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Undersökningen syftar till att beskriva den teoretiska och den praktiska interna 
kommunikationen på Systemair AB, med fokus på kommunikationsprocessen vid 
nylanseringar, upphittade fel i dokumentation samt reklamationer. Frågeställningarna jag 
använt är: Hur ser kommunikationsflödet ut teoretiskt? Hur fungerar det i praktiken? 

För att få fram ett resultat har jag dels studerat företagets skriftliga rutiner, och dels 
använt mig av en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer. Jag har intervjuat totalt 
12 anställda på 6 olika avdelningar som på ett eller annat sätt berörs i en eller flera av de 
utvalda processerna. Så småningom skickades även några uppföljande frågor till samtliga 
informanter per e-post, där de hade möjlighet att komplettera sina synpunkter kring de 
processer de berördes av. 

Utifrån det sammanställda resultatet kan jag dra slutsatsen att Systemair AB har 
framtagna rutiner och arbetsprocesser för samtliga tre utvalda fall, men att det framför allt 
vid lansering av nya produkter behöver ses över hur det fungerar i praktiken samt vilka 
avdelningar som berörs. Något som fungerar bra är hanteringen vid reklamationer där 
rutinerna är tydliga och systemet som används för registrering är lätt att använda. Till sist 
kan jag dra slutsatsen att de problem som finns med rutinerna vid till exempel nylansering 
kan vara relativt lätta att åtgärda vilket skulle underlätta arbetet väsentligt. 
__________________________________________________________________ 
Nyckelord: kommunikation, internkommunikation, organisationskommunikation, 
Systemair AB 
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1 Inledning 

Kommunikation är något de allra flesta vet vad det är, men få inser hur viktigt det är att vi 

har en god kommunikationsförmåga. Samma sak gäller kommunikation inom företag och 

organisationer, där begreppet kommunikation har många betydelser och är möjligt att tolka 

på flera sätt. Ett företag kommunicerar externt med sina kunder, uppdragsgivare och 

leverantörer och samtidigt internt mellan sina egna avdelningar och på olika nivåer, och det 

är något jag finner mycket intressant. Begreppet intern kommunikation rymmer mycket, 

och jag tycker att det är intressant att jämföra hur det fungerar i teorin (hur man vill att det 

ska fungera) och i praktiken (hur det faktiskt fungerar). Det bör också ligga i varje företags 

intresse att ha en fungerande kommunikation både externt och internt. 

Jag har valt att göra en undersökning av intern kommunikation på ett företag då det kan 

ge stor insikt om huruvida man behöver förändra något, och i så fall vad, för att skapa en 

god intern kommunikation som är till hjälp i företagets arbete istället för ett hinder. 

Undersökningen görs i samarbete med Systemair AB i Skinnskatteberg, ett stort företag 

som tillverkar ventilationsprodukter och är verksamt globalt. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att undersöka hur den interna kommunikationen 

fungerar på Systemair AB, samt om det finns några brister eller problem i den praktiska 

internkommunikationen. För att enklare kunna undersöka syftet har jag valt att utgå ifrån, 

och ta stöd av, följande frågeställningar: 

 

• Hur ser kommunikationsflödet ut teoretiskt? 

• Hur fungerar det i praktiken? 
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1.2 Avgränsningar 

Jag har i samråd med företaget avgränsat arbetet till att undersöka den interna 

kommunikationens vägar gällande de tre nedanstående förutbestämda situationerna där det 

är viktigt att den interna kommunikationen fungerar som den ska.  

 

• Lansering av en ny produkt 

• Fel i dokumentation 

• Reklamation 

 

1.3 Uppsatsens disposition 

I avsnitt 2 presenteras en kort bakgrund om kommunikation, forskningshistorik för intern 

kommunikation samt en beskrivning av företagets historia och verksamhet. Till att börja 

med definieras nyckeluttryck för att påvisa den definition jag använder och syftar på när 

jag använder uttrycken i uppsatsen. 

I det tredje avsnittet redovisas det material som använts för undersökningen samt hur 

jag gått till väga för att samla in det.  

Därefter följer avsnitt 4, där de resultat som framkommit i undersökningen presenteras. 

Avsnittet är först uppdelat efter de tre förbestämda fallen nylansering, upphittat fel i 

dokumentation och reklamation, och sedan efter den interna kommunikationen teoretiskt 

och praktiskt. 

I det femte och sista avsnittet resonerar och diskuterar jag fritt utifrån det material som 

samlats in till undersökningen samt de resultat som framkommit i studien, samt ger 

uppslag till vidare forskning inom ämnet intern kommunikation. Därefter sammanfattas 

studien och jag presenterar den slutsats jag dragit utifrån undersökningens resultat. 
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2 Bakgrund 

2.1 Kommunikation 

Kommunikation är något vi ägnar oss åt dagligen utan att tänka på det, men det blir ofta 

uppenbart när den inte fungerar bra. Det gäller att hålla isär begreppen kommunikation och 

information som i de flesta fall, även i den här undersökningen, är två helt skilda saker. Jan 

Strid (1999:11) definierar skillnaden så här: ”Information är budskapet självt, och 

kommunikation är strömmen av informationen mellan två eller fler individer”.  

Sven Hammerfors (2009:7-8) uttrycker behovet av god kommunikation enkelt: 

”Kommunikation syns dåligt, men märks tydligt”. Han beskriver också kommunikationen 

som beroende av sin kontext, och menar att en aktivitet för kommunikation kan ta andra 

vändningar än den avsikt man haft ursprungligen, då allt i omgivningen bidrar till den 

kommunikativa situationen. Charlotte Simonsson (2006:6-7) beskriver också hur 

kommunikationen kan, och ibland också bör, se olika ut vid olika situationer i arbetet. Den 

aningen föråldrade synen på kommunikation som en enkelriktad väg från sändare till 

mottagare (transmissionsmodellen, där man inte tar hänsyn till tolkningar och förkunskaper 

med mera hos mottagaren) fungerar bra vid förmedling av enklare meddelanden, till 

exempel angivande av plats och tid för en personalfest eller när semesterönskemål senast 

ska vara inlämnade. När det däremot gäller information som på ett eller annat sätt kan 

tolkas annorlunda än sändaren avsett, behöver man fokusera på att föra en dialog med 

mottagaren/mottagarna av det budskap man vill förmedla, till exempel företagets visioner, 

värden och mål (den meningsskapande modellen). Heide, Johansson och Simonsson 

(2005:19) framhäver också hur viktig kommunikationen är för individen, inte bara för en 

organisation som helhet. Kommunikation är en bas för våra sociala relationer både på och 

utanför arbetet, men om vi fokuserar på arbetsplatsen berör den vår syn på organisationen 

och vår totalbild av den. 
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2.2 Intern kommunikation 

Strid beskriver (1999:17) den interna kommunikationen som en process som går åt två håll, 

jämfört med den interna informationen som är mer kunskapsinriktad och enkelriktad. Den 

interna kommunikationen har fått en allt större roll inom organisationer och företag, både 

sändare och mottagare har ett större medvetande och ställer högre krav än tidigare. Man 

kan säga att intern kommunikation är ”all typ av budskapsförmedling mellan individer i en 

organisation av något slag.” (a.a:14) eller att den ” berör den information som flyter inom 

en organisation mellan ledning och anställda och medarbetare emellan.” 

(Falkheimer 2001:94). 

Peter Erikson (2007:64-67) menar att ett företag som helt låter bli att arbeta med 

kommunikation försätter sig i en besvärlig situation eftersom det slutar med att ingen på 

företaget vet någonting om vad som händer runt omkring dem. Han motiverar vidare att 

den interna kommunikationen är viktig eftersom den ger de anställda en bättre överblick, 

ger en gemensam uppfattning om företagets mål och ett bättre beslutsunderlag. Den får 

också medarbetarna att känna sig delaktiga och motiverar dem till ett underlättat 

samarbete. För personalen innebär det också positiva följder såsom en motverkad spridning 

av rykten, en minskad omsättning av personal och en ökad personlig utveckling. Dessutom 

underlättas både delegering och rekrytering. Heide m.fl. (2005:11) påpekar även de att 

förståelsen för kommunikationens stora roll i organisationer länge verkar ha tagits för 

given och det har saknats kunskaper om den, samt hur viktig kommunikation är för ett 

företags existens: ”Kommunikation är en grundförutsättning för att organisationer ska 

kunna existera och fungera”. De menar vidare att kommunikationens själva existens genom 

samspelet mellan individer på en arbetsplats gör att organisationen skapas och återskapas 

konstant. Dessutom klargörs vikten av att medarbetarna på en arbetsplats får kunskap om 

organisationen samt förståelse och acceptans för de mål organisationen satt upp för att 

sedan kunna omsätta det i handling. 

