleaser
48
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3.3 Affärsområden 
Tobii är indelat i fyra olika affärsområden; Analysis Solutions, Assistive Technology (AT), Future 

Markets samt Research & Development (R&D). T&D tillhör affärsområdet Analysis Solutions. 

Hardware och Softwaretillhör R&D och levererar projekt på beställning av både Analysis Solutions 

och Assistive Technology.  

 

Figur 4: Affärsområden 
49

 

 

3.4 Research & Developement 
R&D är i sin tur uppdelat i olika avdelningar: Hardware R&D (Hardware), Software R&D (Software) 

och Quality Assurance (QA). Hardware har 23 personer som är uppdelade i 6 olika team: Project 

Leader, Electronics, Mechanics, Optronics, Algorithms och Firmware. Software består av 25 personer 

och är uppdelade i tre team: AT Software Team, Future Markets Software Team och Analysis 

Applications. QA består av elva personer och är även de uppdelade i tre team: QA Team Analysis, QA 

Team Hardware och QA Team AT. Team sitter i samma eller i intilliggande rum. 
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3.5 Assistive Technology  
AT består av avdelningarna AT Management, AT Costumer Management, AT Support, AT Sales, AT 

Marketing, AT Product & Service. 

Assistive-produkter används som kommunikationsverktyg för personer med speciella behov, som till 

exempel att de har en sjukdom som ALS, Cerebral Palsy eller kanske har haft en stroke. Dessa 

sjukdomar har gemensamt att de påverkar förmågan att kommunicera. Med hjälp av Tobiis 

produkter kan de kommunicera med omvärlden och dessutom träna upp sitt språk och kan komma 

upp till samma nivå som personer utan några kommunikationshinder. Assistive har ungefär 6000 

användare50.   

3.6 Future markets  
Affärsområdet Future Market är indelat I Sales & Business Development och Marketing. Future 

Markets undersöker hur befintliga produkter kan användas på andra marknader än idag och arbetar 

för att hitta företag som är intresserade av att integrera Tobii-produkter i sina produkter.   

Bland annat arbetar de med Gaze Interaction som är teknik som ersätter den konventionella musen 

och tangentbordet för att arbeta vid datorn. Fördelarna med den tekniken är att det är ett snabbare 

sätt att arbeta på och går att integrera med ögonigenkänning. Tekniken gör även att det går att 

interagera i dataspel på ett nytt sätt. Tobii har även teknik för att göra fordon säkrare, genom en 

sensorteknik som varnar när en förare somnar under körning eller tappar koncentrationen på vägen.  

3.7 Analys Solutions 
Affärsområdet Analysis Solutions är uppdelat i följande delar: Tobii Japan, Tobii Inc, Sales, Marketing, 

Tobii Insight, Training och Product Management

 

Figur 5: Uppdelning av affärsområdet Analysis Solutions
51

 

Analysis Solutions produkter är eyetracking för forskning och analys.  De används vanligen till 

följande områden: Användbarhetstestning, Människa-Data-Interaktion, utvecklingspsykologi, 
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lingvistikforskning, Ophthalmology, Neurovetenskap, Förpackningsdesign, Shoppingbeteende, 

Reklamstudier. Ett exempel på en tillämpning av en Tobii-produkt är när Flygbolaget KLM använde 

2009 Eye Tracking-data från Tobii för att göra sin online-bokning mer användarvänlig. 52 

Analys har runt 1000 kommersiella kunder och runt 600 akademiska kunder53. 

3.8 Funktionsavdelningar 

Tobii består dels av en projektorganisation dels av gemensamma stödfunktioner till 

projektorganisationen som är uppdelade i funktionsavdelningar. Dessa funktionsavdelningar är:   

Admin, Finance, HR, IT, Marketing, Operations, Production & Logistics, Support, Customer Service, 

Analysis Training & Documentation, AT Training & Documentation. 

I den här rapporten studeras interaktionen mellan två av R&D:s avdelningar (Hardware och Software) 

mot funktionsavdelningen Analysis Training & Documentation (T&D).  

3.9 Intern kommunikation 
Varje avdelning har egna verktyg och program för att hantera formell kommunikation. Den 

kommunikativa strukturen är till viss del reglerad genom riktlinjer i Wiki och genom formella 

dokument och modeller som Projektmodellen, men den är också skapad av medarbetarna. För den 

här undersökningen är kommunikationsverktygen uppdelade i formell-, informell- respektive 

semiformell kommunikation.  

Formella kommunikationsverktyg:   

Tobii har en rad formella verktyg som är specifika för respektive avdelning. De fyra viktigaste är: 

 Wiki 

  Filservern 

 ARAS 

 Tobii’s projektmodell 

Wiki: I Wiki finns information som är av allmänt intresse och som behöver uppdateras kontinuerligt 

till exempel listan över anställda, organisationsstrukturen, lista över pågående projekt, 

projektöversikter et cetera.   

Filservern: Filservern finns på intranätet och finns tillgängligt för alla. Här finns projektrelaterade 

dokument som inte är lagrade i ARAS, som till exempel projektorden, projektstatusrapport, 

projektplanen, etc. Varje projekt ska ha en fil på filservern. Produktrelaterade dokument som inte är 

relaterade till produktion och inte redan lagrade i ARAS, som till exempel testspecifikationer, 

rapporter och presentationer. Vad det gäller medicinska produkter gäller andra regler än för resten 

av verksamheten. All typ av testdata sparas på Filservern och aldrig i ARAS. Här läggs även dokument 

som relaterar till ett team och inte till en speciell produkt. 
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ARAS: I ARAS läggs all dokumentation kring medicinska produkter. Här finns dokumentation 

relaterade till alla projekt, utom Softwareprojekt. Här finns även alla formella dokument, som 

processinstruktioner och arbetsinstruktioner. 

Tobii’s Projektmodell: Syftet med Tobiis projektmodell är att vara guide till hur projekt ska drivas på 

Tobii. Den är till för alla projektmedlemmar. Genom att följa projektmodellen är det tänkt att nå 

följande organisationsmål:  

1. Bättre visualisering och översikt på pågående projekt 

2. Tydliga beslutssteg 

3. Säkra att mer tid allokeras till projekt 

4. Nå bättre kommunikation mellan medarbetare och en gemensam terminologi 

5. Mer exakta planer och budgetar för nya projekt 54 

I Tobiis Projektmodell finns det riktlinjer för hur man använder mallar för projektorder, 

projektbeskrivning på Wikin, SRS (System Requirement Specification), testrapport, resursplan, 

projektstatusrapport, projektrapport samt rapporter till undersökningsprojekt. Mallarna i sig finns på 

fileservern och i programmet PDM System.  

 

Informella kommunikationsverktyg:  

 Skype 

 Möten i korridoren 

 Symboler 

 

Skype: Skype används som ett chattverktyg mellan anställda för informell kommunikation. Används 

för att ställa kort arbetsrelaterade frågor eller för trivselkommunikation mellan anställda. Även för 

telefonsamtal med anställda som befinner sig utomlands i arbetet.  

Möten i korridoren: Arbetsplatsens fysiska struktur med sammanhängande korridorer och 

glasväggar öppnar upp för många spontana möten. Vissa beslut fattas direkt och andra beslut skjuts 

upp till ett formellt möte. Allt från statusuppdateringar av projekt till trivselkommunikation 

behandlas.  

Symboler: Det finns en del uttalade symboler som används som kommunikationsverktyg. Dess 

betydelse är dold för en utomstående, men inom gruppen är det ett verktyg som vilket annat som 

helst. Exempel på detta är en lampa i taket på Software som blinkar när någon har lagt upp en kod till 

det gemensamma programmet som inte kompileras korrekt och lampan slutar blinka när koden 

kompileras korrekt igen, ungefär som ett tyst visuellt larm. En annan kommunikationssymbol är en 

nallebjörn på ett utav skrivborden hos Software som med sin placering visar vem som för närvarande 

är ansvarig för att vara support åt avdelningen Support. Nallebjörnen är ett sätt att kommunicera 

ansvaret visuellt inom gruppen och till Support, men för utomstående ser det ut som en nallebjörn 
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på ett skrivbord. På liknande sätt har andra avdelningar och grupper sina interna symboler, dock är 

de till sin natur dolda för de oinvigda.  

Semiformella kommunikationsverktyg:  

Semiformella kommunikationsverktyg är de verktyg som ligger i en gråzon mellan att vara formella 

och informella.   

 Whiteboard-tavlor  

 Väggar 

 Anslagstavlor 

 Outlook 

Whiteboardtavlor: Vissa avdelningar, bland annat QA, uppdaterar projektstatus och prioriteringslista 

på en whiteboardtavla. I varje teamrum och mötesrum finns en whiteboardtavla och de är ofta mer 

uppdaterade än elektroniska dokument. Formella i det avseendet att informationen är nedskriven 

och används för att styra arbetsgrupper. Informell kommunikation i det avseendet att gammal 

information raderas för att ge plats åt ny och till skillnad från dokument i en dator, där information 

kan lagras och gamla dokument öppnas på nytt.  

Väggar: På i princip varje väg finns det A4-ark och affischer om trivselaktiviteter som till exempel 

nästa gemensamma after work, interna fussball-turneringar och bilder från senaste personalfesten, 

information om återvinning, interna skämt, information om produkter, diplom, och urklipp från Tobii 

i media. Informell i det avseendet att den är begränsad i sin distribution, eftersom mottagaren av 

kommunikationen fysiskt behöver vara i närheten av väggen. Informell i det avseendet att 

information på väggen inte arkiveras. Verktyget är formellt i det avseendet att informationen är 

nedskriven.  

Anslagstavlor: Varje projektteam har en eller fler anslagstavlor med fält markerade med 

projektstatus och kommande projekt. Alla används dock inte, utan Software har till exempel frångått 

det till förmån för det digitala verktyget Greenhopper. Informell respektive formell på samma sätt 

som väggar. 

Outlook: Används för att skicka melj mellan anställda, till grupper av personer och information till 

hela Tobii. Används även som kalender och för att se var en person befinner sig. Meeting request är 

det formella sättet att boka ett möte med andra. Mejl kan vara av både ett formellt och ett informellt 

verktyg beroende på om mejlen sparas.  

Möten i mötesrum: Kan vara både av informell- och formell natur beroende på hur de dokumenteras 

och vart dokumentationen lagras. I den här rapporten är de möten som inte efterföljs av 

dokumentation att anse som informella möten och de som dokumenteras som formella möten.  

Genom dessa verktyg och kommunikationsarenor skapas processer för både informell och formell 

kommunikation. Med den här uppdelningen framstå de formella verktygen är många, dock behöver 

inte antalet verktyg för formell kommunikation nödvändigtvis betyda att den formella 

kommunikationen är dominerande. I informella intervjuer med anställd på QA framkom att 

fileservern, ARAS och Wiki används olika mycket av olika avdelningar och för olika ändamål. På 

Hardware och Software används ARAS till att spara formell kommunikation. Fileservern används av 

Hardware och Software som en temporär plats att lagra arbetsrelaterad information och av till 
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exempel T&D för att hämta information. Däremot har Wikin mer eller mindre slutat att användas, 

mer än att dela dokument som till exempel Powerpoint-presentationer från Tobii All-möten. På Wiki 

finns även organisationsschema och andra gemensamma modeller. Värt att notera är att respektive 

avdelning inte har kännedom om hur andra avdelningar kommunicerar. Anställda på T&D har 

fortfarande uppfattningen om att information om projekten finns i Wiki, medan de finns i ARAS i 

dokument som T&D normalt sett inte har tillgång till. Vad som visas i respektive program avgörs 

nämligen av vilken access en anställd har, vilket komplicerar kommunikationen mellan avdelningar 

ytterligare. Situationen på Tobii handlar inte så mycket om vilket dokument som sparas var eftersom 

viktiga dokument även skickas via mejl, utan situationen handlar mer om vilken grupp som har 

tillgång till vilka dokument.  

Projektbeskrivningar  

Meningen med projektbeskrivningarna är att ge en bild av vilken typ av projekt som har studerat; dels 

för att skapa förståelse för kommunikationsproblematiken, dels för att få en inblick i hur projekt drivs 

på Tobii.   

