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1. Kommunikation inom en internationell koncern 

Det blir allt vanligare att företag använder sig av så kallad offshoreverksamhet (Lewin & Peeters, 

2006, s 226), det vill säga att en organisation väljer att förlägga en del av sin verksamhet 

utomlands men behåller verksamheten som en helägd del av organisationen (Oshri et al. 2009, s 

4). Att ha en organisation utspridd på flera geografiska områden kan medföra problem när det 

kommer till den interna kommunikationen (Oshri et. al., 2009, s 124). Till exempel kan 

kulturskillnader och olika tidszoner mellan kontoren ställa till det för organisationen. En del 

teorier säger att en kommunikationsplan är en bra metod för att ge klara besked om hur 

kommunikationen inom en organisation ska gå till för att undvika missförstånd för de anställda 

(Eriksson, 2011, s 186). I följande uppsats har vi undersökt hur planerad kommunikation kan 

hjälpa en organisation att lösa kommunikationsproblem som uppstår till följd av att 

verksamheten är geografiskt utspridd. För att utreda detta har vi genomfört en studie på företaget 

Techedo, som i dagsläget har kontor i fyra länder.  

1.1 Vi tittar närmre på Techedo   

Techedo är ett svenskt konsultföretag i IT branschen som bland annat erbjuder kundtjänstsupport 

och säkra kortbetalningslösningar för sina kunders räkning (Techedo, 2012). På så vis slipper 

Techedos kunder ägna sig åt den typen av verksamhet, utan kan välja att outsourca detta till 

Techedo. Företaget grundades år 2002 och har idag kontor i Frankrike, Malta, Malaysia och 

Sverige. Organisationen växer snabbt och i dagsläget finns det planer på att öppna ett kontor i 

Sydamerika (Intervju, Techedo, 2012).  

 

Representanterna från Techedo som vi träffade under vårt första intervjutillfälle, den 24 januari 

2012, berättade att de upplevde en del kommunikationsproblem inom organisationen, och då 

främst vid den interna kommunikationen som sker mellan de geografiskt skilda kontoren. 

Techedo har ingen utarbetad kommunikationsplan och trots att koncernen växer snabbt finns det 

inte några planer på att införa en. Därför ser vi Techedo som ett intressant exempel att studera 

problemen med intern kommunikation i en internationell organisation. 
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1.2 Vi söker internkommunikationens betydelse vid en offshoresatsning 

Fler och fler företag väljer att förlägga delar av verksamheten utomlands, det vill säga offshore. 

Detta tenderar dock att medföra en hel del problem för den interna kommunikationen. Därför är 

det viktigt att företaget uppmärksammar problemen innan organisationen tar skada av bristerna 

inom kommunikationen. Vi fann relativt lite forskning om internkommunikationens betydelse 

för organisationer som bedriver verksamhet i flera länder. Det vi ville tillföra genom denna 

studie var därför att utveckla forskningen inom det ämnet. Genom att studera Techedos 

verksamhet, som till stor del bedrivs offshore, syftar vi till att höja medvetenheten om vilka 

problem som uppstår vid denna typ av verksamhet och hur företaget i fråga kan hantera och 

komma till rätta med dem. Vi har valt att enbart se till den interna kommunikationen hos 

organisationen i fråga, och därmed medvetet valt att utelämna den externa kommunikationen.  

 

Genom vår studie vill vi få svar på frågeställningarna;  

● Hur kan internkommunikationen hållas effektiv när en organisation är lokaliserad i flera 

länder och bedriver verksamhet offshore? Och hur kan den studerade organisationen 

Techedo hantera och undvika problem inom sin internkommunikation? 
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2. Metod 

Denna del har till syfte att besvara frågan hur vi har gått tillväga och vad vi har gjort i denna 

uppsats. Vi har även motiverat varför vi har använt oss av just dessa tillvägagångssätt i arbetet.   