 

2.2.1 Kommunikationssystem och kommunikationskanaler 

Charlotte Simonsson (2006:15-16) menar att ett kommunikationssystem som är lätt att 

efterleva är en bra byggsten i ett företags kommunikationspussel. Hon delar upp ett 
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exempel på ett system i tre delar där vem står för vilka som är intressenter för ett budskap, 

vad står för budskapets innehåll och hur står för den kanal som är lämplig för förmedling 

av budskapet. En samverkan och balans mellan dessa tre delar krävs för att 

kommunikationen på företaget ska få genomslagskraft, spara tid och ger en bättre 

helhetsbild. En korrekt avvägning mellan de tre olika delarna av kommunikationssystemet 

kan vara avgörande för om budskapet når fram och tolkas på rätt sätt. 

När det gäller sättet att förmedla information på en arbetsplats nämner Heide m.fl. 

(2005:21-22) hur organisationer och företag tvingas överväga allt mer hur de lämpligast 

ska informera både internt och externt, eftersom tekniken har utvecklats så mycket för 

kommunikation och information. Valet av kommunikationskanal styrs av vad 

informationen handlar om. Information som gäller företagets tjänster kommuniceras till 

exempel lämpligen på ett annat sätt än det som gäller förändringar i företaget och så vidare. 

I samband med den tekniska utvecklingen, globaliseringen de senaste decennierna och den 

växande marknaden inom EU måste organisationer och företag ta många saker i beaktande 

inför framtagandet av en kommunikationsplan eller -policy, men gemensamt för alla 

organisationer är att kommunikationen är en grundläggande del för att det ska fungera som 

helhet, framför allt med tanke på att takten i vilken organisationer förändras hela tiden 

ökar. 

Steve Yolland (2004), affärskonsult med erfarenhet inom företagskommunikation, 

framhåller vikten av att ha tydliga riktlinjer att följa när det gäller den interna 

kommunikationen, och även han nämner den externa kommunikationen som den 

kommunikationsaspekt som länge fått mycket fokus i företag och organisationer. Han 

anser att det finns sex principer som är avgörande för en lyckad företagskommunikation 

och kultur gällande intern kommunikation, nämligen: transparens, proaktivitet, enkelhet, 

professionalism, avsikt och interaktivitet samt att vara konsekvent. Han menar bland annat 

när det gäller transparens att idén om sekretess gällande det som händer inom vissa 

specifika grupper i en organisation, är ett synsätt som är svårt att bryta sig ur men som 

också är skadligt för verksamheten när den vänstra handen inte vet vad den högra gör: ”In 

fact, confidentiality can become such a corporate habit, that the left hand sometimes 

doesn’t even know that the right hand exists” (Yolland 2004). Det är därför nödvändigt att 

överväga om all information verkligen måste hållas inom särskilda slutna grupper, eller om 
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det är information som även andra grupper kan ha nytta av. Proaktiviteten och enkelheten 

gäller kort och gott att tänka ett steg längre och göra sitt yttersta för att försäkra sig om att 

informationen man förmedlar når till så många som möjligt på ett lättillgängligt och 

lättförståeligt sätt. Ett professionellt förhållningssätt till kommunikationen är också viktigt 

och att över huvud taget försöka hålla kommunikationen intressant och engagerande är ett 

steg i rätt riktning. Principen avsikt och interaktivitet innebär istället att komma ihåg att 

kommunikation är en process i två riktningar. Man måste ha klart för sig hur man ska 

kommunicera ett budskap med information på bästa sätt för att främja interaktion och en 

möjlighet för mottagarna att besvara budskapen man sänder ut. Slutligen beskrivs vikten av 

att vara konsekvent med de riktlinjer man satt upp, för att inte inge ett sämre förtroende 

med följden att även relationerna försämras. Yolland framhåller en checklista på saker att 

tänka på för att vara konsekvent i sin kommunikation: 

 

• Finns det någon anledning till att det vi talar om nu inte bör kännas till av alla? 

• Hur når vi bäst och snabbast så många personer som möjligt med den här 

informationen? 

• Vilket är det enklaste och klaraste sättet att presentera informationen? 

• Vilket är det mest effektiva medlet för kommunikation i det här fallet? 

• Vet vi vad vi försöker åstadkomma? 

• Har vi gjort det enkelt och effektivt för mottagarna att svara? 

 

2.3 Tidigare studier i intern kommunikation 

Strid (1999:9-11) påpekar att när man på 1800-talet började engagera sig i organisationer 

och dess uppbyggnad låg fokus till stor del på ekonomisk lönsamhet, vilket ledde till att 

man inte förrän på 1940-talet lade märke till hur relevant och betydande kommunikation i 

en organisation var, utöver ordergivning. Till att börja med var man helt inriktad på 

sändaren av budskap, vad och hur något skulle sägas, istället för på mottagaren och hur 

budskapen togs emot, tolkades och förstods. Mottagarna sågs som en generell massa som 

fick känslan av att inte vara speciell eller unik, vilket kunde skapa problem med att 

förmedla information på ett effektivt sätt. Så småningom har detta synsätt förändrats och 
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istället utvecklats med hänsyn till relationen mellan individen och omgivningen som 

viktiga aspekter för kommunikationen. Heide m.fl. (2005:18) beskriver hur viktig 

kommunikation är för organisationer och företag, och menar att en organisation i princip 

går att likställa med kommunikation, och att den förra inte kan existera utan den senare. De 

menar att synen på kommunikation under 1950- och 60-talet, då forskningen i ämnet tog 

sin början, var att organisationen fungerade som en enda enhet med eller utan 

kommunikation. Man isolerade visserligen kommunikation som något som kunde påverka 

och påverkas, men riktade mer in sig på att begränsa mängden information eller strypa 

vissa flöden av information för att underlätta för eventuellt överbelastade chefer om det 

ansågs ha uppstått något problem. 

I rapporten Intern kommunikation 2005, publicerade Lunds Universitet år 2005 

huvudresultatet från den dittills mest omfattande undersökningen inom intern 

kommunikation i Norden. Den genomfördes av Nordisk Kommunikation och totalt 12 000  

medarbetare deltog från 24 organisationer, både privata och offentliga. Med hjälp av 

enkäter både på papper och via webben ställdes påståenden om den interna 

kommunikationen på de olika organisationerna och informanterna har fått gradera sina svar 

på en femgradig skala, där 1 = instämmer inte alls/inte alls nöjd, 3 = neutral och 

5 = instämmer i hög grad/mycket nöjd. Samtliga följande siffror är genomsnitt för den 

totala undersökningen, inräknat samtliga deltagande organisationer oberoende av om de är 

statliga eller inte, eller vilka positioner informanterna har. På påståendet ”Jag får just den 

information jag behöver, och inte en massa annan information som jag inte har behov av” 

blev genomsnittet 3,11. Det innebär att många upplever att de även får onödig information 

som de inte har någon användning av i utövandet av sina arbetsuppgifter. Man ställde 

också påståenden om till exempel kommunikationsbehov, där ”Jag får den information jag 

önskar från andra delar av min arbetsplats” fick genomsnittet 3,30 och ”Jag känner mig 

välinformerad när det sker förändringar på min arbetsplats” fick det något högre 3,40. 