3.10 Projekt 1 – Stort projekt på Hardware 
Projekt 1 hade hållit på i några månader när jag började studera det. När studien började hade inte 

projektet hunnit få någon projektspecifikation. Anledningen till att det drog igång utan 

specifikationen var att det fanns en förfrågan på produkten från en extern kund. Sedan blev projektet 

omvärderat och kunden flyttad till ett annat projekt. Projektet drivs med en intern beställare, som en 

ny version av en tidigare produkt. Målet är att produkten ska ha ett lägre tillverkningspris än en 

tidigare version, men till samma kvalitet. Projektet delar resurser med ett annat högre prioriterat 

projekt som har tagit ett antal resurser under projektets gång. När observationerna av projektet 

påbörjades var ännu inte en formell styrgrupp tillsatt, men styrgruppsfunktionerna sköts under tiden 

av Produktägaren på R&D som kontrollerar de tekniska produktkraven och VD:n som kontrollerar 

budget. Det finns en systemkravspecifikation som styr vad produkten ska klara av, som satts ihop 

med tekniskt ansvarig och projektledaren.  

 

3.11 Projekt 2 – Medelstort projekt på Hardware 
Projekt 2 är ett Hardwareprojekt av låg teknisk karaktär enligt projektledaren. Projektet består i att 

en befintlig produkt byter ytterskal för att anpassas till en annan kundgrupp. Produkten ska inte 

genomgå några tekniska förändringar, utan den befintliga produkten ska endast göra 

utseendemässiga förändringar. Produktägaren är intern kund. När jag började studien är 

projektledaren på sin sista vecka inom projektet och projektledaren har ett antal andra projekt 

parallellt. Projektet har under en tid varit på väg att avslutas, men produktägaren har förlängt 

projektet och skjutit till mer budget allteftersom. Anledningen till att Produktägaren förlänger 

projektet är för att göra produkten mer visuellt attraktiv för kundgruppen. Projektledarens roll är att 

försöka avsluta projektet så fort som möjligt, för att teamet ska kunna gå vidare till ett annat projekt. 

Det här projektet är ett högt prioriterat projekt som delar resurser med andra projekt. T&D hade 

ännu inte tillträtt i projektet när studien genomfördes.  
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3.12 Projekt 3 – Stort projekt på Software 
Projekt 3 är ett Softwareprojekt. Projektet går ut på att utveckla mjukvara till ett befintligt program. 

Internkund är en produktägare. Produkten säljs till nya kunder och befintliga kunder. Befintliga 

kunder med uppgraderingsavtal får produkten som en uppgradering till sitt befintliga system. 

Projektet är ett stort mjukvaruprojekt som är uppdelat i mindre delprojekt. Delprojekten kan till 

exempel vara nya användarfunktioner eller reparation av befintliga buggar. Varje delprojekt levererar 

till en release som har en fast tidplan. Vad som ska finnas i varje delprojekt bestäms löpande av 

styrgruppen i samråd med projektledare. Samtidigt som projektet studeras genomför T&D ett 

dokumentationsprojekt med en manual för ett tidigare projekt, varvid även interaktionen mellan 

T&D och Software kan studeras. Interaktionen med T&D som gäller Projekt 3 är däremot inte 

initierad.  

4 Teoretisk referensram  

Eftersom strukturen inom en organisation förändras när organisationen växer, behöver vi känna till 

vilka faser en organisation genomgår. Genom att sedan koppla ihop strukturen med 

kommunikationskulturen, vad kommunikation består av och vad som är målet med en 

kommunikationsstruktur, har vi redskap för att analysera och diskutera hur en organisation kan 

förbättra sin kommunikationsstruktur. 

4.1 Organisatorisk livscykel 
Daft har en modell för att urskilja olika steg som en organisation genomgår under en livscykel. 

Byråkrati syftar här till Max Webers definition av byråkrati som ett system av regler och procedurer, 

specialisering och uppdelning av arbetsuppgifter på avdelningar i en hierarki där kommunikation 

sköts skriftligt och dokumenteras.55  

 

De olika stegen är Entreprenöriell, Kollektivitet, Formalisering och Genomarbetad. Initialt befinner sig 

en organisation i det entreprenöriella stadiet. Det karaktäriseras av att företaget är litet och 

obyråkratiskt. Den formella strukturen och kontrollsystem hanteras av högsta chefen och företaget 

tillverkar få produkter eller erbjuder få tjänster. Organisationens mål är att överleva. 56 

Nästa steg i utvecklingen är den kollektiva fasen. Organisationen befinner sig fortfarande i sin initiala 

fas. Den växer snabbt, medarbetarna är entusiastiska och kommunikationsstrukturen är fortfarande 

mest informell. Organisationen styrs av karismatiska ledare och organisationens mål är att växa. 57 

Vid någon punkt går organisationen in i nästa skede, som är en fas av formalisering. Till 

organisationen tillkommer stödfunktioner, procedurer formaliseras och innovation av produkter 

separeras till en R&D-avdelning. Högre chefer blir tvungna att delegera ansvar och implementera 

system för att sköta uppföljning och kontroll. Organisationens mål är att få en inre stabilitet och att 

vinna marknadsandelar. Organisationen utvecklar även fler tjänster och serier av produkter.58  
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Det sista steget i en organisations livscykel är att bli en Genomarbetad organisation. Organisationen 

är då stor och byråkratisk med Genomarbetade kontrollsystem och procedurer. Organisationen 

arbetar i team och bekämpar aktivt byråkrati inom organisationen. Organisationens mål är att bli en 

komplett organisation och är mån om sitt rykte.   

 

 

 

 

 

 

  1 2 3 4 

  Entreprenöriell Kollektivitet Formaliserad Genomarbetad 

Karaktäristika Icke-byråkratisk  Pre-byråkratisk Byråkratisk 
Mycket 
byråkratisk 

Struktur 

Informell, 
enpersons-
presentation 

Mest informell, 
vissa 
procedurer 

Formella 
procedurer, 
arbetsfördelning, 
specialiseringar 
tillkommer 

Teamwork 
genom 
byråkratin, små-
företagstänkande 

Produkter 
eller tjänster 

Enstaka produkter 
eller tjänster 

Huvudsaklig 
produkt eller 
tjänst med 
vissa 
variationer 

Sortiment av 
produkter eller 
tjänster 

Stort utval av 
produkter eller 
tjänster 

Uppföljning 
och 

kontrollsystem Personligen Personligen 
Formaliserade 
system 

Skräddarsydd 
efter produkter 
eller avdelningar 

Innovation 
Av ägaren eller 
chefer 

Av anställda 
eller chefer 

Av en separat 
inovationsgrupp 

Av en R&D-
avdelning 

Mål Överlevnad Tillväxt 

Intern stabilitet, 
vinna 
marknadsandelar 

Komplett 
organisation, bra 
rykte 

Ledarstil 
Individualistisk, 
entreprenöriell 

Karismatisk, 
ger direktioner Delegerar kontroll 

Styrd av team 
och bekämpar 
byråkrati 

59
Figur 6: Karaktäristiska för organisationer under fyra steg i en livscykel 
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4.2 Organisationstyper 
Enligt Mintzberg kan en organisation delas in i fyra olika organisationstyper efter dess struktur: Enkel 

struktur,  Maskinbyråkrati, Professionell organisation samt Adhocrati. Enkel struktur är den 

organisationen som är grunden när en organisation skapas. Det är när organisationen inte blivit stor 

nog för att några gemensamma regler för kommunikation är nödvändiga. En typisk enkel struktur är 

ett nystartat företag med några få anställda. I en enkel struktur är lönsamheten för verksamheten i 

fokus och regler och struktur appliceras bara om de bidrar till lönsamhet. Personalen är ofta 

outbildad och organisationen har inget intresse i att vidareutbilda sin personal. Ledningen eller 

chefen sköter själv alla servicefunktioner till verksamheten, som ekonomi, personalfrågor och 

marknadsföring. Exempel på Enkel struktur: en skoaffär och dess anställda.60  

Maskinbyråkrati är en organisation där varje medarbetare tillhör en funktion och har en uppgift. 

Medarbetarna styrs av arbetsuppgifterna som är kopplade till dess funktion. Medarbetarna kan 

utvecklas genom att vidareutbilda sig inom organisationen till nya tjänster. Risken med den här typen 

av organisation är att organisationen kan vara trög då varje medarbetare agerar enligt sina roller. 

Exempel på en maskinbyråkrati är ett statligtverk eller en myndighet.61    

 

En Professionell organisation karaktäriseras av att den har sitt fokus inåt mot den egna professionella 

gruppen. Organisationen består av olika grupper av som skiljer sig åt till utbildningsområde och 

kultur. Inom varje grupp finns det egna regler för kommunikation, vilket gör att det lätt uppstår 

problem när grupperna ska samarbeta eller kommunicera. Exempel på en Professionell organisation 

är ett universitet eller en läkarorganisation.62  

Den sista gruppen av organisationer, Adhocrati, kännetecknas av att organisationen fokuserar på 

kunden och uppdragsgivaren och styrs av den kultur som medarbetarna skapar. Grupper och 

konstellationer skapas utifrån tillfälliga behov. Organisationen är flexibel och kan snabbt ändra form 

och är i ständig förändring, men det är också lätt att kaos skapas. Exempel på en Adhocrati är vissa 

konsultföretag och produktionsbolag.63  

4.3 Kommunikationens beståndsdelar 
Kommunikation är ett begrepp med många innebörder och olika författare ger olika tolkningar. Enligt 

en skola kan kommunikation delas in i fyra olika delar; information, interaktion, kontroll och balans 

(se figur 7).64 
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Figur 7: Kommunikationens beståndsdelar
65

 

 
Bilden av kommunikation som information återför till metaforen om kommunikation som något som 

transporterar information mellan sändare och mottagare. Genom informationsaspekten på 

kommunikation kommer frågor som spridning av information, delning av information, tillgång till 

information. 66 

Kommunikation som interaktion är processen i hur utbytet sker. När två parter kommunicerar skapas 

en relation mellan parterna. Dålig interaktionskommunikation är när två parter inte förstår varandra 

eller inte bryr sig om varandra.67 

Kommunikation som kontroll är att koordinera olika personer genom att kommunicera med dem. 

Med hjälp av kommunikation kan man styra vad andra gör och inte gör och på så sätt kunna delegera 

uppgifter. Målet med styrning är att effektivisera organisationen och att alla arbetar i samma 

riktning. 68 

Kommunikation som balans är en mer abstrakt tolkning. Det handlar om att på vilket sätt något 

kommuniceras avgör hur stor frihet den som ska utföra arbetet får. Till exempel om en person får en 

färdig mall att gå efter har den kommunicerats liten frihet, men om samma person har fått 

instruktioner om att bygga en egen mall att följa har han/hon fått mer frihet. Hur något 

kommuniceras kan alltså tvinga en person att göra på ett givet sätt eller skapa utrymme för 

personens kreativitet.69  

För att komplettera kommunikationsmodellen med kommunikationens fyra delar: information, 

interaktion, kontroll och balans; behövs också hänsyn tas till vad det är som ska kommuniceras. Vad 

som ska kommuniceras kan delas in i arbetskommunikation, nyhets- och lägeskommunikation, styr- 
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och förändringskommunikation, värderings- och kulturkommunikation samt trivselkommunikation 

(Figur 8).  

 

Figur 8: Kommunikationens olika innehåll
70

 

Arbetskommunikation är information kopplad direkt till utförandet av det dagliga, operativa arbetet. 

Nyhets- och lägeskommunikation är information om det aktuella läget och vad som har hänt och vad 

som ska hända. Styr- och förändringskommunikation är information om mål, riktlinjer, ekonomi och 

organisationsförändringar. Värderings- och kulturkommunikation är information om organisationens 

värderingar, etik och syn på personalen. Trivselkommunikation är information om fester och 

gemensamma fritidsaktiviteter. 71 

Genom att kombinera modellen för kommunikationens delar och modellen för innehållet i 

kommunikationen, har jag skapat en matrismodell för att visualisera både innehåll och funktion. 

 

  Information Interaktion 

Arbetsuppg. Vad behöver jag veta?  Vad menar han?   

Nyheter Vad har hänt?  Hur påverkar det oss?  

Mål  Vad är målen i siffror?  Hur viktigt är det här för oss?  

Värderingar Vad har vi för policys?  Vad betyder det för oss?  