 

Eftersom att denna uppsats kommer att publiceras, valde vi i samråd med organisationen att inte 

använda företagets riktiga namn, utan istället använda oss av det fiktiva namnet Techedo. Syftet 

med detta var att intervjuobjekten då kunde svara mer öppet på våra frågor då de inte behövde 

oroa sig för att den information de gav skulle kunna kopplas till företaget. Anonymiteten 

avtalades muntligt mellan Techedo och oss under den andra intervjun som genomfördes på 

organisationens huvudkontor.  

 

För att besvara vår frågeställning valde vi som metod att enbart göra intervjuer för vår 

datainsamling, detta för att få djupare information om de anställdas tankar och åsikter jämfört 

med om vi hade gjort en enkät. Vårt första stadium i intervjuprocessen var en tematisering, som 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver som ett teoretiskt klargörande av det tema som ska 

undersökas. Vi försökte då klargöra syftet med studien för oss själva, skaffa så mycket 

förkunskap som möjligt om Techedo samt ta del av metodlitteratur för att förvärva kunskap om 

intervjutekniker i syfte att avgöra vilka som var lämpligast för vårt ändamål. För att få så mycket 

förkunskap som möjligt studerade vi samtliga årsredovisningar, läste publicerade artiklar om 

organisationen och tog del av den information som fanns att tillgå på företagets hemsida. Vi 

ansåg att detta var en viktig process eftersom vi då på förhand kunde få svar på en del 

övergripande frågor, vilket innebar att vi inte behövde inkludera dessa frågor vid senare 

intervjutillfällen. Detta ger också ett bättre intryck gentemot den man ska intervjua, att man är så 

påläst som möjligt (Holmblad Brunsson, 2005). 

 

Vi tyckte oss inte få ut tillräcklig med information om Techedo genom de årsredovisningar och 

artiklar som vi hade tagit del av. Därför bestämde vi, i samråd med vår kontaktperson på 

Techedo, att boka in ett möte på deras huvudkontor i Stockholm för att få djupare information 

om bland annat företagets arbetssätt, organisationsstruktur och visioner. Den inledande intervjun 

skiljde sig i utformningen mot de andra som vi höll vid senare tillfällen. Denna första intervjun 
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med Techedo var enbart av informativt slag, och det var inte mycket åsikter och tankar om 

verksamheten som förmedlades. Innan intervjun hade vi skrivit ner i punktform vad det var vi 

ville få reda på, men inte formulerat konkreta frågor. Detta är vad Bryman & Bell (2007) 

beskriver som en ostrukturerad intervju. Eftersom vi inte visste vilken form intervjun skulle anta, 

ansåg vi det vara bättre att bara ha öppna punkter som vi kunde anpassa efter hur samtalet 

utvecklades.  

 

Vår andra intervju var liksom den första av informativt slag. Vi intervjuade HR-chefen för 

Techedo eftersom han också har rollen som kommunikationsansvarig. Vi tyckte därför att han 

var en viktig person att träffa då vi ville ta reda på hur han styr och påverkar kommunikationen 

inom organisationen. Denna intervju var mer strukturerad och vi hade färdiga frågor. Vi 

kompletterade de i förhand skrivna frågorna med följfrågor som formades efter HR-chefens svar. 

Vi lät på så sätt intervjun avvika från vår mall för att få fram andra intressanta spår. Denna 

intervju var till skillnad från vår första, vad Bryman och Bell (2007) beskriver som en 

semistrukturerad intervju. Vi valde också att spela in intervjun eftersom att de gav oss flera 

fördelar. Det ställer höga krav på att den som intervjuar är uppmärksam på vad intervjuobjektet 

säger (Bryman & Bell, 2007), därför är det bra att inte bli distraherad genom att behöva skriva 

ner anteckningar om vad som sägs. Det gör också att man har möjlighet att gå tillbaka till det 

inspelade materialet för att lyssna igenom det som sagts, vilket vi också gjorde. Vi kunde då 

urskilja detaljer som vi under samtalet inte uppfattade och vi då fick möjlighet att ta med i 

arbetet. Det inspelade materialet transkriberade vi sedan för att få allt samlat i ett dokument. De 

två första intervjuerna genomfördes på huvudkontoret av båda uppsatsförfattarna men där en av 

oss hade större fokus på att föra samtalet och ställa de nedskrivna frågorna. Den andra bidrog 

istället med att ställa följdfrågor vilket är en av fördelarna med att vara flera personer som 

intervjuar (Bryman & Bell, 2007).  