Nästa del av undersökningen rörde kommunikationskanaler, och till exempel besvarades 

påståendet ”Vår ledning prioriterar högt att komma ut bland medarbetarna och att 

kommunicera direkt med dem” med ett genomsnitt av 2,88; ”Vi håller regelbundna 

avdelnings-/teammöten” fick 4,06 i genomsnitt; ” På min avdelning/i mitt team är vi bra på 

att dela information med varandra” fick 3,93. Sammanfattningsvis kan man konstatera att 



 12 

när det gäller regelbundenheten i avdelningsmöten var medarbetarna relativt nöjda. När det 

gäller den information de får anser många däremot att de får mycket onödig information de 

inte har behov av, även om de också anser att de får all nödvändig information de faktiskt 

behöver också. Lägst genomsnitt fick påståendet att ledningen prioriterar att informera och 

kommunicera direkt med sina medarbetare. 

I en enkätundersökning genomförd 2011 bland mellanchefer på Volvo Business 

Services, ställdes frågor om kommunikation i samband med en verksamhetsförändring på 

företaget ur mellanchefernas perspektiv. Även här har man använt sig av en skala från 1 till 

5 för att visa i vilken grad man höll med om de påståenden som presenterades. Skalan 

sträckte sig från 1 = stämmer inte alls, 2 = stämmer ganska dåligt, 3 = varken eller, 

4 = stämmer ganska bra och 5 = stämmer helt. Högst medelvärde fick påståendet att ”Det 

är viktigt att informera de anställda”, något författaren misstänker kan vara ett ”önskat 

svar”, det vill säga att cheferna vet att de bör sätta ett högt värde på denna fråga, men det 

framgår inte huruvida de faktiskt tycker så (Borg 2011:23).  

 

2.4 Systemair AB 

Systemair AB tillverkar ventilationsprodukter med fokus på enkel och effektiv installation. 

Företagets affärsidé är att producera och utveckla ventilationsprodukter av hög kvalitet, 

med kärnvärdena kvalitet, tillgänglighet och leveranssäkerhet och visionen är att företaget 

ska gå att lita på när det gäller dessa tre faktorer.  Företaget börsnoterades 2007 och hade 

2010/11 en omsättning på 3,47 miljarder kronor. Gerard Engström, VD och koncernchef, 

grundade 1974 L.H.G. Kanalfläkt AB (Systemair AB sedan 2001-2002) tillsammans med 

två kollegor där affärsidén kretsade kring ”den raka vägen” med runda kanalfläktar som 

monterades direkt i en ventilationsledning och därmed skapade en rak väg för luften, 

istället för utanpå ventilationsledningen som annars är vanligt. Man har sedan dess behållit 

säte och huvudkontor i Skinnskatteberg där även en av idag totalt 16 fabriker finns. 

Systemair AB finns idag i 42 länder fördelat på ungefär 60 bolag och 3000 medarbetare i 

hela världen. Produkterna ska hålla en hög kvalitet och man fokuserar på enkla men rejäla 

produkter för olika typer av ventilation, de ska vara enkelt både att välja ut, sköta och 

använda. Vidare är en stor satsning att hålla en stor del av utbudet lagerfört, så att leverans 
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kan ske direkt vid beställning istället för att produktionen påbörjas först när beställningen 

mottagits. Till sist är företaget inriktat på att säkerställa att leveranser kommer i tid, och 

man använder ett gemensamt affärssystem mellan lokala och centrala lager. Man har 

genom uppköp av andra företag klarat sig bra genom den ekonomiska krisen och finns 

representerade i Norden, Väst- och Östeuropa, Nordamerika och till viss del i Asien och 

mellanöstern. Köpare av ventilationsprodukterna finns i 100 länder runt om i världen. 

Kärnvärdena genomsyrar även företagets marknadskommunikation och företagets ska 

presenteras på samma sätt oavsett del av världen (www.systemair.se). 
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3 Material och metod 

3.1 Material 

Materialet för min undersökning består dels av ett textmaterial i form av dokument och 

dels samtalsmaterial i form av intervjuer. Dokumenten har jag hämtat från företagets 

intranät och verksamhetssystem1. Vid upptäckta fel i dokumentation motsvaras 

produktionsunderlag av ritningar, materiallistor, egentillverkade skyltar, börvärden vid 

dataprovning av produkter, kontrollinstruktioner och packningsinstruktioner. 

Produktdokumentation innebär information i till exempel produktkatalogen som finns 

online. I presentationen av reklamationsfallet finns en uppdelning efter de olika 

reklamationstyper som behandlas av företaget. 

 

3.2 Metod 

I analysen av textmaterialet har jag sorterat ut de delar i dessa rutiner som rör just 

kommunikation mellan flera parter för att sammanställa det till en process för enbart den 

interna kommunikationen, i just de tre utvalda situationerna. Med hjälp av detta material 

försöker jag besvara frågan hur den interna kommunikationen teoretiskt ser ut på Systemair 

AB i de tre specifika fallen produktlanseringar, upphittat fel i en dokumentation och 

reklamationer. Dessa rutiner och riktlinjer behövs för att få fram vilka avdelningar som 

berörs, mellan vilka avdelningar samt åt vilket håll kommunikationen går när rutinerna 

följs för de tre fallen nämnda ovan. 

Frågorna till intervjuerna formulerades utifrån undersökningens syfte under en 

semistrukturerad intervju där jag har formulerat ett antal frågor som samtalen kretsade 

kring (se bilaga 1), och informanterna fick utveckla det de själva ansåg var viktigt. 

Samtalen spelades in för att i efterhand kunna lyssnas igenom, också för att underlätta 

samtalen och undvika att brista i fokus på grund av anteckningar och behov av därför 

                                                
1 Verksamhetssystemet innehåller företagets övergripande mål och strategier med beskrivna styrformer och 
processer både på en övergripande nivå och på ett delprocessplan. Arbetsbeskrivningar, rutiner och dokument 
finns samlade för alla att ta del av. 
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onödiga upprepningar. Totalt intervjuade jag tolv personer på företaget. Jag fick 

kontaktuppgifter till dem av företagets informationsansvarige. 

Analysen av samtalen har sedan gjorts genom noggrann och upprepad genomlyssning 

av de inspelade samtalen för att sammanställa informanternas svar gentemot mitt syfte. 

Efter sammanställningen av intervjumaterialet skickades ett e-postmeddelande till 

informanterna med några uppföljande frågor kring de avgränsade fallen (se bilaga 2). 

 
 

3.3 Informanterna  

I figur 1 presenteras samtliga informanter och information om vilken avdelning de är 

verksamma i och vilken titel de har. Avdelningarna är, som framgår av figur 1: försäljning, 

kundservice, teknisk support, marknadskommunikation, produktutveckling och 

kvalitetsavdelningen. 

 

Namn Avdelning Titel 

   

Peter Försäljning Försäljningschef 

Anders Försäljning Säljingenjör 

Emma Kundservice Chef för kundservice 

Amanda Kundservice Handläggare garanti- och 

serviceärenden 

Joakim Teknisk support Avdelningschef 

Fredrik Teknisk support Supporttekniker 

Oskar Marknadskommunikation Chef för 

marknadskommunikation 

Evelina Marknadskommunikation Teknisk dokumentation 

Klas Produktutveckling Teknisk direktör 

Björn Produktutveckling Produktchef 

Kjell Kvalitetsavdelning Kvalitetschef 

Vera Kvalitetsavdelning Kvalitetstekniker 

   

Figur 1 Informanter med information om avdelning och yrkestitel 



 16 

 
 

3.4 Tillförlitlighet 

Jan Trost (2005:111-113) beskriver begreppen reliabilitet och validitet som något som 

framför allt är gällande för kvantitativa undersökningsmetoder, men naturligtvis är detta 

något som måste övervägas även vid en kvalitativ undersökningsmetod. I alla 

undersökningar vill man självfallet att de resultat man kommer fram till är tillförlitliga och 

korrekta.  

 

3.4.1 Validitet 

Trost förklarar vidare (2005:113) hur en undersöknings validitet, eller giltighet, handlar om 

huruvida en undersökning mäter det den är avsedd att mäta. Det gäller till exempel, om det 

är frågan om en enkät, att se till att svarsalternativen motsvarar det man vill fråga om och 

inte något annat. Genom att också tänka på om man frågar rätt personer rätt saker och så 

vidare, kan man analysera sina resultat på ett bra sätt. 