Trivsel När, var och hur?  Är det någon som bryr sig om jag kommer?  

  Kontroll Balans 

Arbetsuppg. Hur följs det upp?  Hur exakt måste det vara?  

Nyheter Hur ska vi förändra oss?  Hur exakt måste vi anpassa oss?  

Mål  Vad händer om vi når/inte når målen?  Hur långt ifrån målet är okej? 

Värderingar Vad händer om vi går emot dem?  Var går gränsen?  

Trivsel Vad måste de göra som kommer?  Vad är socialt accepterat?  
Figur 9: Modell för identifiering och utvärdering av internkommunikation

72
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”Vad behöver jag veta?” är ett exempel på där informations- och arbetsuppgiftskommunikation 

möts. Syftet med att bygga den här modellen är att få en översikt över kommunikationens olika delar 

och se vart någonstans inom området kommunikation som de största potentialerna. 

För att åtgärda ett problem kan matrisen vara en vägledning för att identifiera  var kommunikationen 

brister. Till exempel om det är inom området information som det brister, vilken sorts information är 

det i så fall som inte kommer fram? Eller om det är kommunikation om värderingar, nyheter eller 

trivselinformation som inte fungerar. 

4.4 Kommunikationsproblem 
Kommunikationsproblem går att kategorisera efter respektive beståndsdel i kommunikationen. Det är 

också ett sätt att identifiera och förebygga problem genom att gå del för del vad det finns för 

potentiella hot.  

Kommunikationsproblem ur en informationsaspekt kan vara att grupper inte får rätt information i 

tid, på rätt plats eller med rätt innehåll. Ett annat problem är för avsändaren av information att sålla 

och sprida tillräckligt med information. Informationen bör nå ut till alla som ska ha den och inte till de 

som inte behöver den. Effekter av att ha för lite eller för mycket information är tröghet, att saker tar 

längre tid för en individ att utföra. Det går att upptäcka genom att medarbetarna blir stressade.73 

Kommunikationsproblem ur en interaktionsaspekt är till exempelvis missförstånd eller konflikter. 

Interaktion mellan grupper fungerar inte på samma sätt som mellan individer. Orsaken till problemen 

ser därför även annorlunda ut. För att det ska bli en konflikt mellan två olika grupper krävs tre saker: 

gruppidentifiering, observerbara skillnader mellan grupperna och frustration. 74  

Identifiering: Medarbetare måste först identifiera sig med en grupp.  

Differentiering: Det måste finnas en märkbar skillnad mellan grupperna till exempel lokaliserade på 

olika våningsplan, medarbetarna kommer från olika skolor eller kanske tillhör olika avdelningar.  

Frustration: Vilket innebär att om den ena gruppen uppnår sitt mål gör den andra gruppen inte det. 

De blockar varandras mål. Det behöver inte bara vara att både grupperna är frustrerade på varandra, 

det kan också handla om att en grupp försöker vinna fördelar mot andra grupper.75 

Konflikten behöver inte vara mellan två grupper på samma nivå utan kan vara både horisontalt och 

vertikalt i en organisation. Till exempel i en tygfabrik där en kvalitetsavdelning strävar efter att öka 

kvaliteten på tygerna, medan en produktionsavdelning får minskad effektivitet på grund av ökad 

kvalitetskontroll.76  

Ett problem i kommunikation som kontroll är då ena parten bestämmer sig för att inte göra vad den 

andra parten kommunicerar. Ett annat problem kan vara att styra medarbetarna att göra det som är 

deras uppgift. Det är också en fråga om avgörande i vem som ska styra och vem som ska bestämma.  

Kommunikation som balansverktyg är ett problem om det hindrar organisationen från att vara 

kreativ och nyskapande eller hindrar individer i grupper från personlig utveckling.   
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4.5 Kvalitetssäkring 
Kvalitetssäkring är beroende av att information kommuniceras, vilket gör att kvalitetssäkring av en 

organisations informationsspridning blir en kommunikationsfråga. I valet av kommunikationsstruktur 

är antalet medlemmar av en organisation en styrparameter. När antalet medlemmar i en 

organisation växer förändras den parametern.  

Senge (1995) introducerade den kokta grodan som liknelse för företag som misslyckas med att 

försvara sig mot långsamt växande hot.  

Om man lägger en groda i en gryta med kokande vatten försöker den genast hoppa ur. Lägger man 

den istället i rumstempererat vatten och inte skrämmer den kommer den att ligga kvar. Om nu 

vattnet blir gradvis varmare händer något intressant. När temperaturen ökar från 20 till 30 

grader reagerar inte grodan nämnvärt. Efterhand som värmen sedan ökar blir grodan allt 

dåsigare och kan till slut inte ta sig upp ur grytan. Varför? Jo, för att grodans förmåga att upptäcka 

faror bygger på att det sker plötsliga och inte långsamma förändringar i omgivningen.77  

 

På ett expanderande företag kan ett växande hot vara att antalet medarbetare ökar utan att ramar 

och regler för kommunikation förändras. Förändrade kommunikationsstrukturer skapas ad hoc av 

medarbetarna med eller utan ledningens kontroll. Genom att regelbundet utvärdera sin 

kommunikationsmodell och kommunikationsstruktur på organisationsnivå kan företaget förekomma 

dessa förändringar. Kommunikationsstrukturen blir en del av parametrarna i en modell för 

kvalitetssäkring.  

Eftersom alla delar av innehållet i kommunikationen är olika sorters information78 är även brister i 

kommunikation en brist i information. Vilket gör att kvalitetssäkring av innehållet i kommunikation 

även är en kvalitetssäkring av informationsspridning.  

Ett sätt att kvalitetssäkra informationsspridning är att strukturera informationen i gemensamma 

kanaler och distribuera informationen med olika verktyg. Regler för vilka som ska få informationen 

och när är centrala ur denna aspekt. Syftet med informationsspridning är att sprida kompetens inom 

företaget, både bland nuvarande medarbetare och för framtida medarbetare. Syftet är också att rätt 

person har informationen vid rätt tidpunkt för att kunna fatta rätt beslut. Genom intranät kan alla 

medarbetare ha tillgång till den senaste informationen. Genom mejl, möten och samtal kan all viktig 

information färdas mellan avsändare och mottagare.79 

Ett sätt att hantera information ut från ett projekt är att använda sig av en informationsplan.  

Informationsplan 
    Vem? – Mottagare Varför?  Vad?  Hur?  När?  Vad? – Ansvarig 
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Figur 10: Modell för Informationsplan

80
 

Informationsplanen är ett sätt att kvalitetssäkra att informationen når rätt målgrupp i rätt tid och på 

rätt sätt. Informationsplanen kan vara ett inbyggt redskap i projektplanen.  

Interaktionen mellan grupper går att kvalitetssäkra på liknande sätt genom att skapa integrerande 

enheter, förhandling mellan parterna om resurser, schemalagda möten, medlemsrotation mellan 

grupperna samt gemensamma mål som kräver samarbete. 81 

För att hantera interaktionsproblem är lösningen att förstärka relationen mellan parterna. Syfte med 

interaktion är att medarbetarna får gemensamma mål och en överblick. När det är uppfyllt kan 

medarbetarna känna att deras arbete har en mening och att det skapas en vi-anda.82 För 

organisationen kan det förbättrat samarbete leda till minskad personalomsättning och att det bli 

lättare att rekrytera ny personal.  

För att hantera kontroll- och styrningsproblem krävs tydliga roller till parterna och att det finns 

konsekvenser för dem som inte följer reglerna. Styrning kan ske både formellt och informellt. Formell 

styrning är genom: styrdokument, mallar, projektplaner, mejl, planerade möten, regler, 

arbetsbeskrivningar et cetera. Informell styrning är påverkan genom feedback, samtal, mejl och 

informella möten.  

För att hantera balansen i kommunikationen handlar det förutom att lämna utrymme för kreativitet i 

hur gruppen arbetar och skapa en miljö för kreativitet. Här är kopplingen till individers frihet och 

gruppers frihet liknande. För att ge individer möjlighet att utvecklas och ge dem mer frihet att utföra 

sitt jobb behöver de: information, kunskap, ansvar och belöning. 83  
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Figur 11: Mognadstrappa för medarbetare i ansvarstagande
84

 

 Genom att ge grupper och individer frihet till kreativitet, har de möjlighet att få en större delaktighet 

och kan fatta självständiga strategiska beslut som påverkar hela företaget. Hur balansen i 

kommunikation kan hjälpa ett företag att förbättra sin informationsspridning och skapa en miljö som 

främjar kvalitetssäkring genom att individer och grupper själva växer i sina roller att ta ansvar för 

kommunikation. En medarbetare som får frihet kan växa till att ta egna beslut och aktivt vara en del i 

den övergripande strategin på företaget.85  

4.6 Lärande organisation 
I en organisation kommunicerar individer naturligt med varandra för att skapa en mening i tillvaron. 

Meningsskapande är en kontinuerlig process genom vilket individer möts och försöker skapa mening 

bakom händelser för att gemensamt hitta ett mönster. Det lärandet kallas för multimodialt lärande, 

som är en sorts informellt lärande som sker hela tiden.86 Detta meningsskapande blir ett kollektivt 

medvetande genom vilket organisationen kan agera som en helhet.87 Utmaningen med att få ett 

kollektivt medvetande i en organisation ligger i att få en samsyn och minska tvetydigheten. 88  

Det finns olika former av kunskap inom en organisation: tyst kunskap, explicit kunskap och kulturell 

kunskap. Den tysta kunskapen är förmågan hos en organisation att utföra arbetsuppgifter och skapa 

ett kollektivt medvetande.  Tyst kunskap är svår att verbalisera eftersom den uttrycks genom 

handlingar och kan inte direkt översättas till ord. Explicit kunskap är kodad i ord och kan därför 
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kommuniceras och delas. Kulturell kunskap är antaganden och åsikter om organisationens förmåga, 

mål, kunder och konkurrenter. Kulturell kunskap används för att bestämma värdet på ny information 

och skapa en mening åt den kunskap organisationen har.89 
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Figur 12: Informationskulturer
90

 

 

Choo har delat upp organisationskulturer i tre olika tillstånd: Pathological, Bureaucratic och 

Generative. Pathologic är ett negativt tillstånd ur kommunikationssynpunkt, där anställda blundar för 

information, inte vill ta kritik, inte tar ansvar, inte gynnas av att dela med sig av information, misstag 

döljs och där nya idéer motarbetas. 91 

I en organisation som definieras som Bureaucratic är det inte säkert att misstag upptäcks, 

information behandlas om den når rätt person, ansvar är uppdelat efter olika avdelningar, 

informationsdelning är tillåtet men förekommer sällan, misstag är accepterade och nya idéer innebär 

nya problem. 92 

I en Generative organisation söker medarbetarna aktivt efter information, de är tränade i att 

kommunicera, de delar på ansvar, delning av information uppmuntras, misstag reflekteras över och 

nya idéer är välkomna. I den här modellen är det ideala att en organisation är Generative. Vad som 

påverkar en medarbetares beteende inom att aktivt söka information, ta emot information, ta ansvar 

för information, dela information, hantera misstag och hur nya idéer tas emot, avgörs av dels 

kulturen inom organisationen, dels dess omgivning och beroende av sin omgivning, dels hur 

informationsstrukturen ser ut inom organisationen.93  
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4.7 Sammanfattning 
En organisation genomgår olika mognadsfaser: Entreprenöriell, Kollektiv, Formaliserad och 

Genomarbetad. Genom att organisationen växer och får mer struktur mognar den till nästa fas. Den 

Genomarbetade fasen är den mest fulländade och stabilaste, men för att komma till det stadiet 

måste organisationen genomgå de andra stadierna första.  

En organisation kan också delas in i olika typer av struktur efter vilken typ av organisation det är. Det 

finns Enkel struktur, Maskinbyråkrati, Professionell organisation och Adhocrati. Olika organisationer 

har olika sätt att kommunicera. I en Enkel struktur behövs ingen formell kommunikation, i en 

Maskinbyråkrati sker kommunikation utifrån ett förutbestämt mönster, i en Professionell 

organisation sker kommunikation efter traditioner inom respektive del av organisationen och i en 

Adhocrati finns inga regler för kommunikation utan medarbetarna väljer själv hur de vill 

kommunicera.  