 

De intervjuer vi gjorde med personal på kontoren i Malaysia, Frankrike och på Malta 

genomfördes med videosamtal via Skype eftersom detta kommunikationssätt är mer fördelaktigt 

än till exempel e-post- eller telefonintervjuer. Vi kunde då kringgå de problem som Kvale och 

Brinkmann (2009) beskriver kan uppstå, till exempel att man går miste om icke-språklig 

information uttryckt i gester och ansiktsuttryck. En annan fördel var också att det gav oss 
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möjlighet att praktiskt få pröva hur Techedo ofta kommunicerar med varandra mellan kontoren, 

då vi genom de tidigare intervjuerna fått reda på att de använder Skype i sin dagliga 

kommunikation mellan kontoren.  

 

Vi bestämde oss för att intervjua personer i Malaysia, Frankrike och på Malta som har någon 

form av direkt kontakt med huvudkontoret. Detta för att se hur kommunikationen utförs mellan 

kontoren och hur intervjuobjektens uppfattning angående detta ser ut. Vi ville även få fram ifall 

åsikterna skiljer sig mellan de olika kontoren om hur väl kommunikationen fungerar. Totalt 

genomfördes fem intervjuer med sex personer vilket vi ansåg vara tillräckligt för att uppfylla vårt 

syfte med denna studie. Vi fick också prata med representanter från varje kontor inom Techedo 

vilket kändes givande då det gav oss en bredare bild av organisationens kommunikation. I de fall 

intervjuobjektet önskade det, skickade vi på förhand ett par exempelfrågor från de vi tänkt ställa 

under intervjun. Vår önskan var först och främst att få intervjua personer som hade löpande 

kommunikation med något eller några andra kontor snarare än någon anställd på en viss position 

eller nivå i hierarkin. Vi var dock måna om att få en intervju med den som var 

kommunikationsansvarig för att få en uppfattning om hur internkommunikationen inom 

organisationen är tänkt att fungera.  

 

Ett alternativ till att utföra studien med enbart ett företag som exempel hade varit att använda oss 

av flera fallstudier hos olika företag. Att använda sig av många olika fall och undersökningar är 

ofta ansett som en mer pålitlig och robust typ av forskningsdesign (Yin, 1994, s 45). Dock kräver 

en studie av många olika fall och organisationer att varje enskilt fall är noga utvalt för att passa 

syftet med studien, vilket ofta är både resurs- och tidskrävande (Yin, 1994, s 45-46). Därför 

uppskattade vi att det skulle tillföra uppsatsen mer att enbart granska en organisation. Vi såg 

detta som ett bättre alternativ för vår studie snarare än att ta oss an många olika fall och inte ha 

möjlighet att gå på djupet i något av dem.  
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Som visas i tabell 1 har vi totalt intervjuat sex personer från Techedo vid fem tillfällen. Tabellen 

visar också hur intervjun utfördes samt vilken roll de intervjuade besitter inom företaget.  

 

Datum Typ av intervju Intervjuad person/personer 

24/1 2012 Ansikte-mot-ansikte IT-manager och controller i Stockholm 

14/2 2012 Ansikte-mot-ansikte HR-chef i Stockholm 

24/2 2012 Skype Platschef i Malaysia 

24/2 2012 Skype Säljare i Frankrike 

27/2 2012 Skype Assignment Manager på Malta 

Tabell 1. Genomförda intervjuer  

 

Samtliga intervjuer förutom den med säljaren i Frankrike genomfördes på svenska, då 

personerna vi intervjuade är från Sverige. När vi intervjuade säljaren i Frankrike via Skype 

skedde detta istället på engelska, då denne var fransktalande. 