Martyn Denscombe (2009:265-266) påpekar också hur viktigt det är med validitet vid 

analyser av intervjudata, och att det kan vara svårt att avgöra om informanten besvarar 

frågorna sanningsenligt, framför allt är detta besvärligt när det som i denna undersökning 

gäller frågor om personliga uppfattningar, erfarenheter och upplevelser av något. För att 

ytterligare stärka validiteten för denna undersökning har gemensamma teman sökts i flera 

intervjuer. 

I min undersökning har jag talat med personer på Systemair AB som är anställda på 

företaget och som på något sätt är inblandade i ett eller fler av de tre specifika fall jag 

avgränsat min undersökning till, och därmed är validiteten god eftersom de kan anses vara 

rätt personer att fråga gällande den interna kommunikationen på företaget i och med att de 

är berörda i ett eller fler av de tre avgränsade processerna nylansering, upphittat fel i 

dokumentation eller reklamation. Tillförlitligheten blir också högre i och med att antalet 

informanter är så pass högt. När det gäller textmaterialet är det också mycket tillförlitligt 

eftersom det är hämtat från företagets eget verksamhetssystem och direkt berör dess 

framtagna rutiner. Tillförlitligheten stärks också i och med att jag skickade uppföljande 
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frågor för att bekräfta informanternas synpunkter kring samtliga tre fall undersökningen 

begränsats till. På så sätt fick de möjlighet att svara mer specifikt. 

 

3.5 Etiska överväganden 

I all forskning är det viktigt att forskaren följer de etiska riktlinjerna. Denscombe 

(2009:193-199) sammanfattar att man i sin undersökning förväntas respektera rättigheter 

och värdighet hos sina deltagare, se till att deltagarna inte påverkas negativt av att delta i 

undersökningen samt att arbeta på ett ärligt sätt med respekt för integriteten hos deltagarna. 

Det gäller att följa vissa principer för att säkerställa en god etik i sitt forskningsarbete, och 

den första principen är att se till att deltagarna inte tar skada av undersökningen eller får 

några negativa effekter av sitt deltagande, varken fysiskt eller psykiskt. En andra princip är 

att man måste undvika inkorrekta återgivningar och alltid vara ärlig och öppen mot 

deltagarna. En tredje princip är att ingen ska tvingas att delta i en undersökning, utan alltid 

medverka med ett informerat samtycke och få tillräcklig information om undersökningen 

för att själv kunna avgöra om de vill delta. 

I min undersökning har samtliga deltagare tillfrågats om de vill medverka och redan i 

den första kontakten per e-post fått information om mig, vad undersökningen går ut på och 

syftet med den, samt hur den kommer att genomföras och vad det innebär för deltagarna 

gällande uppgifter och tidsåtgång. Vid intervjutillfällena har de också informerats om att 

de har rätt att dra sig ur när de vill och att de i undersökningen kommer att tilldelas fiktiva 

namn för att skänka trygghet och konfidentialitet. 
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4 Resultat 

I följande avsnitt presenteras resultaten från min undersökning. Då samtliga informanter 

inte är berörda av samtliga kommunikationsprocesser (nylansering, fel i dokumentation 

eller reklamation) varierar antalet informanter vid dessa tre delar, och jag har valt de 

uttalanden som är relevanta för varje fall. 

 

4.1 Lansering av en ny produkt  

4.1.1 Teoretiskt 

Enligt rutinen ”Marknad/Säljprocess” framgår vilken enhet som är ansvarig för olika delar 

av processen, och efter att man upprättat en marknadsplan för den nya produkten träffas 

koncernchefen, PAD (Product Area Director, produktchef på koncernnivå), den tekniska 

chefen och marknadschefen för att göra en långsiktig planering av produktsortimentet. 

Därefter ska projektet lämnas över till marknadsavdelningen, som agerar mottagare av 

projektet. Detta överlämnande sker enligt ett separat dokument, där uppgifter om projektet 

fylls i enligt en fördefinierad mall som ska fungera som stöd. Två gånger per år följs 

projektet upp av marknadschefen i ett möte med regionchefer och delaktiga i processen. 

Sedan övergår det helt i en orderprocess istället för en marknadsprocess, och då tar 

försäljningsavdelningen och avdelningen för kundservice över ansvaret (se figur 2). 

 

 
 (Strategisk produktplanering) 
 Koncernchef 
 PAD    ⇒ (Planeringsmöte)       ⇒  Marknadsavd. 
 Teknisk chef 
 Marknadschef 
 
 
 Marknadschef    ⇒  (Uppföljningsmöte)      ⇒   Regionschefer 
               Övr. delaktiga 
 
Figur 2 Kontaktvägar vid lansering av en ny produkt 
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4.1.2 Praktiskt 

Anders, ingenjör på säljavdelningen tycker att den interna kommunikationen fungerar 

ganska dåligt kring en nylanserad produkt och berättar att han ibland upplevt att det kan 

komma frågor från en kund som vill ha information om en viss produkt, som han som 

säljare inte känner till att företaget distribuerar. Mer specifikt nämner han som svar på 

mina uppföljande frågor att produktcheferna i större utsträckning bör se till att färdigställa 

hela arbetet innan en lansering påbörjas aktivt. Ofta är presentationerna av de nya 

produkterna tillgängliga tidigt men skulle behöva vara bättre redan från början, och ibland 

är varken dokumentation eller själva produkten klar vid lanseringen. 

 

”Jag tycker det förväntas att vi ska lansera någonting men vi får inte lanseringen till 

oss.” (Anders) 

 

På avdelningen för kundservice berättar Amanda att hon får ganska mycket information 

även om nylanserade produkter som inte berör henne i hennes dagliga arbete som hand-

läggare av garanti- och serviceärenden, men att det trots det kan vara nyttigt för henne då 

hon är backup i kundservice. Emma som är chef för kundservice tycker att det för det 

mesta fungerar bra men att alla produktchefer inte är lika duktiga på att informera om nya 

produkter och förändringar. När det gäller just nylanseringar tycker hon att de som arbetar 

på kundservice skulle ha nytta av bättre information om produkterna i ett tidigare skede, 

eftersom de vid en sådan situation kanske inte alltid vet att det finns information de borde 

söka: 

 

”Även om jag efterlyser information ibland så kan jag ju inte efterlysa något jag inte vet 

har hänt.” (Amanda) 

 

Fredrik som arbetar på teknisk support påpekar att de på denna avdelning är mycket 

beroende av information om nya produkter för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt, 

eftersom de har ansvar för att föra denna information vidare till leverantörer och kunder.  
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”Är vi inte uppdaterade på produkterna, då är det ju inte bra för den som kommunicerar 

med den marknadsbiten. Det kan vara en tekniker eller en grossist eller en kund till oss, 

och då blir det ju en krock.” 

 

Som exempel nämner han också situationer där en tekniker är på plats hos en kund för att 

göra en installation och ringer till teknisk support för att få hjälp med en ritning, där 

problem uppstår om de antingen har fel ritning eller kanske inte ens känner till produkten. 

För att undvika fall som detta påpekar han också fördelen med att låta någon från teknisk 

support delta vid varje nylansering av en produkt. På så sätt fångar man upp en lite 

fördjupad kunskap om produkterna så att åtminstone någon på avdelningen har extra bra 

kännedom om varje produkt. När teknisk support är med redan från början i projektstadiet 

av en ny produkt fungerar det mycket bättre då de också får ta del av djupare 

produktanalyser före lanseringen. I de fall de inte är inbjudna i ett tidigt stadium av 

processen upplever han att det blir en mer ansträngd situation när det kommer mer 

avancerade frågor till supporten om produkterna efter lanseringen. Med sin ständiga 

kontakt med marknaden menar han att de har en så stark kännedom om behov och 

önskemål om produkterna att det är något man bör ta hänsyn till och dra nytta av.  