Hur en organisation hanterar information beror av dess kultur och vilken struktur organisationen har. 

En informationskultur är i bästa fall Generative. Den präglas av öppenhet och konstruktivitet. I en 

ideal organisation tar de anställda ansvar för kommunikationen och uppnår en lärande organisation. I 

en lärande organisation når de anställda personlig utveckling och organisationen bär med sig de 

anställdas kunskaper.   

Kommunikation består av information, interaktion, kontroll och balans. Innehållet i 

kommunikationen delas in i arbets-, nyhets-, läges-, styr-, värderings-, kultur- och 

trivselkommunikation. Om någon utav kommunikationens delar inte fungerar leder det till 

kommunikationsproblem som i sin tur kan gå ut över hela verksamheten. Genom att ha en 

informationsplan för varje del av kommunikationens innehåll samt granska den ur en informations-, 

interaktions-, kontroll- och balansaspekt kan organisationen gå från att ha tyst implicit kunskap till att 

bli en lärande organisation med explicit kunskap och vara en lärande organisation där de anställda 

kan utvecklas som individer och som team. Kommunikationen förändras när organisationen växer, 

varför kommunikationsmodellerna behöver omarbetas i takt med expansionen. Modellen i Figur 3 

kan användas som underlag för att kvalitetssäkra kommunikationen.  
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5 Undersökning 

Undersökning genom skuggning och intervjuer 
Det här är redovisningen av undersökningen genom formella intervjuer, informella intervjuer samt 

skuggning. Fokus är på kommunikationen mellan avdelningarna Hardware, Software och T&D.  

5.1 Kommunikation Software 
På Software används dagliga morgonmöten för att uppdatera alla inom projektteamet om vad som 

händer och vilka problem som har högst prioritet samt för att kunna hjälpa varandra att lösa 

problem. Projektledaren i projektet har daglig kontakt med beställaren av projektet samt med andra 

team inom Software. Kommunikationen sker både genom formella möten som dokumenteras och 

informella arbetsmöten då till exempel olika problem hanteras.  Software använder olika 

dokumentationshjälpmedel för att felrapportera buggar, registrera förändringar och för att dela 

information. Det som avviker från kommunikationsmönstret var kommunikationen med T&D som var 

informell och ad hoc. T&D blev kontaktade via Produktägaren om att det var dags att skriva en 

manual och efter det tog T&D en kopia av programmet. När T&D hittade förändringar i produkten 

gick de och frågade Software och fick förklaringar och hjälp med det de undrade om. T&D bjuds dock 

in till releaser av produkter, men dessa har också en informell karaktär.  

Software sköter sin formella kommunikation till stor del genom olika program på datorn. Genom 

programmen sparas dokumentation om produkter, vilka buggar som har blivit åtgärdade och av vem, 

vem som är ansvarig för vilket projekt och i stort sett all arbetsrelaterad information. Softwares 

informella kommunikation är till stor del uppdelad efter arbetsrum och team. Varje team har ett 

arbetsrum och den informella kommunikationen sprids snabbt inom teamet. Gemensamma luncher 

med andra avdelningar och team skapar dock informella gränsöverskridande kanaler.  

I framställningen av nya eyetracker arbetar inte Software och Hardware speciellt nära varandra, utan 

sköts via SDK(Software Development Kit). SDK är ett team inom Hardware som har till uppgift att 

Hardwares och Softwares produkter fungerar tillsammans. SDK tillverkar funktioner som Softwares 

program anropar. När en ny eyetracker tillverkas bygger Hardwares firmwareutvecklare kod för att 

komponenter som kretskort och belysare ska fungera ihop, sedan bygger SDK-avdelningen funktioner 

som anropar firmware-koden. Softwares produkter byggs efter de funktioner som SDK:t har. När 

Softwares mjukvara inte fungerar med Hardwares hårdvara anpassar SDK-avdelningen koden tills det 

passar. Därför har inte Software och Hardware behov av att kommunicera som arbetet ser ut idag. 

 

T&D har inte något formellt överlämningsmöte med Software. T&D blir kontaktad av projektledaren 

på Software eller av produktägaren då de blir meddelade att produkten börjar bli klar för release och 

att de förväntar sig en manual till dess. Interaktionen sker informellt och oftast genom ett spontant 

besök. Som underlag för arbetet med manualerna får T&D formellt ingenting av Software. 

Tillvägagångssättet för manualerna är att T&D hämtar en kopia av programmet och sedan utforskar 

programmet på egen hand. Software har dock material för sin egen dokumentation där de 

specificerat exakt vilka förändringar som har utförts. Det dokumentet är dock skrivet på ett språk 

riktat till andra programmerare och på en alltför abstrakt teknisk nivå för en utomstående skulle 
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kunna förstå det utan vägledning. Därför uppger Software att det inte är något dokument som i sin 

ursprungliga form kan användas av T&D. Till skillnad från en produkt från Hardware, som kommer 

med en testspecifikation och en testrapport från QA, finns det i Softwares produkter inget liknande 

testdokument. Detta beror på att produkten testas kontinuerligt under tiden att produkten tas fram, 

vilket gör att förändringar i produkten inte sammanställs i en rapport på samma sätt som en 

Hardwareprodukt. Det är inte heller formaliserat vem som är kontaktperson till T&D, utan T&D får på 

informell väg försöka hitta någon som varit med i framställningen av en produkt i ett projekt som vid 

den tidpunkten är avslutad. De personer som T&D kontaktar är formellt bundna till nya projekt och 

den tiden de disponerar på att hjälpa T&D belastar då nya projekt, varvid viljan att hjälpa T&D 

rimligtvis är liten.  

”Att det liksom inte är formaliserat vem som ska ha informationen och att man liksom inte vet vem 

som har informationen utan man får liksom gräva fram informationen själv så pass mycket”94  

 

T&D beskrivning av arbetet med manualerna kan jämföras med ett journalistiskt grävande arbete. 

Normalt sker manualarbetet stegvis. T&D utforskar programmet och när de upptäcker en ny flik eller 

en ny funktion går de och frågar någon från Software-teamet om vad den är till för och vad 

konsekvensen blir för användaren. Software-teamet  försöker i den mån de finns tillgängliga att 

hjälpa T&D att hitta rätt person som kan förklara bakgrunden till vilken förändring. Ibland händer det 

att personen har hunnit sluta eller är bortrest när T&D   

T&D har många andra uppgifter samtidigt och ofta sammanfaller olika deadlines med varandra, 

varför T&D upplever att de har dåliga förutsättningar att planera arbetet med manualerna. 

 ”[En potential är]att se till att alla har samma information och att alla är på samma spår och vet 

vad som pågår och överhuvudtaget har någon typ av statusuppdatering på projekten.”95 

 

T&D blir inte heller inbjudna till referensgruppsmöten till alla produkter som de sedan ska 

dokumentera. I de fall där de inte är inbjudna till referensgruppsmötena har de normalt ingen 

kommunikation alls med projektgruppen om produkten utan det är först när arbetet initieras som 

den första kontakten sker. Det första dokumenteraren på T&D normalt gör är att med informella 

verktyg undersöka vilka som har varit delaktiga i framställningen i produkten. Därefter försöker T&D 

genom informella samtal få reda på information om produkten. Ett komplement till den här metoden 

är att T&D tar en kopia av Software-produkten och letar efter förändringar i programmet eller 

utforskar hur det fungerar.  

 ” Och då listar jag ju ut vilken information jag behöver och så ger jag mig ju ut på jakt efter en 

person som kan svara på mina frågor.”96 

 

På Software finns det inte några rutiner for kommunikation med T&D, varken formellt eller 

informellt. Det är först i samband med arbetet med T&D:s arbete med manualerna, när Software blir 

kontaktade av T&D som det sker något informationsutbyte och då endast informellt.  
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Sammanfattning:  

Software har ett strukturerat sätt att kommunicera inom gruppen och med andra avdelningar. 

Undantaget är kommunikationen med T&D där kommunikationen är på en minimal nivå och endast 

informell. Software dokumenterar alla förändringar för egna behov, men gör ingen sammanställning 

till T&D för att underlätta arbetet med manualerna. Samarbetet mellan Software och T&D är 

ineffektivt då T&D normalt får upptäcka nya förändringar genom att pröva produkten istället för att 

få dem presenterade av Software.  

5.2 Kommunikation Hardware 
Utifrån skuggning av två projekt och ett projektteam samt intervjuer har följande beskrivning av 

kommunikationen kunnat beskrivas.  

På Hardware används kommunikation i form av möten för att från projektledarens håll informera sitt 

team om vad deras arbetsuppgifter är, när de ska vara klara och för att kontrollera att de har nått de 

uppställda målen. Mötesformen används även för att få olika team att interagera med varandra och 

diskutera fram lösningar. Mötestillfällena dokumenteras av projektledaren på dator och lagras som 

formellt underlag. I ett Hardwareteam används informell kommunikation som ett arbetssätt.  

Hardware arbetar i grupp inom teamet och för att komma fram till lösningar hjälper även andra från 

andra grupper inom teamet till. Hardware experimenterar sig fram till lösningar och projektledaren 

kontrollerar och styr inte, utan utvecklarna får själva frihet att experimentera sig fram till det som de 

tycker är den bästa lösningen. De kommunikativa ramar utvecklarna har att anpassa sig efter är det 

som den tekniska specifikationen anger. På vilket sätt utvecklarna når till målen är inte bestämt av 

uppgiften, utan produktspecifikationen tillåter utvecklarna viss kreativ frihet.  

Uppföljning av vald modell sker sedan i samråd med produktion och resten av teamet som fritt får 

komma med feedback om de olika tekniska lösningarna. Den kommunikationen sker under ett möte 

som till exempel kan kallas Belysargranskningsmöte. Vid ett visst datum ska alla delar till en produkt 

vara klar och då skickas prototypen utomlands för produktion av provexemplar. Provexemplaren 

beställs i runt 100 exemplar och när de kommer tillbaka får styrgruppen se produkten och testa den 

och en referensgrupp får ha åsikter om produkten och det egna projektteamet testar produkten. 

Efter det bestämmer styrgruppen hur produkten ska förbättras och referensgruppen ger förslag på 

förbättringar, det egna projektteamet upptäcker också saker som behöver ändras för att bli ännu 

bättre. Sedan görs förändringar och förbättringar enligt önskemål innan det slutligen blir en färdig 

produkt.  

När prototypen håller på att bli en färdig produkt börjar produktägaren att förbereda lanseringen av 

produkten. T&D får mer information om produkten via produktägaren och/ eller via 

referensgruppsarbete och sedan designar marknadsavdelningen kartongen den ska ligga i och de 

saker som ska följa med vid köpet. T&D sammanställer det material som ska kommuniceras till 

användaren. 97 
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Relationen mellan Hardware och QA är att Hardware behöver feedback från QA, för att veta om de 

klarar att uppfylla projektets tekniska produktspecifikation. Genom QA får sedan T&D veta vad en 

produkt klarar av att uppnå och vad som kan kommuniceras ut till kund att produkten klarar. 98 

Det undersökta projektteamet på Hardware kommunicerar till största delen med avdelningarna 

produktion, inköp, produktägare, produktledningen och leverantörer samt internt inom 

projektteamet.  

” och att vi då bara kommit överens om det vid kaffemaskinen så liksom, är det ju egentligen inte 

ett giltigt beslut eftersom vi inte protokollför det.”99  

 

Kommunikationen inom teamet är till största delen informell medan kommunikationen med andra 

utanför teamet är både informell och formell. Kommunikationen med produktledningen och 

leverantörer sköts med formell kommunikation genom gemensamma dokument med vilka beslut 

som har fattats.  

Den informella kommunikationen ansvarar projektledaren för genom att prata med olika personer 

och se till så att de saker man har beslutat om verkligen blir genomförda.  

” när man har det här med dokumenten man skickar ut och så vidare så känns det som att man står 

och pratar i luften liksom. Ingen reagerar förrän man verkligen går och frågar någonting.”100 

 

Den informella kommunikationen är ett komplement till den formella kommunikationen. Den 

formella kommunikationen används på Hardware genom att man dokumenterar beslut och har 

gemensamma styrdokument som kravspecifikation och projektorder.101 

Den formella kommunikationen fungerar som ett balans-, kontroll- och informationsinstrument. Den 

fjärde delen av kommunikationens funktion; interaktion sker under mötena. Den informella 

funktionen av ett möte är att få en samsyn på nuläget, knyta an emotionellt till projektet och få 

förståelse för varandras problem.  