 

Primärdata i denna studie baseras enbart på de svar vi fått från de personer vi har intervjuat. Det 

innebär därför att denna studie inte nödvändigtvis representerar Techedo som helhet då vi inte 

behandlar samtliga anställdas åsikter gällande internkommunikationen.  

 

Kommande delar i uppsatsen har följande disposition: I delarna 3 till 10 presenteras tidigare 

forskning inom området samt vår presentation av företaget och de primärdata vi samlat in från de 

genomförda intervjuerna. Vi har i dessa avsnitt blandat insamlad data med tidigare forskning. 

Del 11 består av en analysdel där vi tolkar och analyserar det presenterade materialet, efterföljt 

av del 12 som är uppsatsens slutsats där vi kortfattat ger svar på vår frågeställning baserat på den 

genomförda analysen.  
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3. Techedo som organisation 

Techedo är ett företag som erbjuder webbaserade tjänster inom tre områden; kundservice, 

kvalitetssäkring och förebyggande av bedrägerier. Företaget har kapacitet att hantera stora 

mängder e-post, förfrågningar och telefonsupport för kundens vägnar, och hjälper till att 

kvalitetssäkra information på uppdragsgivarens webbplats. Techedo erbjuder sina tjänster på 

omkring 14 språk och har i dagsläget runt 250 anställda. Första kontoret utanför Sverige 

öppnades år 2007 i Malaysia, året efter öppnades kontoret på Malta (Techedo, 2012). 

Organisationen har som mål att öka omsättningen med 50 procent inom de kommande åren och 

man har även planer på att utöka verksamheten genom att öppna en avdelning i Sydamerika (IT-

manager och controller, Stockholm). Detta för att nå en ny marknad samt att täcka ytterligare en 

tidzon. Under räkneskapsåret 2010 omsatte bolaget 79 888 720 kronor och gjorde en vinst på 25 

157 505 kronor (Techedo, koncernredovisning 2010). Samma år hanterade organisationen över 

62 miljoner annonser och objekt för sina klienters räkning. Bland dessa annonser upptäckte 

Techedos anställda över 300 000 bedrägerier (Techedo, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Organisationskarta över Techedo 
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I figur 1 återges Techedos koncernstruktur. Organisationen har sitt huvudkontor i Stockholm. 

Där sitter VD och stora delar av ledningen tillsammans med en del medarbetare. Techedo har i 

dagsläget tre helägda dotterbolag, ett på Malta där majoriteten av de anställda befinner sig, ett på 

Malaysia med 24 anställda och ett i Frankrike där tre säljare sitter. På Maltakontoret sköts det 

mesta av arbetet mot företagets kunder. Där arbetar flera olika nationaliteter, uppdelade i 

arbetslag mot olika kunder. Den största delen av de interna processerna sköts däremot från 

Malaysia. Där hanterar de bland annat schemaläggning för all personal inom organisationen och 

statistikuppföljning för att se till att företagets processer ligger i fas. Sedan årsskiftet 2011-2012 

har Techedo ett nyöppnat säljkontor i Frankrike, där tre säljare enbart ägnar sig åt att försöka 

hitta nya kunder till företaget och träffa avtal med dessa. 

4. Företag väljer att förlägga delar av sin verksamhet 

offshore som svar på prispress 

Offshoring definieras av Oshri et al. (2009) som omlokalisering av en del av organisationens 

verksamhet till en helägd anläggning i ett annat land (Oshri et al. 2009, s 4). Detta kan ske 

genom att man startar ett dotterbolag på den nya orten eller att en av organisationens avdelningar 

förläggs utomlands (Oshri et al., 2009, s 5). Vitsen med offshoring är att man kan förlägga delar 

av verksamheten på annan ort där det är mer ekonomiskt fördelaktigt att utföra arbetet. Därmed 

kan företaget nå högre vinst (Oshri et al., 2009, s 5). I en undersökning av Lewin och Peeters 