 

”Har inte avdelningen varit inbjuden till projektstadiet så hamnar vi i samma statusläge 

som installatörer och kunder. […] Det gäller att bryta trenden och se avdelningen som 

en stark kompetens inom företaget och se till att den är delaktig redan innan en 

nylansering. […] Kunnig och lyhörd supportpersonal bidrar till en god företags- och 

produktutveckling.” (Fredrik) 

 

Även Joakim, avdelningschef för den tekniska supporten, menar att de ibland får 

knapphändig information om nya produkter lite väl sent i lanseringsprocessen och att en ny 

produkt ibland dyker upp på marknaden innan supporten fått kännedom om den: 

 

”Rutinen borde vara att produktchefen har som del i sitt projekt att meddela oss innan 

man frisläpper en ny produkt.” (Joakim) 



 21 

 

På avdelningen för marknadskommunikation är situationen en annan, och just nylansering 

av produkter är inte ett stort problem när det gäller intern kommunikation. Chefen för 

marknadskommunikationsavdelningen, Oskar, menar främst att det saknas ett tydligt 

gränssnitt mellan sin avdelning och avdelningen för svensk försäljning. Där är upplevelsen 

att det ödslas en hel del tid på att ta reda på vem som ska göra vad. Han svarar också på de 

uppföljande frågorna om nylanseringen och specificerar där att vissa av produktcheferna är 

bättre än andra och att det behövs en mer enhetlig handläggning av den här typen av 

ärenden. I Sverige upplever han att det trots allt är på väg åt rätt håll, medan det i till 

exempel Danmark och Slovakien behövs större förbättringar. 

 

”Vi är på väg men har lång väg kvar.” (Oskar) 

 

Evelina, även hon verksam på avdelningen för marknadskommunikation, berättar att hon 

tycker att de avstämningsmöten man har vid nylanseringar fungerar bra, men att 

projektledarna ibland glömmer att hon borde vara med på ytterligare några möten. 

Klas, teknisk direktör och därmed aktiv vid produktutvecklingar, lägger stor vikt vid att 

en ny produkt behöver kommuniceras ut i organisationen för allas bästa, och det hade till 

exempel varit bra med regelbundna möten med teknikerna på supporten en gång i 

kvartalet. Han menar att det är viktigt och intressant att ta reda på hur man ska 

kommunicera ut denna information från produktutvecklingsmöten och koncernledningen: 

 

”Man kan förstöra en ny produkt genom att inte informera korrekt, både internt och 

externt.” (Klas) 

 

En av företagets produktchefer, Björn, har också upplevt att det dykt upp nya produkt-

grupper ibland, då man fått informationen via intranätet av en slump fast det hade varit till 

stor nytta att vara informerad långt tidigare. I det läget hade det varit att föredra att 

informera lite för mycket än för lite:  
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”Där kan jag tycka att jag borde ha varit informerad, att man kanske inte jobbat lika på 

två håll.” 

 
Han menar också att det ibland går lite väl fort i slutskedet av lanseringarna och att det då 

är lätt att glömma bort eller prioritera bort vissa saker som kanske borde ha informerats till 

ytterligare någon. I övrigt tycker han att det alltid finns en plan för vad som ska göras. 

Något mycket positivt enligt Björn, och även ganska nytt, är det så kallade ”PULS-

rummet”, där hela projektgruppen vid projektutveckling av en viss produkt möts varje 

vecka på ett kort avstämningsmöte där alla deltagare har möjlighet att stämma av vad som 

hänt sen sist, vad som behöver göras och eventuella frågor. Jämfört med tidigare då dessa 

möten hölls ungefär en gång per månad ser Björn en klar förbättring: 

 

”Om någon har något problem försöker man lösa det tillsammans på en gång om det är 

möjligt, och alla kan hålla sig ajour med varandra i projektet.” (Björn) 

 

Vera, kvalitetstekniker, upplever att rutinerna inte alltid följs vid en produktlansering och 

har flera gånger hört talas om att försäljningsavdelningen saknat information om vissa 

produkter, och Kjell som är chef på kvalitetsavdelningen påpekar att det tidigare funnits 

brister i vilka avdelningar som varit inblandade i processen, och till exempel har teknisk 

support tidigare inte riktigt varit med. Överlag känner båda att den interna kommuni-

kationen kring en nylansering fungerar bra enligt vad de själva upplever, och Kjell menar 

att det kan bero på att de arbetar med just det de gör, men Vera tillägger som svar på en 

uppföljande fråga per e-post att det generellt är just att få och sprida information om nya 

produkter som är bekymret i detta fall. 

 

”Det är möjligt att vi tycker att det funkar bättre som vet var vi ska vända oss om det 

mesta.” (Vera) 
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4.2 Fel i dokumentation 

4.2.1 Teoretiskt 

När ett fel av något slag hittas i ett produktionsunderlag eller i en produktdokumentation 

finns en rutin i verksamhetssystemet för vem som ska kontaktas, under rubriken ”Intern 

avvikelsehantering”.  Samma sak gäller för upphittade felaktigheter i verksamhetssystemet. 

Gemensamt för dessa är att alla på företaget har ansvar för att anmäla om man hittar ett fel. 

För fel i ett produktionsunderlag är rutinen att om det upptäcks i produktionen ska felet 

anmälas till områdesledaren som kontaktar kvalitetsavdelningen. Om felet upptäcks av 

någon annan personal på företaget ska de vända sig direkt till kvalitetsavdelningen, som 

sedan tar beslut om eventuell åtgärd. När det gäller produktdokumentation ska produkt-

chefen för den berörda produkten kontaktas, oavsett vem som hittar felet (se figur 3). 

 

 
   A) Produktionsanställd ⇒ Områdesledare ⇒ Kvalitetsavdelning 
 
   Övrig personal ⇒ Kvalitetsavdelningen 
 _________________________________________________________________ 
 
   B) Oavsett upphittare ⇒ Produktchef 
 
Figur 3 Kontaktvägar vid A) fel i produktionsunderlag eller B) produktdokumentation 

 

Om det upptäcks ett fel i själva verksamhetssystemets dokument eller länkar ska 

upphittaren kontakta kvalitetsavdelningen direkt. Om man däremot finner avvikelser i 

rutiner eller fakta i dokument i verksamhetssystemet kontaktas den som är ansvarig för 

dokumentet i fråga. Denne korrigerar dokumentet och lämnar det till kvalitetsavdelningen 

som i sin tur uppdaterar dokumentet och informationen i verksamhetssystemet (se figur 4 

och 5). 
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Oavsett upphittare ⇒ Kvalitetsavdelningen  
 
Figur 4 Fel i verksamhetssystemets dokument och länkar 

 

 
Oavsett upphittare ⇒ Ansvarig för dokumentet ⇒ Kvalitetsavdelningen 
 
Figur 5 Fel i dokumentfakta eller rutiner i verksamhetssystemet 

 

4.2.2 Praktiskt 

På den tekniska supporten lägger Fredrik stor vikt vid att det inte får förekomma fel i till 

exempel ritningar i produktionen så att montörerna måste hitta vägar runt de felaktiga 

ritningarna, det är istället otroligt viktigt att sådana saker fångas upp och åtgärdas på en 

gång. Detta eftersom det stjäl mycket tid och naturligtvis också innebär stora risker att det 

blir fel i produktionen, som i längden skapar konsekvenser som merjobb eller ekonomisk 

förlust i onödan. Han påpekar också att fel i en dokumentation (som inte hittats alternativt 

inte rapporterats) har en väldigt negativ effekt i hans arbete med att ge kunderna teknisk 

support utifrån just denna dokumentation. Tidigare har det funnits olika kontaktvägar för 

att rapportera fel i dokumentationer men nuförtiden tar han kontakt direkt med den som är 

produktansvarig via e-post, även om det inte alltid är självklart vem man ska vända sig till. 