 

Ansvaret att ta reda på information ligger på individen, men projektledaren kommunicerar vilka 

arbetsuppgifter som ska göras och vilken noggrannhet det ska vara i resultatet. Den informella 

kommunikationen består i att projektledaren sedan följer upp att det verkligen händer något.  

På Hardware har jag sett ett best practice-exempel där en projektmedlem sammanställer ett 

dokument med de förändringar som gjorts från en modell till en annan, så att Support på ett lätt sätt 

kan hitta informationen. Detta är något som normalt inte förekommer på Hardware, eftersom det 

inte finns i projektordern. Det här samarbetet sparar tid åt Tobii som företag, då den informella 

kunskapen som Hardware har om en produkt dokumenteras. Dokumentet är dessutom framställt ur 

ett Supportperspektiv. Dokumentet används av Support för internutbildning samt för att underlätta 
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felsökning över telefon tillsammans med kund. Ett liknande dokument för T&D finns för närvarande 

inte. Hardware ger inte T&D någon dokumentation om vilka förändringar som är relevanta för 

användaren eller något dokument alls. Det här dokumentet till Support var inte heller något som 

T&D kände till att det existerade innan den här studien genomfördes. T&D var dock positiva till ett 

liknande samarbete mellan Hardware och T&D, eftersom det dokumentet skulle kunna användas 

som underlag vid arbetet med manualerna och spara tid åt företaget.  

Sammanfattning:  

Kommunikationen mellan grupper på Hardware sker både formellt och informellt. Hardware har en 

formaliserad struktur och fokus på att effektivt utveckla produkter efter produktspecifikationer och 

projektordrar. Hardware har informellt rationaliserat bort T&D från sin kommunikationsstruktur 

undantaget då T&D är med i en referensgrupp. Dokumentationsprojekten fungerar normalt så att 

T&D upptäcker vilka förändringar som skett genom att testa en enhet. Hardware svarar på de frågor 

T&D har. T&D har ibland testunderlaget från QA att basera sin dokumentation på. De dokument som 

Hardware i vissa projekt ger till Support med förändringar om produkten är ingenting som T&D har 

fått ta del av. Hardware använder till största delen ARAS för att formellt dokumentera projekten, 

vilket är ett verktyg som T&D normallt sett inte använder.   

5.3 Kommunikation T&D  
Utifrån intervjuer samt interaktionen med tre projekt har följande beskrivning kunnat göras.   

T&D har ett gemensamt arbetsrum där alla medarbetarna på T&D har varsin arbetsplats. T&D-

medarbetarna är dock ofta på kundprojekt eller på interna projekt hos andra enheter. Ungefär 

hälften av medarbetarna är normalt på kontoret en godtycklig 

arbetsdag.102Kommunikationsmönstret inom avdelningen skiljer sig därför jämfört med Hardware 

och Software.  

Kommunikationen till T&D skedde främst via T&D:s arbetsrum. Empiriska studien visade att 

interaktionen skedde främst genom att projektledare från Hardware och Software eller 

produktägaren besökte T&D:s arbetsrum och sedan med informell kommunikation beställde 

dokumentation på en viss produkt. Formellt fattas beslut om dokumentation redan när ett R&D103-

projekt initieras genom projektordern, vilken i sin tur inte kommuniceras till T&D. Detta för att  T&D 

förväntas dokumentera samtliga produkter varvid de inte får någon formell kommunikation om 

dokumentering av någon separat produkt. Efter den informella påstötningen om att påbörja 

dokumentationen skrivs ärendet ned på en post-it som fästs på gruppens gemensamma 

uppgiftstavla.  Veckovis har T&D ett möte inom gruppen där de prioriterar om kommande 

framtidsuppgifter och delar upp de mest akuta. Dokumentationsprojekt drivs med runt 3-4 

medarbetare på T&D. En person är ansvarig och tar sedan hjälp av gruppen för att korrekturläsa 

dokumenten och lösa problem som uppstår under projektets gång. De får antingen informationen 

om vad som ska stå i manualerna på informell väg genom att gå och fråga någon från projektteamet 

eller också är de med i en referensgrupp och då får de information på referensgruppsmötena, 

information som sedan kompletteras med informell kommunikation. Det finns inte något i Tobiis 

projektmodell som beskriver när dokumentationen ska börja. Det finns heller inga riktlinjer om 

överlämning till T&D. Överlämning sker inte i ett steg. T&D först får kännedom om projektet på 
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informell väg, sedan längre fram får de en informell beställning av projektledare eller/och 

produktägare om att dokumentation krävs för produkten. Först då blir det ett ärende som chefen för 

T&D sätter resurser på. Dokumentationsprojektet har samma resurser som projekt som kommer från 

Insight och Training. Dokumentationen sker ad hoc. Detta beror delvis på att T&D inte kan starta ett 

projekt förrän det finns en färdig produkt och när det finns en färdig produkt måste 

dokumentationen bli klar så fort som möjligt, för att releasen ska kunna ske.104  

T&D har tre huvuddelar: Training, Documentation och Insight. Kärnkompetens är skriva och 

uppdatera manualer (Documentation), lära upp användare (Training) och genomföra undersökningar 

åt kunder (Insight). Förutom dessa huvudsysslor har T&D även bisysslor: T&D testar själva 

produkterna när det är för lång kö till testavdelningen på QA, hjälper Support med supportärenden 

och kommer med förslag på utveckling av produkterna.105 

T&D:s arbetssätt har en organisk struktur. T&D beskriver sin metod som agil projektledning, dock har 

de inga modeller eller styrdokument för hur deras arbetet ska ske. T&D förklarar sin struktur med att 

de behöver vara flexibla för att kunna arbeta med sin primära uppgift: Traing. Deras andra uppdrag, 

att skriva manualer, har vanligtvis lägre prioritet. Orsakerna till att det har lägre prioritet uppger T&D 

vara att manualer historiskt inte varit ett prioriterat område på Tobii och att företaget från början 

sålde produkter utan manualer och produktägarna inte har prioriterat manualerna i budgeten. T&D 

uppger även att avdelningen inte har personalresurser för att göra bra manualer och att manualerna 

därför fått en styvmoderlig behandling. T&D:s personal beskriver att deras personalbrist har lett till 

att de inte har tid med några långsiktiga projekt.  

”Vi jobbar med brandsläckning just nu. Vi tar de projekten som kommer och vi jobbar inte 

preventivt för fem öre.”106  

 

Ansvar och arbetsuppgifter fördelas med hjälp av ett system med post-it på en gemensam tavla. 

Post-it tavlan visar vem som arbetar med vad och vilka uppgifter som finns att göra härnäst. 

Kommunikationen med andra avdelningar är till största delen med informell kommunikation; att 

någon kommer in i T&D-rummet och meddelar något eller att någon från T&D söker upp någon för 

ett informellt möte. Formella verktyg som används är mejl och möten.  

T&D är en funktionsavdelning och tillhör affärsområdet Analys. Dokumentationsuppgifter är på 

uppdrag av produktägaren. Training tillhör T&D, men Sälj säljer in uppdragen till externa kunder. 

Training-uppdragen har i regel högre prioritet än dokumentationsuppgifterna. När ett nytt uppdrag 

sålts in tar Training automatiskt resurser från Documentation. Dokumentationsprojekten lämnas då 

oavslutade tills det finns någon resurs tillgänglig igen. Detta skapar variationer i hur lång tid ett 

dokumentationsprojekt tar eftersom det i regel blir effektivare om en person gör projektet än om 

flera personer gör arbetet.  

Förutom arbetet med manualer får T&D även arbetsuppgifter kopplade till produkterna genom att 

de upptäcker brister i produkterna när de skriver manualerna. I skuggningen upptäcktes ett exempel 

där T&D hittade en brist i testningen av en produkt och därför beställde ett ytterligare test. R&D gav 
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T&D informellt i uppdrag att göra en förstudie till ett nytt test och göra en skiss på hur de önskade att 

det skulle se ut istället.  

”Vi har också en förmåga att dra på oss arbete, som egentligen inte borde ligga på vårt bord, för 

att vi gör den här typen av kommunikation och att vi noterar problem som inte annars hade 

noterats.” 107 

 

Genom att T&D har informell kontakt med i stort sett hela företaget får de arbetsuppgifter som det 

inte finns resurser för på de avdelningar som arbetar i projekt som måste rapportera timmar.  

T&D har ett informellt sätt att bokföra arbetade timmar åt ett projekt:  

”Vi ger ett pris i början och sedan så är det ju det priset de betalar, så vi jobbar ju gratis. Så att de 

kostnaderna dyker ju aldrig upp någonstans. Vi är inte lika dyra projektmässigt sätt.” 108 

 

I R&D:s projektorder finns det angivet hur mycket pengar som dokumentationen ska kosta. När T&D 

genomför dokumentationen har de dock inte någon formell budget att förhålla sig till eftersom de 

inte räknar timmar. Enligt en uppskattning av T&D kan tiden för ett dokumentationsprojekt skilja sig 

med upp till en faktor tio mot vad budgeten anger. T&D korrigerar dock inte utfallet utan R&D 

debiteras enligt den siffran som ursprungligen uppgavs i budgeten. T&D är inte beroende av att 

rapportera korrekt antal timar till R&D eftersom de organisatoriskt är en funktionsavdelning och 

därför inte behöver redovisa vad de lagt sina timmar på.  

Software och Hardware är däremot beroende av sin timrapportering för att få in pengar till sina 

projekt, medan T&D endast behöver rapportera in till Analys vad det har gjort varje månad till sitt 

affärsområde. Analys har dock informellt en överenskommelse med T&D, men inga formella krav på 

vad T&D ska leverera varje månad. Därför har T&D möjlighet att utföra experiment som R&D inte har 

råd att utföra därför att T&D inte har några formella ramar att förhålla sig till. Vilket gör att R&D har 

möjlighet att delegera arbetsuppgifter till T&D utan att det fördyrar projektet. Den här strukturen tar 

dessutom bort incitament för R&D att hjälpa T&D att effektivisera sitt arbete med manualerna, 

eftersom T&D:s tid formellt sett inte är dyrbar. R&D drabbas inte när T&D:s dokumentationsprojekt 

drar ut på tid och drar över budget.  

Normalt sett har inte T&D saknas en formell samarbetspartner på R&D i dokumentationsprojekten. 

T&D har därför svårt att motivera personal på R&D att samarbeta. T&D behöver till exempel hjälp 

med granskning av manualerna. När T&D letar en informell samarbetspartner betyder det då att 

någon får hjälpa T&D utan att ha möjlighet att debitera timmar till något projekt för den tiden.   

”… när vi har skrivit någonting så måste vi ha det godkänt innan vi kan skicka det ut till kund. Det 

måste godkännas av någon. Vem denna någon är, är däremot ganska höljt i dunkel” 109.  

 

Sammanfatting:  

T&D upplever att underbemanning och låg prioritet av manualerna är orsaken till att arbetet inte 

fungerar idealt. T&D har en struktur som gör att långsiktiga projekt och dokumentationsprojekt 
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prioriteras ned till förmån för Training-uppdrag. T&D:s struktur har valts för att T&D ska kunna vara 

flexibla. T&D:s struktur gör det möjligt för T&D att utföra arbete som inte finns i budget, både på 

eget initiativ och på uppdrag åt andra avdelningar. T&D:s informella struktur får i konsekvens att 

anställda på R&D får arbeta i projekt utan att ha disponerade resurser.  

De interaktionsproblem som T&D drabbats av i sitt arbete med manualerna kan dels ses som ett 

problem i mål/interaktion  (figur 9) genom att T&D har ett mål (att manualerna blir korrekta) som 

inte påvekrar R&D. Det kan dels ses som ett problem ur arbetsuppgift/uppföljning (figur 9) där R&D 

inte får någon uppföljning på det arbetet de utför och eftersom formen är formell och de arbetar på 

att annat projekt kommer de inte heller debitera timmar för den tiden de lägger ned.  

För att samarbetet mellan T&D och R&D krävs en högre grad av formalisering av arbetsuppgifterna 

än vad T&D i dagsläget har.  