(hämtat från Oshri et al., 2009, s 9) hade 93 procent av de tillfrågade företagen angett 

kostnadsbesparingar som anledning till varför de valt att offshorea en del av sin verksamhet. Det 

är den tekniska utvecklingen som har möjliggjort offshoring som ett alternativ för dagens företag 

för att hålla nere kostnaderna. Frank Schaffer (genom Blyth, 2003) säger att det är genom att 

kombinera rätt teknik med sin offshore-verksamhet som de två målen att både spara pengar och 

ge bra kundservice kan förenas. Välutvecklade telenät och internet är två faktorer som har 

möjliggjort att företag kan följa och kontrollera sin organisation även då den är geografiskt 

utspridd (Oshri et al. 2009, s 6). Därmed har avstånden och tidsskillnader “minskat” och fått en 

mindre betydelse i företagssammanhang (Oshri et al. 2009, s 6). Organisationer som väl börjar 

förlägga en del av sin verksamhet utomlands har en tendens att fortsätta att förlägga fler delar av 

verksamheten offshore. Lewin och Peeters (2006) påpekar dock att företag ofta är noggranna 
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med att inte förflytta sin kärna av organisationen utomlands, då detta skulle riskera att ledningen 

förlorar kontrollen över företaget. På Techedo stämmer detta. Även då det möjligtvis skulle ha 

varit ekonomiskt fördelaktigt att även ha huvudkontoret på Malta, så säger både IT-managern 

och controllern att detta inte är aktuellt. De ser gärna att organisationen utökas till ytterliggare 

länder, men att förflytta huvudkontoret med styrelse utomlands kommer inte att ske. De anger att 

skälet till detta är för att de flesta personerna i ledningen är svenskar och bor i Stockholm, och 

därmed inte är beredda att ge upp det livet till företagets eventuella ekonomiska nytta.  

5. Kommunikation inom internationella organisationer   

Kommunikation och framförallt intern kommunikation har uppmärksammats som viktiga 

styrmedel inom modern organisationsteori (Hård af Segerstad, 2002). Kommunikation definieras 

som processen att överföra en innebörd från sändare till mottagare (Hodgets et al., 2006, s 180). 

Intern kommunikation är en viktig del av en organisation och är en funktion med potential att 

kunna lyfta eller sänka ett företag. Hård af Segerstad (2002) menar att forskning visar att 

välfungerande intern kommunikation kan höja motivationen hos medarbetarna och således 

påverka företagets resultat. Vid första anblick verkar denna process vara rak och enkel. När det 

handlar om internationella sammanhang är det dock mycket som kan försvåra överföringen och 

det uppstår lätt missförstånd av meddelandets tänkta innebörd (Hodgets et al., 2006, s 180). När 

vi i den följande studien talar om internationella organisationer och internationella företag referar 

vi till företag som har kontor i flera olika länder där de bedriver verksamhet. 

5.1 Organisatorisk kommunikation för att hålla företaget samstämt 

Gerald M. Glodhaber, citerad i Windahl et al. (1992) s 83, definierar organisatorisk 

kommunikation som: ”processen för att skapa och utbyta meddelanden inom ett närverk av 

ömsesidigt beroende relationer för att hantera en osäker omgivning”. I en internationell 

organisation med kontor på olika geografiska platser gäller det att alla parter inom 

organisationen är beredda på att anpassa sig och vara flexibla för att man ska kunna hålla 

kommunikationen effektiv (Hodgets et al., 2006, s 197). Organisatorisk kommunikation kan 

delas in i två huvudgrupper; intern och extern kommunikation, som är kommunikation inom 

företaget respektive kommunikation från företaget till omgivningen, samt gruppen formell och 
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informell kommunikation (Larsson, 2008). Formell kommunikation är planerad kommunikation 

som är etablerad inom organisationens olika delar, till exempel möten och löpande utskick via e-