Ett bekymmer som ibland uppstår är att det kan förekomma fall där handläggningstiden 

från inlämningstidpunkten till den genomförda förändringen är alltför lång, och under 

denna tid är det bara den som lämnat in uppgifter om felet och den som tar emot dem som 

känner till att det existerar ett fel. Fredrik upplever det som att den tidigare hanteringen 

med ett gemensamt system för att registrera denna typ av fel var bättre då den som gjort en 

felanmälan alltid hade översyn över ärendehanteringen, vem som ansvarar för det och hur 

långt gången processen var: 

 

”Ärendena kunde aldrig ’rinna ut i sanden’ utan att beslut togs av ansvarig och 

uppgiftslämnaren fick också ett besked på detta” (Fredrik) 
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”Teknisk support har ritningar och dokument för produkter som är gamla och inte 

uppdaterade, vilket skapar problem när kunderna hör av sig.” (Fredrik) 

 

Evelina från marknadskommunikationsavdelningen upplever få problem och har sällan 

känt att hon suttit fast när hon sökt svar från en produktchef, utan menar att hon är ihärdig 

och ser till att få eller hitta svar. Antingen genom att skicka ett till e-postmeddelande, ett 

telefonsamtal eller ett personligt besök om det är möjligt. När någon ibland kommer direkt 

till henne för att få ett dokument av något slag ändrat på grund av ett upphittat fel är hon 

noga med att ta det med den berörda produktchefen, för att undvika att man ändrar text 

som egentligen rör en produkt där man redan hunnit ändra något ännu en gång: 

 

”Vi tar det med produktchefen, vi måste det, så det blir rätt.” 

 

”Man blir inte stillasittande, utan jobbar runt och kommer tillbaka till det helt enkelt. 

[…] Det är oftast om man har någon fråga till produktcheferna som man får skicka en 

liten påminnelse. För de har ju annat att göra än att sitta och svara på mina mail så där är 

jag väldigt tolerant.” 

 

På de kompletterande frågorna svarar hon också att hon vet till vem hon ska vända sig när 

hon själv hittar fel i en dokumentation och hon vänder sig direkt till den som är ansvarig 

för det aktuella dokumentet, vilket till exempel kan vara någon av produktcheferna. 

Hennes upplevelse är också att många på företaget vet var de ska vända sig för att hantera 

sådana fel. Överlag tycker hon dessutom att responsen går ganska snabbt i hanteringen 

med undantag för vissa fall utanför Sverige i kontakt med dotterbolag. 

 

”När jag har hittat något så har det gått relativt fort att få svar men naturligtvis har man 

ibland varit med om ’flaskhalsar’” (Evelina) 

 

Som chef på avdelningen för marknadskommunikation hittar inte Oskar några fel i doku-

mentationer själv, men blir ofta kontaktad med förslag och önskemål om ändringar av 
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felaktigheter och saknad information i olika instruktioner, eftersom han är ansvarig för 

avdelningen som hanterar just instruktioner. I det läget vet han till vem han ska vända sig 

på sin avdelning och denna ändringsrutin tycker han fungerar bra, däremot kan det ibland 

ta lång tid innan en uppdatering kommer ut och är klar. 

Vera från kvalitetsavdelningen är väl medveten om de rutiner som finns gällande fel i 

olika typer av dokumentation men är inte lika säker på om alla vet att rutinerna finns eller 

efterlever dem. Därför pekar hon också på vikten av att det måste vara tydligt vem man ska 

vända sig till för att alltid underlätta en så korrekt hantering som möjligt. Framför allt när 

de på kvalitetsavdelningen tar emot ärenden kring felaktig dokumentation så sker det via e-

post och telefon. Kjell, kvalitetschef, berättar också att de sedan samlar in information om 

dessa avvikelser för att registrera dem i systemet, kontaktar ansvariga som i sin tur tar 

kontakt med berörd personal med information om när och hur avvikelsen ska åtgärdas, 

samt vem som ska göra det. De sammanställer statistik som tas vidare till avdelnings-

cheferna och avvikelsehistorik presenteras veckovis på produktionsmöten. 

Amanda, som handlägger service- och garantiärenden, berättar att när hon själv hittade 

ett fel i en materiallista vände hon sig direkt till teknisk support som ansvarar för den typen 

av dokument. Hon har inte hört några synpunkter eller klagomål kring just denna rutin och 

antar därför att den fungerar bra. 

 

4.3 Reklamation från kund 

4.3.1 Teoretiskt 

För hantering av kundreklamationer finns utförliga rutiner beskrivna i verksamhets-

systemet under rubriken ”Avvikelse/reklamation kund”. Reklamationshanteringen är 

indelad enligt sex olika typer: Retur av C- och B-artiklar2, fel artikel skickad från 

utlastning, fel pris/rabatt, för många skickade artiklar, för få artiklar skickade samt ett 

uppföljningsmöte.  

                                                
2 C-artiklar är konfigurerade och/eller sammansatta produkter som inte finns i lager utan produceras vid 
efterfrågan och anpassas efter kundens specifika önskemål. B-artiklar är kundorienterade produkter som inte 
är lagerförda utan ofta beställs från externa leverantörer först när man får en beställning av en kund. 
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Vid retur av C-artiklar kontaktar den reklamationsansvarige inköpsavdelningen som i sin 

tur tar kontakt med leverantören av artikeln. När en B-artikel returneras tar den reklama-

tionsansvarige kontakt med produktionsplanerare och säljavdelning/kundservice för att 

informera om den inkomna returen. För båda typerna gäller också att den reklama-

tionsansvarige blir informerad vid matchning mot en kundorder. Ansvariga för detta är 

alltså säljare och kundservice, den reklamationsansvarige, inköpsavdelningen samt 

produktionsplanerare. Den reklamationsansvarige registrerar reklamationen och sedan 

meddelas leverantören, berörda produktionsplanerare och sälj/kundservice (se figur 6). 

 
 
 
Ansvariga 
Säljare/Kundservice       Leverantör 
Reklamationsansvarig   ⇒  Reklamationsansvarig  ⇒ Prod.planerare 
Inköpsavdelning       Sälj/Kundservice 
Prod.planerare 
 
Figur 6 Retur av C- och B-artiklar 
 

 

Om fel artikel skickas från utlastningen kontaktas den reklamationsansvarige via e-post, 

oavsett om kunden väljer att behålla eller returnera produkten. Ansvariga för denna process 

är säljare samt den som är reklamationsansvarig (se figur 7).  

 
 
Kund behåller/returnerar ⇒  Säljare   ⇒ (e-post) Reklamationsansvarig 
 
Figur 7 Fel artikel skickad från utlastning 
 
 

När en kund fakturerats med felaktigt pris eller rabatt är säljaren ansvarig för att ta kontakt 

med kundreskontran samt kundservice, för kreditering av fakturan samt eventuell upp-

datering av prislista eller rabatt (se figur 8). 

 
 

  ⇒ Kundreskontra (krediterar) 
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Säljare    
  ⇒ Kundservice (uppdaterar prislista) 
 
Figur 8 Felaktigt pris/rabatt 
 
 
Om en kund mottar för många artiklar är säljarna ansvariga för att kontakta den 

reklamationsansvarige som gör en inventering och uppdaterar lagerstatusen för produkten 

(se figur 9). 

 
 
Säljare ⇒ Reklamationsansvarig (Inventerar och uppdaterar lagerstatus) 
 
Figur 9 För många artiklar skickade från utlastning 
 
 

När det skickats för få artiklar till kunden är säljarna ansvariga att kontakta den 

reklamationsansvarige, samt att skriva en reklamationsrapport till kundreskontran för att 

kreditera kundens faktura (se figur 10): 

 
 
  ⇒ Kund vill behålla resterande ⇒ Reklamationsansvarig 
Säljare 
  ⇒ Kund vill inte behålla  ⇒ Reklamationsansvarig  

              ⇒ Kundreskontra (krediterar) 
 
Figur 10 För få artiklar skickade från utlastning 
 

 

När det gäller uppföljning av reklamationsärenden är själva processägaren ansvarig för att 

på informationsmöten månadsvis redovisa framför allt avvikelser och reklamationer som 

bedöms kunna återkomma. 
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4.3.2 Praktiskt 

Anders, säljingenjör, upplever att reklamationshanteringen fungerar bra och har inte själv 

upplevt några problem i samband med någon reklamation. 

Emma på kundservice tycker också att reklamationshanteringen fungerar väldigt bra där 

även säljavdelningen har bra insyn i processen: 

 

”Det är väldigt tydligt i det systemet fram och tillbaka till rätt avdelningar.” 