SWOT-analys på formell kommunikation 
I de formella intervjuerna fick medarbetare från Hardware, Software och T&D göra en SWOT-analys. 

Det här är en sammanställning av resultatet. 

Genom intervjuer fick personer från Hardware, Software och T&D göra en SWOT110-analys.111 De 

styrkor som de upplevde i deras formella kommunikation var att det var ett enkelt och tydligt sätt att 

fördela ansvar. Genom att dokumentera formella möten och ha gemensamma dokument är det 

tydligt vem som är ansvarig för vad. Formella möten och styrdokument är också ett smidigt sätt att 

uppdatera budget och kontrollera att projektet håller sig innanför ramarna. Formella möten är till sin 

natur lättare att planera in. En annan av styrkorna med formell kommunikation är att den är lättare 

att kodifiera och bevara. Det ger individen en sorts ansvarsfrihet att det finns papper på att gruppen 

tagit ett beslut och individen slipper själv stå till svars för problem som upptäcks längre fram.  

Svagheter i den formella kommunikationen är att den har mer karaktären av att vara 

envägskommunikation. Ett dokument som skickas på mejlen ger inte samma utrymme till frågor som 

ett samtal. Precis som med all envägskommunikation finns risken att mottagaren inte får 

informationen, ett mejl som kräver ett svar har inte samma genomslagskraft som att ha en person 

framför sig som kräver ett svar. Ytterligare en svaghet med formell kommunikation är att trots att det 

finns formaliserat och dokumenterat vad som ska göras och vem som ska göra det, finns det ändå en 

risk att medarbetaren väljer att inte genomföra det. Det finns också en risk att medarbetarna tolkar 

in olika saker i en överenskommelse och därför missförstår varandra. Skriven text är ett formellt 

kommunikationsmedium och den empiriska studien visade att medarbetarna upplevde att formella 

medium var svagare som interaktivt kommunikationsmedium och därmed större risk för 

missförstånd än informella kommunikationsmedium. En annan risk med formell kommunikation är 

om den inte är en komplett struktur, vilket kan leda till att även om medarbetarna i organisationen 

har följt alla styrdokument och mallar, kan det ändå dyka upp undantag eller gränsfall där de 

formella kommunikationsverktygen inte räcker. Detta är en risk i validitet i den formella 

kommunikationen.  

De möjligheter som intervjupersonerna såg med den formella kommunikationen var att formellt 

kunna debitera rätt timmar till rätt projekt och därmed lättare kunna använda kompetens från andra 

avdelningar. I den formella kommunikationen finns också en möjlighet att undvika dubbelarbete 
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genom att nedskriven information ändrar sig mindre än muntlig information och då blir det lättare 

att rätta sig efter den. Möjligheterna med formell kommunikation är också att den går att sprida till 

många på ett lätt sätt, det går lätt att skicka ut en statusuppdatering till många samtidigt utan att det 

kostar något extra i tid eller energi. Formell kommunikation gör också att kommunikationen bli mer 

styrd och det går att planera när något ska skickas ut och till vem och den är inte beroende av att 

personen är på plats för att man ska kunna skicka informationen. Det finns också möjlighet att 

behandla större mängder information om den finns nedskriven.  

De största hoten med formell kommunikation var att det lätt kunde bli missförstånd. Generellt 

upplevde intervjupersonerna att formell kommunikation inte var lika snabb som informell 

kommunikation, det är lättare att gå och prata med någon än att skicka ett mejl. Ett annat hot mot 

den formella kommunikationen var att det i dagsläget används mest informell kommunikation och 

viktig information inte finns nedskriven.  

 

Figur 14: SWOT - Formell kommunikation
112

 

 

SWOT-analys på informell kommunikation 
En av styrkorna med den informella kommunikationen är att medarbetarna upplever att det går. Det 

finns möjlighet att ställa frågor och är även relationskapande, då medarbetarna bygger upp en 

relation då de kommunicerar informellt. Genom informell kommunikation kan de lättare undvika 

missförstånd och dessutom få information tidigare innan den hunnit bli officiell information.  

Svagheter i den informella kommunikationen är att det finns risk för glömska och att beslut inte finns 

dokumenterade, vilket är en svaghet även juridiskt. En svaghet är också att det är svårare att 

debitera timmar som har lagts på arbetsuppgifter som delats ut på informell väg. Det finns också en 
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risk att saker inte blir gjorda eller att de som har gjort något inte blir ackrediterade för sin 

arbetsinsats. Därmed blir det svårare att följa upp kontrollera.  

Möjligheter med den informella kommunikationen är att få information och beslut snabbare. Genom 

informell kommunikation går det att utnyttja kompetens på andra företag samt undvika långa 

mejlkonversationer. Det går att sprida kunskaper och lära ut till andra vad man kan. Genom informell 

kommunikation är det möjligt att gå direkt till rätt person utan att behöva gå genom andra personer 

först. Det går även att påverka beslut informellt som man rent formellt inte kan påverka. 

Hoten med den informella kommunikationen är att information kan läcka externt. Det finns även 

risker i att det inte blir någon kommunikation alls. Ett hot när företaget växer är att det blir svårare 

att kommunicera informellt om medarbetare geografiskt är utspridda. En ytterligare risk med 

informell kommunikation är att den tar för mycket tid i anspråk.  

 

Figur 15: SWOT – Informell kommunikation
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6 Diskussion  

De delar av företaget som har studerats är Hardware, Software och T&D. Här följer en diskussion av 

respektive områdes kommunikativa potentialer och hot relaterade till kommunikationens fyra delar: 

information, interaktion, kontroll och balans.  

  Information Interaktion 

Arbetsuppg. Vad behöver jag veta?  Vad menar han?   

Nyheter Vad har hänt?  Hur påverkar det oss?  

Mål  Vad är målen i siffror?  Hur viktigt är det här för oss?  

Värderingar Vad har vi för policys?  Vad betyder det för oss?  

Trivsel När, var och hur?  Är det någon som bryr sig om jag kommer?  

  Kontroll Balans 

Arbetsuppg. Hur följs det upp?  Hur exakt måste det vara?  

Nyheter Hur ska vi förändra oss?  Hur exakt måste vi anpassa oss?  

Mål  Vad händer om vi når/inte når målen?  Hur långt ifrån målet är okej? 

Värderingar Vad händer om vi går emot dem?  Var går gränsen?  

Trivsel Vad måste de göra som kommer?  Vad är socialt accepterat?  
Figur 9: Modell för identifiering och utvärdering av internkommunikation
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I kommunikationen mellan Software/Hardware och T&D finns det brister i alla delar som har 

studerats i den här undersökningen. Här följer en genomgång av dessa brister.  

Arbetsuppgifter/information: Software/Hardware ger inte T&D all information de behöver för att 

utföra sina arbetsuppgifter.  

Nyheter/information: Software/Hardware ger inte T&D nyhetsuppdateringar under projektets gång.  

Arbetsuppgifter/interaktion: Genom att Software/Hardware och T&D inte arbetar tillsammans med 

manualerna, utan T&D får självständigt försöka hitta förändringarna är det en brist i interaktionen.  

Nyheter/interaktion: Software/Hardware ger inte T&D en genomgång i vad varje förändring har för 

betydelse för T&D:s manualer.  

Mål/Interaktion: Software/Hardware och T&D har inte ett gemensamt mål. Software saknar 

incitament för att hjälpa T&D.  

Kontroll/arbetsuppgifter: Resultatet av det arbete Software/Hardware och T&D tillsammans har 

utfört godkänns inte av någon oberoende part. Här förutsatt att varken produktägaren, 

Software/Hardware eller T&D är oberoende.  

Kontroll/nyheter: Kommunikationsstrukturen förutsätter att T&D hittar alla förändringar i produkten 

utan hjälp av Software/Hardware och ingen kontroll sker i huruvida alla nya förändringar har 

beskrivits i manualen.  

Kontroll/mål: Eftersom Software/Hardware inte har några konkreta mål i kommunikationen med 

T&D, finns det därmed ingenting att kontrollera.  

Arbetsuppgifter/balans: I kommunikationen mellan Software/Hardware och T&D saknas till exempel 

gränser för hur lång tid uppgiften får ta i anspråk.  

Nyheter/balans: Det saknas struktur för att för variera noggrannheten i arbetet.  

Mål/balans: Eftersom det saknas arbetsbeskrivning för T&D i arbetet med manualerna, saknas även 

mål. Hur noggranna manualerna behöver vara brister därmed också.  
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6.1 Kommunikationen på Tobii idag 
De undersökta problemen i kommunikationen drabbar främst två områden: manualerna och 

produktutvecklingen.  

Manualerna: Idag finns inget formellt ansvar på T&D att informationen i manualerna är korrekt. 

Formellt godkänns manualerna av Software och av produktägaren, men i praktiken är det dock T&D-

chefen som avgör när en manual är klar.  

Det finns material som T&D utifrån den här undersökningen skulle kunna vara hjälpt av, men som 

T&D inte kände till. Dokumentet System Specification, ett dokument som Hardware sammanställer 

till Support till vissa produkter, är ett dokument som T&D skulle vara hjälpt av i arbetet med 

manualerna, eftersom det innehåller information om vad som skiljer en ny version av en produkt från 

en gammal. De anställda på T&D vet inte ens om att det dokumentet finns.115 Medarbetaren på 

Hardware som sammanställde dokumentet publicerade det i verktyget ARAS – ett verktyg som T&D 

inte använder. 

Produktutvecklingen: I den nuvarande kommunikationsstrukturen på Tobii finns ett system som gör 

att Hardware och T&D motarbetar varandra. Ju mer T&D försöker förbättra en produkt, desto mer 

försenas Hardwareprojektet. T&D:s roll i produktutvecklingen är att granska produkter ur ett 

användarperspektiv. Deras formella roll är dock att skriva manualerna till produkterna, vilket lämnar 

dem ett ansvar utan befogenheter. Deras metod för att förändra produkterna är att genom informell 

kommunikation få produktägarna eller ledningen att ändra produkterna. Problemet idag är dock att 

dessa förbättringsförslag, ur ett Hardwareperspektiv,  ges i slutet av projekten då T&D påbörjat 

dokumentationen eller då T&D blivit inbjudna till referensgruppen. Referensgruppen är inte fix från 

början av projektet, utan bjuds in i senare delen av ett utvecklingsprojekt, varför även deras 

synpunkter kommer sent.  I de fall de inte blir inbjudna alls kommer deras synpunkter först när 

produkten behöver få en manual.  
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Figur 7: Kommunikationens beståndsdelar
116

 

  117 

I relationen mellan T&D och Hardware finns brister inom samtliga av kommunikationens delar. 

Brister i information – genom att den sker informellt och till nuvarande projektledare istället för 

kommande. Brister i interaktion – genom att interaktionen mellan Hardware och T&D inte finns 

beskriven i projektmodellen och därför riskerar att utebli i de fall T&D inte är en del av 

referensgruppen. Brister i kontroll – eftersom ledningen på Tobii inte har specificerat vad 

kvalitetssäkring mot kund innebär och det inte finns några nedskriva ramar att förhålla sig till, finns 

det inte heller något material att följa upp och utvärdera. 

R&D har formella dokument att förhålla sig till som Projektspecifikationen, produktspecifikationen 

samt Projektmodellen. Däremot finns det en gråzon för vem som bär ansvaret för att produkten 

fungerar ur ett användarperspektiv. Idag har T&D det informella ansvaret från Analys att granska 

produkternas användarduglighet, däremot saknar T&D det formella ansvaret. 

6.2 Orsaker till brister i kommunikationen 
Kvaliteten i manualerna: Idag har T&D ett arbetssätt i sina dokumentationsprojekt som gör det 

komplicerat att följa Softwares projekt. T&D har valt att planera väldigt kort tid framåt och valt att 

interagera uteslutande informellt med Software. Först när det är aktuellt att påbörja ett 

dokumentationsprojekt inleds kommunikationen med Software.  

T&D genomför dokumentationsprojektet utan formellt stöd från Software under arbetets gång. T&D 

är lämnade enbart åt det informella stöd som Software ger T&D. Eftersom manualen av en 

Softwareprodukt normalt skrivs efter att produkten är färdigställd, är de personerna som gjort 

produkten involverade i nästa projekt. Det informella stöd som T&D därmed kan få utav Software är 

därför mindre efter att ett projekt är avslutat än under projektets gång.   