post (Kreps, 1990, s 201). Oshri et al. (2009, s 132) nämner till exempel att man bör 

schemalägga löpande videokonferenser och telefonmöten för att säkerhetsställa att den löpande 

kommunikationen sker frekvent. Eftersom den informella kommunikation är oplanerad, sker den 

i högre grad då medarbetare befinner sig på samma plats än vad den gör då medarbetare är 

geografiskt åtskilda. Den informella kommunikationen sker till exempel genom sociala 

interaktioner på fikarasten, lunchen eller i korridoren på kontoret. Då medarbetare inte befinner 

sig på samma plats kräver detta en större ansträngning då det behövs tekniska hjälpmedel för att 

kommunicera. Den informella kommunikationen blir därmed inte lika spontan och sker inte lika 

frekvent. I tider då det sker många och snabba förändringar är det ofta genom den informella 

kommunikationen som frågor fångas upp och ventileras av medarbetarna (Eriksson, 2011, s 77).  

 

Relationen mellan den formella och den informella kommunikationen inom ett företag är ofta 

komplicerad. Enbart formell kommunikation tillfredställer sällan medarbetarens 

informationsbehov, utan kompletteras ofta med informell kommunikation medarbetare emellan. 

Ju mindre formell kommunikation medarbetaren har att tillgå, desto mer baseras hans eller 

hennes arbete på informell kommunikation (Kreps, 1990, s 201). Därför är det viktigt med 

formell kommunikation, för att hålla organisationen samstämd och att alla kontor arbetar i 

samma riktning.  

 

Intern kommunikation är viktigt för att skapa enighet inom organisationen om vart man är på 

väg, och varför man strävar åt just det hållet. Det företaget vill förmedla externt till sina kunder 

måste först förstås internt av de egna medarbetarna. Om den interna kommunikationen inte är 

tydlig mellan alla led finns det risk för att budskapen har blivit förändrade när de väl når 

marknaden och att kunder till företaget får olika information beroende på vilket kontor de vänder 

sig till (Eriksson, 2011, s 72). Eriksson (2011) menar att arbetet inom organisationen blir 

betydligt effektivare och smidigare om alla medarbetare har samma uppfattning om vad man vill 

åstadkomma och att alla därmed strävar mot samma mål. Intern kommunikation definieras enligt 

Cornelissen (2008, s 195) som kommunikation mellan medarbetarna inom en organisation 

genom kontinuerlig dialog. Med kontinuerlig dialog mellan medarbetare inom organisationen 
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blir det enklare att enas om metoderna för att nå upp till de uppsatta målen. Medarbetare runt om 

i organisationen som har fått tillgång till den information som ledningen tänkt sig har också 

större kompetens att fatta beslut som är i linje med vad företagsledningen vill åstadkomma 

(Eriksson, 2001, s 71). Hela organisationen måste ha fått samma information för att anställda ska 

kunna fatta korrekta och samstämmiga beslut på alla de olika avdelningarna runt om i världen. I 

ett företag med kontor utspridda i olika delar av världen är detta väldigt viktigt om man vill att de 

olika avdelningarna och kontoren i företaget ska sträva efter samma mål.   

 

Enligt HR-chefen på Techedo fungerade den informella kommunikationen bra inom Techedo då 

organisationen inte var speciellt stor; “Nu när företaget växer blir det mer viktigt att ha 

nedskrivna regler så att nya personer som kommer in kan få höra hur man ska göra. Så vi 

försöker få in lite mer tydliga processer och policys utan att bli byråkratiska” (HR-chef, 

Stockholm). HR-chefen poängterar att det är viktigt att folk inte ägnar för mycket tid åt att skapa 

dokument som sedan inte efterföljs. Han menar att det i slutändan kan förstöra mer än vad det 

gör nytta, samtidigt som det tar en massa tid (HR-chef, Stockholm). Både planerad formell och 

oplanerad informell kommunikation på jobbet är något som de flesta av de intervjuade på 