 

Amanda som arbetar med service- och garantiärenden uppfattar sällan att det brister i den 

interna kommunikationen med de ärenden hon tar emot i sitt arbete, eftersom detta följer 

fördefinierade mallar med vilken information som ska fyllas i vid registreringen. I de fall 

något skulle saknas är det okomplicerat att helt enkelt komplettera denna information 

antingen genom att kontakta den som skickat ärendet, alternativt att leta reda på det som 

saknas själv. Hon kompletterar också med att de allra flesta följer reklamationsrutinerna 

och i de fall någon har behövt bli påmind om hur de ska göra har de alltid bättrat sig. 

Förutom att vissa säljare sällan har ärendenummer på de reklamationer de vill ha läges-

rapport och information om, så fungerar den interna kommunikationen bra kring 

reklamationer. 

På teknisk support är man inte direkt inblandad i reklamationsprocessen men Fredrik 

nämner fördelarna med tydliga rutiner kring bland annat reklamationer, då man har klart 

för sig vilken processen är, vad man ska göra och vem man ska vända sig till. Det som 

fungerar bra i dagsläget är enligt honom när reklamationsavdelningen kontaktar teknisk 

support direkt för att göra en utvärdering av en specifik reklamation. Då blir de medvetna 

om det finns några återkommande fel på en viss produkt och kan ge en bättre support. 

Detta anser han är mycket viktigt eftersom de är beroende av denna typ av information. 

 

”Det är viktigt att avdelningen känner till specifika reklamationer på produkterna, för att 

kunna ge professionell vägledning och support till kunder och marknad.” 

 

Som produktchef får Björn ibland e-post gällande reklamationer och felaktigheter på 

produkter, främst från dotterbolagen, och det totala antalet e-postmeddelanden i inkorgen 
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kan ibland bli tidsödande. Som exempel berättar han om en reklamation som kom från ett 

av dotterbolagen direkt till honom, där han skickade ärendet vidare till teknisk support och 

reklamationsavdelningen och därmed släppte ärendet. Efter flera månader hörde dotter-

bolaget av sig och undrade varför inget hänt, och Björn nämner detta som ett exempel på 

problem som kan uppstå just när man lämnar ifrån sig ett reklamationsärende och inte 

följer upp att det verkligen tas om hand. När det gäller allvarligare reklamationer upplever 

han att man är bra på att gå ut med information, men vid mindre reklamationer är risken 

större att kommunikationen brister, kanske för att rutinerna om vem som ska informeras är 

aningen oklara. 

På kvalitetsavdelningen är man helt överens om att reklamationshanteringen fungerar 

utan några problem och det de framför allt ser som välfungerande är det system som 

används för att registrera en reklamation och upplever inte själva något problem med att 

veta till vem man ska vända sig. Kjell påpekar att de har en annan insyn i processen 

eftersom de är i allra högsta grad inblandade: 

 

”Det är ju lite vårt jobb att se vad det är som inte fungerar och försöka göra någon rutin 

av det om det behövs. Vi ska ju hålla systemet uppdaterat och där ingår ju hur processen 

ska fungera. […] Eftersom vi är på kvalitet så förväntar vi oss att få info om det är några 

problem.” 

 

Även om Vera tycker att hanteringen kring reklamationer fungerar bra när processen väl är 

igång enligt rutinerna, nämner hon att det ändå ibland förekommer problem med någon 

produkt som kvalitetsavdelningen blir varse först efter ett år i värsta fall: 

 

”Det blir ju ingen förändring om vi inte får info och kan ta tag i det.” 
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5 Diskussion 

Undersökningens syfte har varit att ta reda på hur den interna kommunikationen fungerar 

både i teori och i praktik på ett svensk företag, samt att undersöka om det finns några 

brister i den praktiska kommunikationen internt på företaget. Företaget var Systemair AB 

och de som intervjuades var anställda på olika avdelningar på företaget och är på olika sätt 

inblandade i den interna kommunikationen. 

 

5.1 Vad fungerade bra? 

Överlag var alla tillfrågade överens om att den interna kommunikationen i samband med 

reklamationshanteringar fungerar bra och när man jämför informanternas spontana svar på 

hur det fungerar nämner merparten att det finns bra rutiner och att de också efterföljs. 

Många är också positiva till det datasystem i vilket reklamationerna registreras och 

hanteras, där man kan följa en reklamation om man vill se hur hanteringen fortgår i ett 

specifikt fall. 

Vid upphittade fel i olika typer av dokumentation fungerar den praktiska hanteringen 

bra. Det verkar också vara en allmän uppfattning att man vet till vem man ska vända sig 

även om det finns undantag då det är lite svårare. Detta är så klart mycket positivt och 

något att hålla fast vid, då det sparar mycket tid och kraft. Medarbetarna slipper leta alltför 

mycket eller själva uppfinna en lösning på ett problem som trots allt måste rättas till så 

snart som möjligt, för att undvika framtida problem och missförstånd både internt och 

externt. Det som lyfts fram som ett problem i denna hantering är att det ibland kan vara 

långa handläggningstider när man rapporterat ett fel och att det dröjer innan felet rättas, 

men i övrigt fungerar det alltså bra. 

 

5.2 Vad fungerade dåligt? 

Något som tagits upp som ett problem med den interna kommunikationen av samtliga sex 

tillfrågade avdelningar är när man lanserar en ny produkt, där många av de inblandade 
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känner att de får för lite information och ofta för sent. När det gäller att marknadsföra nya 

produkter kan man vänta sig att det finns framtagna rutiner och god kännedom när det 

gäller extern kommunikation och marknadsföring för att få produkterna sålda. Den interna 

kommunikationen är däremot också viktig, och om den inte fungerar riskerar det att skapa 

ett sämre arbetsklimat. Dessutom finns risken att det skapas irritation bland medarbetarna 

som är inblandade, eller skulle behöva vara inblandade, i processen. 

Både Simonsson (2006) och Yolland (2004) framhåller vikten av tydliga riktlinjer för 

den interna kommunikationen för att skapa ett så effektivt och lättföljt arbetssätt som 

möjligt. Även om Systemair AB har framtagna rutiner för både nylansering av produkter, 

fel i dokumentation samt reklamationer, har min undersökning med tydlighet visat att det 

ändå finns oklarheter. Detta vållar vissa problem för de anställda som är involverade i 

dessa typer av ärenden. Även om tankesättet delvis redan finns där, är det viktigt att 

fortsätta arbeta med det så att det sprids i företaget och att alla får klarhet i hur de ska agera 

i olika kommunikationssituationer.  

Vad som också blivit tydligt i denna undersökning är att rutinerna för den interna 

kommunikationen inte alltid fungerar som de ska, även om de existerar. Det kan såklart 

dels bero på att de befintliga rutinerna inte efterföljs, men också på att man behöver se över 

rutinerna som redan finns. Man kan också behöva ta större hänsyn till vilka avdelningar 

som behöver få information om produkterna och i vilket skede. Att till exempel med-

arbetarna på supporten inte får uppdaterad information om nya eller förändrade produkter 

skapar ett otryggt och ineffektivt arbetssätt. Man riskerar att ge ett oprofessionellt intryck 

gentemot kunden eller leverantören och måste lägga ner onödig tid på att leta reda på rätt 

dokument och information när problemet väl är ett faktum. Yolland (2004) har som en av 

sina sex principer för intern kommunikation att man måste överväga att vara mer 

transparent i sin kommunikation. Man bör undvika att hemlighålla information inom 

begränsade grupper om andra avdelningar och individer skulle kunna ha nytta av den. 

Detta är något som kan knytas till just problemet med att några avdelningar på Systemair 

AB ibland känner sig utelämnade, även från processer där de är högst aktuella och skulle 

ha stor nytta av att ta del av viss information i ett tidigare skede. Till exempel upplevde en 

av produktcheferna att han ibland får information om nya produkter i ett så sent skede att 

han inte längre har möjlighet att ge feedback eller synpunkter som kunde ha varit till nytta i 
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utvecklingsprocessen. Supportens deltagande vid produktlanseringar skulle så klart också 

kunna underlätta mycket i det framtida supportarbetet med de nya produkterna. Detta stöds 

även av ett uttalande från en av företagets tekniska direktörer, som anser att man 

åtminstone en gång per kvartal bör ha möten tillsammans med den tekniska supporten. 