                                                           
116

Eisenberg  
117

Eisenberg  

Information Interaktion 

Kontroll Balans 



 
 

54 
 

Produktutvecklingen: Både Software och Hardware har rutiner och kommunikationsstruktur för att 

hantera kommunikationen både inom avdelningen och med andra avdelningar, men just T&D finns 

inte med i Tobiis projektmodell och har också hamnat utanför kommunikationsplanen.  

T&D fungerar som en kollektivistisk del i företaget, eftersom de är flexibla och anpassar sitt sätt att 

kommunicera efter vad uppdraget kräver, medan R&D-organisationen har mognat till den 

formaliserade strukturen. 

 I interaktionen mellan T&D och Hardware är det en otydlig rollfördelning, eftersom T&D ur 

Hardwares perspektiv enbart ska skriva manualer för produkten, medan T&D anser att de har rollen 

att både skriva manualer och granska produkterna utifrån perspektivet att vara kvalitetssäkrare mot 

kund118. Denna dubbla roll försvårar samarbetet med Hardware eftersom Hardware arbetar enligt en 

mer formaliserad struktur där inte T&D:s uppdrag att kvalitetssäkra finns med.  

Denna informella uppgift att kvalitetssäkra produkterna får även konsekvenser för uppdelning av 

ansvarsfördelning. Eftersom det inte finns några formella ramar för var R&D:s ansvar slutar och var 

T&D:s ansvar börjar, är ansvarsfördelningen diffus.  

Allmänt: Ur ett teoretiskt perspektiv är de kommunikativa bristerna exempel på hur vissa delar av 

organisationen har mognat och anpassat sig till en mer formaliserad organisation, Pre-byråkratisk, 

med formell struktur och gemensamma regler för hur kommunikationen ska ske. I andra delar av 

organisationen lever det gamla sättet att kommunicera kvar, som en kollektivitet (figur 4), från en tid 

då organisationen inte behövde formella regler för att kommunicera, utan fungerade som en enda 

helhet ändå.  
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  1 2 3 4 

  Entreprenöriell Kollektivitet Formaliserad Genomarbetad 

Karaktäristika Icke-byråkratisk  Pre-byråkratisk Byråkratisk 
Mycket 
byråkratisk 

Struktur 

Informell, 
enpersons-
presentation 

Mest informell, 
vissa 
procedurer 

Formella 
procedurer, 
arbetsfördelning, 
specialiseringar 
tillkommer 

Teamwork 
genom 
byråkratin, små-
företagstänkande 

Produkter 
eller tjänster 

Enstaka produkter 
eller tjänster 

Huvudsaklig 
produkt eller 
tjänst med 
vissa 
variationer 

Sortiment av 
produkter eller 
tjänster 

Stort utval av 
produkter eller 
tjänster 

Uppföljning 
och 

kontrollsystem Personligen Personligen 
Formaliserade 
system 

Skräddarsydd 
efter produkter 
eller avdelningar 

Innovation 
Av ägaren eller 
chefer 

Av anställda 
eller chefer 

Av en separat 
inovationsgrupp 

Av en R&D-
avdelning 

Mål Överlevnad Tillväxt 

Intern stabilitet, 
vinna 
marknadsandelar 

Komplett 
organisation, bra 
rykte 

Ledarstil 
Individualistisk, 
entreprenöriell 

Karismatisk, 
ger direktioner Delegerar kontroll 

Styrd av team 
och bekämpar 
byråkrati 

119
Figur 4: Karaktäristiska för organisationer under fyra steg i en livscykel 

 

Förutom att organisationen har vuxit snabbare och sprungit uppför mognadstrappan och lämnat 

några avdelningar efter sig, verkar det ur min aspekt också ha skapats två olika 

kommunikationskulturer inom samma organisation.  

6.3 Potentialer i Tobii’s kommunikation 
Kvaliteten i manualerna: Potentialen för att förbättra interaktionen ligger i att interagera med T&D 

under projektets gång och därmed kommunicera både information från T&D in i Software under 

projektets gång samt att hålla T&D kontinuerligt uppdaterade i projektet för att alla förändringar ska 

bli upptäckta och dokumenterade. 

Ytterligare en potential ligger i att göra kommunikationen med T&D planerad och formell, för att 

säkra att interaktionen med T&D inte uteblir och att det finns resurser avsatta för en överlämning. 

Genom att förhandla om ansvaret för kommunikationen underlättas interaktionen med T&D. 
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Genom att börja rapportera timmar på respektive projekt, boka in formella möten vid överlämning 

av dokumentationsmaterial och en formell arbetsbeskrivning av dokumentationsprojekten kan T&D 

formalisera sitt kommunikationsmönster. 

 

Produktutvecklingen: 

Genom att interagera med T&D i förstudien av projekten kan Hardware att få in ett 

användarperspektiv på produkten och få med T&D:s feedback från tidigare modeller in till 

utvecklingen av den nya modellen.  

Eftersom QA är en flaskhals på Tobii, finns det en potential med att öka testavdelningen på QA för att 

få produktutvecklingen att gå snabbare.  

En alternativ lösning är bygga ihop Documentation120 med QA. QA har rutiner, modeller, mallar och 

övergripande strategier för dokumentation och för att kvalitetssäkra information. De har metoder för 

att testa produkterna, den tekniska kunskapen om produkterna och de skulle även kunna skriva 

manualerna. Genom mer personalresurser skulle QA därför kunna ta över arbetet med manualerna.  

Den unika kunskapen som T&D om hur produkterna fungerar i verkligheten hos kund genom sina 

Training-uppdrag hos kund skulle kunna användas genom att T&D blir en resurs som kan bokas in till 

dokumentationsprojekt.   

Allmänt: En lösning för det här företaget är att göra kommunikationen mer formell och strukturerad. 

En invändning mot den här lösningen är att formell struktur är ett hot mot kreativitet och 

nyskapande121. Clifford hävdar att formell struktur är ett utav de största hoten mot företag. Enligt 

Clifford ska företag undvika rutiner och standardiserade formulär för att stimulera kreativitet och att 

de anställda tänker själva. Min invändning mot Clifford är att det här caseföretaget befinner sig i ett 

stadium där delar av organisationen redan har gått mot en mer formaliserad struktur och att resten 

av organisationen behöver gå samma väg för att kunna fungera idealt. Steget efter formaliserad 

organisation är en genomarbetad organisation, där organisationen inom sina grupper och 

avdelningar aktivt arbetar för att vara en kreativ organisation och för att minimera formalisering 

(figur 4).  

6.4 Reflektion 
Kvaliteten i manualerna: I arbetet med manualerna blir det tydligt att kommunikationen mellan 

Software och T&D inte fungerar idealt. Genom att T&D valt enbart informella 

kommunikationsverktyg får de inte samma tid av Software som de kunde ha fått. Nu har de ingen 

formell samarbetspartner och får hjälp av Software på tid som de tar från andra projekt.  

Produktutvecklingen: 

Inom utveckling av produkterna är Tobii ett exempel på hur en organisation när den har blivit 

tillräckligt mogen och tillräckligt stor till antalet medarbetare, utvecklar en separat avdelning som 

arbetar med utveckling av produkterna (figur 4). Organisationen är på väg från att ha en 
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kollektivistisk struktur, där samtliga anställda bidrar till produktutvecklingen, till att bli en 

organisation har en separat avdelning som enbart utvecklar produkterna.  

 

Allmänt: Det intressanta i praktiken jämfört med de teoretiska studierna är att i teorin beskrivs 

förändringen som en gradvis upptrappning av hela organisationen, men i praktiken har förändringar 

drivits igenom inom R&D utan att resten av organisationen har följt efter. R&D är enligt min tolkning i 

en välutvecklad sofistikerad fas, någonstans mellan att vara formaliserad till att vara genomarbetad, 

medan andra delar av organisationen, som T&D, lever kvar i en kollektivistisk struktur. Det är i min 

mening genom dessa strukturella skillnader som det har utvecklats kommunikativa brister och den 

enkla lösningen är att hjälpa upp de delar av organisationen som inte nått upp till den 

kommunikativa mognaden. I Tobiis fall är en analys av hela organisationen nödvändig för att hitta de 

grupper som behöver hjälp. Sista stadiet i organisationens livscykel handlar om att organisationen 

ska bli en helhet. I strävan efter att nå den helheten är det kontraproduktivt att fortsätta 

utvecklingen av separata kommunikationsstrukturer.  
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7 Svar på frågeställningarna 

Här presenteras svar på de frågeställningar som den här rapporten hade till uppgift att besvara.  

Hur används formell och informell kommunikation på ett utvecklingsföretag i praktiken?  

Mellan Software och T&D finns enbart informell kommunikation. Den situation som har studerats är 

då T&D själva hämtar senaste versionen av ett program och sedan informellt frågar anställda på 

Software-avdelningen om de förändringar de upptäckt. I vissa fall är T&D inbjudna till 

referensgruppsarbetet och har i dessa fall även dessa möten som kommunikationsarenor med 

Software. Till skillnad från Hardware-projekt, finns det för Softwareprojekt inte någon testrapport 

från QA. Överlämningen har brister i kommunikationens samtliga delar: information, interaktion, 

kontroll och balans. 

Mellan Hardware och T&D finns dels formell kommunikation via de tester om QA gör och skickar till 

T&D, dels informell kommunikation genom att T&D uppsöker Hardware-avdelningen och tar kontakt. 

T&D berättar att i många fall har de endast fått en produkt att dokumentera utan en genomgång om 

hur den fungerar eller vad som skiljer den från tidigare modeller. Någon formell överlämning till T&D 

från Hardware existerar inte i nuläget. Den information som T&D får som dokumentationsunderlag är 

eventuella tester från QA, eventuellt information i referensgruppen i de fall där är inbjudna till 

referensgruppen, samt den informella information de kan få genom att fråga sig fram på Hardware-

avdelningen. Överlämningen har brister i kommunikationens samtliga delar: information, interaktion, 

kontroll och balans.  

De möjligheter som har upptäckts är:  

Möjligheter Software Hardware Training & Documentation 
1. Synkronisering: 

Möjlighet till bättre 
synkronisering mellan 
Software och T&D. 

Kvalitetssäkra all formell 
kommunikation genom 
att all formell 
kommunikation följs 
upp med informell 
kommunikation 

Utveckla en 
kommunikationsplan med 
Hardware och Software 

2. Planerad 
kommunikation: 
Skriftlig kommunikation 
och formell 
överlämning till T&D. 

Standardisera vilken 
informell 
kommunikation som 
behöver kvalitetssäkras 
med formell 
kommunikation 

Formalisering av roller i 
dokumentationsprojekt för 
formell 
kommunikationspartner 

3. Ansvarsfördelning: 
Strukturerad 
ansvarsfördelning 
mellan Software och 
T&D.  

Skapa gemensamma 
regler för att 
kommunicera 

Korrekt formell debitering 
av timmar gentemot 
projekt 
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De brister som upptäckts är:  

Brister Software Hardware Training & Documentation 
1. Att en 

kommunikationsplan 
med T&D inte ligger 
inbyggt i 
projektmodellen 

Formell kommunikation 
inte når ut till alla 
mottagare 

Överbeslastning av 
personalresurser på grund 
av vald 
kommunikationsstruktur 

2. Att Software i 
överlämning till T&D 
använder informell 
kommunikation 

Användarperspektivet 
från T&D inte kommer 
med i 
produktutvecklingen  

Avdelningen inte hinner 
arbeta proaktivt för att 
förbättra sin egen 
verksamhet 

3. Att det finns en 
otydlighet i vem på 
Software som är 
ansvarig för 
kommunikationen till 
respektive projekt 

Att ansvaret för att 
kommunicera in och ut 
ur ett team enbart läggs 
på projektledaren 

Att all relevant information 
om en produkt inte når 
T&D i arbetet med 
manualerna 

 

 

Hur påverkar organisationens struktur den interna kommunikationen?  

Genom vald struktur i samarbetet mellan R&D och T&D lider organisationen av dubbelarbete, arbete 

som ligger utanför budget och kortsiktiga dyra lösningar prioriteras framför långsiktiga ekonomiska 

lösningar. Detta genom att QA och T&D delvis gör samma arbete och att T&D har extra 

arbetsuppgifter kopplade till projekten som inte finns i projektbudgeten vilka indirekt bekostas av 

Analys.  

Genom att organisationen har kommit i en strukturell obalans, där R&D har hunnit längre och blivit 

en formaliserad struktur, medan T&D är kvar i en kollektivistisk struktur, har organisationen fått 

problem med bland annat sin informationshantering. Informationshanteringen är i Tobiis fall kritisk 

då information om produkterna måste nå T&D för att nå slutkunden. Vilket gör 

informationshanteringen till en kvalitetsrisk då företaget inte kan säkra att informationen som finns i 

manualerna är korrekt. Genom att hjälpa T&D att nå upp till samma strukturella mognad kan 

organisationen nå balans.  

 

Hur beskriver litteraturen i organisationsteori kommunikation?  

Kommunikation förändras när organisationen förändras. Genom att inte ha en 

kommunikationsdesign för den formella kommunikationen utsätter ledningen organisationen för 

risker i informationsspridning, interaktion, kontroll och balans. Informationsspridning – genom att 

riskera att informationsutbyte uteblir, information förvrängs eller information försvinner.  
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Interaktion – avsaknad formell kommunikation riskerar att interaktionen uteblir, vilket förutom 

försvårande av informationsspridning även är en grogrund för interna konflikter och internpolitisk 

styrning. 

Kontroll – avsaknad av formell kommunikation försvårar uppföljning av arbetsinstruktioner, mål, 

ekonomi och förändringar.  

Balans – genom att inte ha kommunicerat riktlinjer formellt finns en risk i resultatet, det vill säga att 

det saknas riktlinjer för när en arbetsuppgift är tillräckligt bra eller hur mycket tid som ska disponeras 

på en uppgift.  

En organisation genomgår olika mognadsfaser: Entreprenöriell, Kollektiv, Formaliserad och 

Genomarbetad. Genom att organisationen växer och får mer struktur mognar den till nästa fas. Den 

Genomarbetade fasen är den mest fulländade och stabilaste, men för att komma till det stadiet 

måste organisationen genomgå de andra stadierna första.  

En organisation kan också delas in i olika typer av struktur efter vilken typ av organisation det är. Det 

finns Enkel struktur, Maskinbyråkrati, Professionell organisation och Adhocrati. Olika organisationer 

har olika sätt att kommunicera. I en Enkel struktur behövs ingen formell kommunikation, i en 

Maskinbyråkrati sker kommunikation utifrån ett förutbestämt mönster, i en Professionell 

organisation sker kommunikation efter traditioner inom respektive del av organisationen och i en 

Adhocrati finns inga regler för kommunikation utan medarbetarna väljer själv hur de vill 

kommunicera.  

Hur en organisation hanterar information beror av dess kultur och vilken struktur organisationen har. 

En informationskultur är i bästa fall Generative. Den präglas av öppenhet och konstruktivitet. I en 

ideal organisation tar de anställda ansvar för kommunikationen och uppnår en lärande organisation. I 

en lärande organisation når de anställda personlig utveckling och organisationen bär med sig de 

anställdas kunskaper.  

Den ideala formen av kommunikation inom en organisation är där kulturen är anpassad efter 

organisationens storlek och uppgift; om det är en Maskinbyråkrati, Professionell organisation eller en 

Adhocrati finns i det här fallet inga rätt eller fel svar på, men en Enkel struktur för caseföretaget är 

att utesluta eftersom den lämpar sig för få medarbetare. Den ideala kommunikationen tar hänsyn till 

kommunikationens fyra delar: Information, Interaktion, Kontroll och Balans och tillgodoser 

organisationens behov inom samtliga delar. På lång sikt är organisationens mål att bli en 

Genomarbetad och Genative och genom den organisatoriska mognaden följer även att 

organisationen blir en lärande organisation.  
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8 Slutsats 

Alla system har sina fördelar och nackdelar. Det jag har hittat i min undersökning är att T&D styrs 

informellt snarare än formellt och som konsekvens av detta blir deras arbetsuppgifter friare än om 

vad det är på Hardware och Software. I kombination med att de inte behöver redovisa hur mycket 

timmar de lägger på olika arbetsuppgifter har det lett till att Software och Hardware utnyttjar T&D 

som en extra resurs som inte kostar några projekttimmar. I praktiken innebär det att T&D blir 

överbelamrade med arbete och detta blir en negativ spiral som de inte kan ta sig ur genom att jobba 

hårdare effektivare, utan bara genom att ändra spelets regler. Spelets regler är den formella 

kommunikationen och genom att förhandla arbetsuppgifterna formellt får de tydligare riktlinjer i hur 

djupt deras arbete behöver gå och vad de förväntas leverera.  

Samarbetet mellan R&D och T&D är egentligen ett exempel på vad som händer när arbetsuppgifter 

till största delen behandlas informellt. Det blir svårt att avgöra när ett arbete är klart, vems ansvar 

det är att informationen i manualerna blir korrekt återgivna och vems ansvar det är att kvalitetssäkra 

produkterna mot kund.   

Vad det gäller organisatorisk struktur är Tobii fortfarande ett ungt företag, även om det har vuxit i 

storlek. Det saknas fortfarande skriftliga rutiner för hur överlämningar av dokumentation ska ske från 

Software till T&D, vilket gör att det sker olika från gång till gång och är en uppenbar risk ur 

kvalitetssäkringssynpunkt. Däremot finns det struktur och modeller för kvalitetssäkring av 

information inom andra delar av Tobii. QA har utvecklat kommunikativa modeller för dokumentering 

och informationshantering av produkter och dessa har implementerats i R&D. Däremot är inte 

kommunikationen med T&D en del av den modellen.  

Idag saknar både Hardware och Software incitament för att samarbeta med T&D. För Hardware 

innebär ett tätare samarbete att T&D lämnar mer förslag till förbättring på produkterna i arbetet 

med manualerna. Dessa förbättringsförslag orsaker förseningar av projektet och merarbete för 

Hardware. Genom att vända den interaktionen från en win/loose-relation mellan T&D och Hardware 

till en win/win-relation, finns det en potential att få in ett användarperspektiv och en positiv 

interaktion mellan avdelningarna. Ett sätt att vända det skulle kunna vara att T&D är delaktiga i 

förstudien och i arbetet med utveckling av produktordern. Analys-avdelningens intensioner är att 

T&D och Produktägaren ska vara en del av förstudien till produkter, för att utvecklingen av produkter 

ska ha ett användarperspektiv redan från början.122 I min skuggning av Projekt 1, var dock T&D inte 

involverad alls och det fanns inga planer på att T&D skulle vara en del i projektet, eftersom det var en 

form av plattformsprojekt. De anställda på T&D var dock av åsikten att deras synpunkter är lika 

viktiga i ett plattformsprojekt och de förstod inte varför de inte fick vara delaktiga i projektet.123  

När jag har sett på Tobii som organisation har jag upptäckt att en stor flaskhals är QA test. För att 

säkra att manualerna till produkterna är korrekta och testerna gjorts enligt QA:s standardiserade 

metoder behöver kötiden till QA kortas. I nuläget behöver T&D föra dubbelt arbete för att inte testet 

av produkten hinner göras av QA innan manualerna ska skrivas.   
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Förslag på lösning till Tobii: Eftersom QA har utarbetat goda formella verktyg för att hantera formell 

kommunikation, finns därför kompetensen inom Tobii att åtgärda dessa brister. Mitt förslag är därför 

ett samarbetsprojekt mellan QA, Software, Hardware och T&D för att applicera QA:s formella 

kommunikationsverktyg i samarbetet mellan Software och T&D samt Hardware och T&D.  

  Information Interaktion 

Arbetsuppg. Vad behöver jag veta?  Vad menar han?   

Nyheter Vad har hänt?  Hur påverkar det oss?  

Mål  Vad är målen i siffror?  Hur viktigt är det här för oss?  

Värderingar Vad har vi för policys?  Vad betyder det för oss?  

Trivsel När, var och hur?  Är det någon som bryr sig om jag kommer?  

  Kontroll Balans 

Arbetsuppg. Hur följs det upp?  Hur exakt måste det vara?  

Nyheter Hur ska vi förändra oss?  Hur exakt måste vi anpassa oss?  

Mål  Vad händer om vi når/inte når målen?  Hur långt ifrån målet är okej? 

Värderingar Vad händer om vi går emot dem?  Var går gränsen?  

Trivsel Vad måste de göra som kommer?  Vad är socialt accepterat?  
Figur 9: Modell för identifiering och utvärdering av internkommunikation
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Den här modellen tar både fasta på kommunikationens olika funktioner; Information, Interaktion, 

Kontroll och Balans; samt dess områden; Arbetsuppgifter, Nyheter, Mål, Värderingar och Trivsel. 

Genom att kombinera dessa två modeller i en kan till exempel en HR-avdelning eller ett projektteam, 

undersöka kommunikationens olika delar och sätta in åtgärder inom just det området som är 

eftersatt. I Tobiis fall var det givet från en tidigare undersökning att kommunikationen inte fungerade 

bra mellan olika avdelningar. Nu har de ett redskap för att ta reda på vilken del det är som fungerar 

dåligt. Om det är informationsdelen behöver företaget helt andra åtgärder än om det är 

interaktionsdelen som är eftersatt. Teambuildning, mejluppdateringar eller exaktare kontrakt, 

lösningarna på problemen kan se helt annorlunda ut beroende på vad som är problemet. 

Denna kommunikationsmodell kan ligga till grund för utvärderingar av kommunikationen samt 

identifiering av kommunikationsbrister inom företag.  
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10 Förslag på fortsatta studier 

För att kvalitetssäkra hela verksamheten kan matrisen nedan användas i en workshop, där 

medarbetarna kan diskutera var de upplever att det finns potentialer. Matrisen kan användas för att 

utveckla verksamhetens kommunikativa förmågor eller för att identifiera problemområden.   

  Information Interaktion 

Arbetsuppg. Vad behöver jag veta?  Vad menar han?   

Nyheter Vad har hänt?  Hur påverkar det oss?  

Mål  Vad är målen i siffror?  Hur viktigt är det här för oss?  

Värderingar Vad har vi för policys?  Vad betyder det för oss?  

Trivsel När, var och hur?  Är det någon som bryr sig om jag kommer?  

  Kontroll Balans 

Arbetsuppg. Hur följs det upp?  Hur exakt måste det vara?  

Nyheter Hur ska vi förändra oss?  Hur exakt måste vi anpassa oss?  

Mål  Vad händer om vi når/inte når målen?  Hur långt ifrån målet är okej? 

Värderingar Vad händer om vi går emot dem?  Var går gränsen?  

Trivsel Vad måste de göra som kommer?  Vad är socialt accepterat?  
Figur 9: Modell för identifiering och utvärdering av internkommunikation

125
 

För att gå vidare på den här studien skulle fokusgruppsdiskussioner vara ett alternativ, då det ger 

deltagarna en ökad förståelse för varandra126. För någon mer erfaren inom metodikformen skulle det 

kunna vara en kompletterande studie till denna.  

 

Jag fick under studiens gång ett önskemål om att studera projekt som sker i samarbete mellan Tobii-

kontoret i Bergen och Tobii-kontoret i Stockholm. Tipset kom först i genomförandedelen studien och 

jag tog därför beslutet att önskemålet inte kunde tillgodoses då problemet geografiskt låg utanför 

det område som jag valt att studera.  
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12 Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjufrågor 2011-11-10 

SWOT på kommunikationen mellan olika avdelningar/team. Formell och informell kommunikation.  

Du ska svara på frågorna utifrån Hardware.  

Basic 

1. Vilken sorts formell kommunikation använder du dig av? Vad tänker du på med formell 

kommunikation? 

2. Vilken sorts informell kommunikation använder du dig av? Vad tänker du på med formell 

kommunikation? 

3. Vilka andra avdelningar och team kommunicerar du med?   

SWOT Formell kommunikation 

1. Vilka styrkor ser du i kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

2. Vilka svagheter ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

3. Vilka möjligheter ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

4. Vilka hot ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

SWOT Informell kommunikation 

1. Vilka styrkor ser du i kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

2. Vilka svagheter ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

3. Vilka möjligheter ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

4. Vilka hot ser du med kommunikationen mellan Hardware och andra parter?  

 

 