När det gäller den teoretiska och den praktiska hanteringen kring upphittade fel i olika 

typer av dokumentationer skulle det också vara nyttigt att se över rutinerna. I de befintliga 

rutinerna finns som nämnts ovan beskrivet till vem man ska vända sig till i olika fall, men 

trots det råder det ibland tvivel bland de tillfrågade informanterna. Dels skulle man alltså 

kunna se över förteckningen över ansvariga för olika produkter och dokument, och dels 

skulle det också kunna vara lönsamt att göra ett tillägg i rutinen för hur man lämpligast 

kommunicerar denna typ av budskap i olika typer av fall. På så sätt optimeras denna 

kommunikationsprocess och man kan minska risken för missförstånd av otydliga riktlinjer. 

 
 

5.3 Slutsats 

Av resultatet i denna undersökning kan jag dra slutsatsen att Systemair AB i sitt verk-

samhetssystem har tillgängliga rutiner för samtliga de tre utvalda fall jag valt att under-

söka: nylansering, fel i dokumentation samt reklamation. De slutsatser jag kan dra kring 

dessa tre fall är till exempel att processen för nylansering av produkter skulle behöva ses 

över. Det främsta problemet är att fler skulle behöva få information om de nya produk-

terna tidigare och alltså vara delaktiga i produktionslanseringsprocessen mer än i dagsläget. 

Rutinen som gäller upphittade fel i olika typer av dokumentation fungerar bra, med 

undantag för att handläggningstiderna ibland blir onödigt långa innan felen rättas till och 

uppdateras i dokumenten. Den interna kommunikationen kring reklamationer fungerar 

överlag väldigt bra och alla informanter tycker att rutinerna är tydliga och att hanteringen 

fungerar smidigt. 

Man kan därmed dra slutsatsen att den interna kommunikationen i teorin fungerar bra 

och att det finns framtagna rutiner som alla medarbetare har tillgång till via företagets 

verksamhetssystem, men den praktiska hanteringen behöver ses över för att underlätta för 

medarbetarna och undvika dubbelarbete, onödigt slöseri med tid och frustration. 
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5.4 Intervjuer som metod för materialinsamling 

Denscombe (2009:267-269) sammanfattar fördelar med intervjuer som material till 

forskning och nämner till att börja med fördelen med att kunna utveckla och fördjupa 

utvalda ämnen och ställa följdfrågor så att materialet får ett större djup. Vidare införskaffar 

forskaren värdefull kunskap och information om ämnen inom informanternas specifika 

kunskaper. Dessutom finns fördelarna att det inte krävs någon komplicerad utrustning, att 

informanterna själva kan prioritera och utveckla de idéer de själva tycker är väsentliga för 

ämnet, och intervjuformen är också en flexibel lösning för att samla in data till en under-

sökning som också säkerställer en hög svarsfrekvens jämfört med till exempel en enkät-

undersökning. Det kan också ha en terapeutisk funktion för informanten eftersom det är 

mer personligt än att fylla i formulär, enkäter eller delta i experiment och observationer. 

Slutligen främjar det också validiteten, som nämns i avsnitt 3.3.1. Naturligtvis finns också 

nackdelar med att använda muntligt intervjumaterial för en undersökning. Det är en tids-

krävande metod som gör det svårt att uppnå fullständig objektivitet, då det alltid i någon 

mån kan vara beroende av kontexten och vilken individ som deltar, samt att svaren inte blir 

lika standardiserade som vid andra insamlingsmetoder. Dessutom har den som utför 

intervjun också en effekt på resultatet i och med att intervjuarens identitet alltid kan på-

verka informanternas svar på ett eller annat sätt, och dessutom kan informanterna hållas 

tillbaka av inspelningsutrustning så att samtalet blir tillgjort. Även kostnader för tid och 

eventuella resor kan ses som en nackdel. 

Att använda en kvalitativ metod i form av personliga intervjuer har i denna under-

sökning visat sig vara ett väldigt bra alternativ för att få uttömmande och givande svar på 

de frågor jag ställde vid intervjuerna, och en bra uppfattning om hur informanterna känner 

inför den interna kommunikationen. Det visade sig också lönsamt att efter en tid ställa upp-

följande frågor om de tre förutbestämda kommunikationssituationer undersökningen 

avgränsats till, även om de ämnen som redan berörts vid intervjuerna. På så sätt fick 

informanterna möjlighet att uttrycka sina åsikter efter att ha fått fundera lite mer vilket gör 

undersökningen mer tillförlitlig. 
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5.5 Vidare forskning 

Ju mer man nystar i ett fenomen som intern kommunikation, desto fler ändar hittar man på 

kommunikationstråden. Sett till denna undersökning skulle det vara mycket intressant att 

utveckla studien till en djupare undersökning av den interna kommunikationen generellt på 

företaget, och då även låta undersökningen ha ett internationellt perspektiv eftersom 

företaget verkar i många olika delar i världen. Att jämföra arbetssätt och kommunikations-

strategier med ett internationellt perspektiv skulle troligen ge företaget stora möjligheter att 

lära av sig självt, samt ge än större insikt i just intern kommunikation i ett globalt företag. 

Jag skulle också finna det mycket givande att låta denna undersökning bli en större 

kartläggning av den interna kommunikationen i ett mer generellt perspektiv. 
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Bilagor 

A: Hur ser kommunikationsflödet ut teoretiskt? 

1. Vilka kanaler använder ni för internkommunikation? 

2. Finns klara och tydliga riktlinjer om VAD du ska kommunicera vidare? 

3. Finns klara och tydliga riktlinjer om HUR du ska kommunicera vidare? 

4. Följs rutinerna eller är det mer en allmängiltig uppfattning om hur man ska göra? 
 

B: Hur fungerar det i praktiken? 

1. I vilken kommunikationskanal hittar du vanligtvis information? 

2. Vilken kommunikationskanal använder du dig själv mest av? 

3. Vilka kanaler tycker du fungerar mest/minst effektivt? Varför? 

4. Använder du regelbundet intranätet? 

5. Tycker du att det är lätt att använda intranätet? 

6. Hur kontrollerar ni att information ni förmedlat nått fram och tolkats på rätt sätt? 

7. Om kommunikationsproblem uppstår, hur löses dessa? 

8. Får du den information du behöver och inte en massa onödig info du inte behöver? 

9. Har du tillgång till den information du behöver för att utföra ditt jobb på rätt sätt? 

10. Har ni regelbundna team-/avdelningsmöten?  
 

C: Hur tolkas/hanteras/upplevs informationen av mottagarna? 

1. I vilken kommunikationskanal föredrar du att få arbetsrelaterad information? 

2. I vilken kanal föredrar du att förmedla arbetsrelaterad information? 

3. Får du information som är tillräcklig för att föra vidare till dina anställda? 

4. Är informationen du får begriplig? 

7. Tycker du att den sammanlagda mängden information som du får är hanterbar och att 

du har tid att ta till dig den? 

8. Upplever du några problem med internkommunikationen inom företaget? 

10. Vad fungerar bra i dagsläget? 

11. Kan du ge exempel på något tillfälle då det uppstått problem/gått fel? 

12. Har du något förslag på förbättringar, vad som behöver förbättras osv.? 

Bilaga 1 Intervjufrågor 
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Lansering av en ny produkt 

1. Hur tycker du att den interna kommunikationen fungerar vid en nylansering? 

2. Vad fungerar bra? 

3. Vad fungerar dåligt? 

4. Har du några övriga synpunkter kring detta? 
 

Fel i dokument 

1. Har du någon gång hittat ett fel i ett dokument av något slag? (T.ex.ritningar, 

materiallistor, skyltar, produktdokumentation, kontrollinstruktioner m.m.) 

2. Om ja: Vart vände du dig i detta fall? 

3. Vet du till vem du ska vända dig? 

4. Hur tycker du att den interna kommunikationen fungerar när någon hittar ett fel i 

ett dokument? 

5. Vad fungerar bra? 

6. Vad fungerar dåligt? 

7. Har du några övriga synpunkter kring detta? 
 

Reklamation 

1. Hur tycker du att den interna kommunikationen fungerar vid en reklamation? 

2. Vad fungerar bra? 

3. Vad fungerar dåligt? 

4. Har du några övriga synpunkter kring detta? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 Uppföljande frågor 