Techedo gör dagligen. Vanligast förekommande är att kommunikationen mellan kontoren är 

spontan och av informellt slag då den sker i samband med att det dyker upp händelser som 

kräver uppmärksamhet under dagen och inte på en i förtid bestämd tidpunkt. Platschefen för 

Malaysia säger att hon och hennes kontaktperson på huvudkontoret i Stockholm har ett 

inplanerat formellt möte en gång i månaden, men att de ändå kommunicerar med varandra 

informellt varje dag. Säljaren i Frankrike har inga schemalagda möten med någon på de andra 

kontoren, utan all kommunikation är oplanerad och sker vid behov.  

 

Organisationer har ofta som mål att kommunikationen ska vara effektiv. Vad effektiv betyder 

kan skilja sig avsevärt beroende på sammanhang, men Cornelissen (2008, s 205) definierar 

effektiv kommunikation som fullbordandet av kommunikation med minimal insats i form av 

resurser i både tid och arbetsbörda. I organisationer där det är fysiskt omöjligt att kommunicera 

ansikte-mot-ansikte är det extra viktigt med effektiv kommunikation, då det annars lätt kan bli 

väldigt resurskrävande att få fram meddelanden mellan anställda på de olika kontoren 

(Cornelissen, 2008).  



14 

Eftersom kontoret i Malaysia sköter flera av de interna processerna inom organisationen, som 

schemaläggning och statistik för hela koncernen, är det viktigt att kommunikationsflödet mellan 

Malaysiakontoret och de övriga kontoren fungerar effektivt. Flera av de anställda som vi har 

intervjuat säger dock att det i dagsläget finns en del brister i just detta kommunikationsflöde. 

“Det största problemet vi har (inom kommunikationen. förf. anm.) är med Malaysiakontoret, för 

det är de som uppdaterar våra scheman, och ibland kan det bli en del fördröjningar och de 

förstår ibland inte vad vi menar” (Assignment manager, Malta). Detta innebär att det blir en 

tidskrävande process då språkproblem, kulturella skillnader och det fysiska avståndet gör att de 

anställda måste vara extra tydliga i sin kommunikation så att det inte uppstår missförstånd 

(Assignment manager, Malta). Samtidigt så upplever platschefen för Malaysia att hennes kontor 

ofta glöms bort och att det finns ett glapp i den interna kommunikationen. “Vi är så långt borta 

och vi är inte med i alla diskussioner. Vi får ofta information senare än alla andra, så jag jobbar 

flitigt med att påminna alla att inte glömma bort oss” (Platschef, Malaysia).     

5.2 Att ansvara för kommunikationen 

En person som är kommunikationsansvarig inom en organisation kan beskrivas som en 

kommunikationsplanerare. Det är denna personens uppgift att använda tillgängliga resurser så 

effektivt som möjligt för att underlätta för deltagarna i en kommunikationssituation så att det 

flyter så smidigt som möjligt (Windahl et al., 1992, s 20). Kommunikationsplanerarens jobb är 

bland annat att finna lösningar på kommunikationsproblem samt att hitta och kombinera nya 

kanaler där kommunikationen kan ske (Windahl et al., 1992, s 20). Techedos HR-chef är även 

den person som är kommunikationsansvarig inom organisationen. Han ser att sin roll som 

kommunikationsansvarig innebär att han ska hålla ett öga på kommunikationen inom Techedo 

och styra den i en bra riktning. Han menar att det inte är han som ska kommunicera för andras 

räkning utan poängterar att det är personer med ansvar som ska förmedla information vidare 

inom organisationen. HR-chefen berättar att han försöker ge förslag till förbättringar och fungera 

som en stödfunktion ifall någon i organisationen upplever att det är problem med en särskild del 

av kommunikationen. Han förklarar att det är en stor utmaning att leda folk som befinner sig på 

annan plats. Med kollegor som sitter på samma kontor kan de hantera småsaker som kommer 

upp direkt och idéer kan diskuteras mer spontant (HR-chef, Stockholm).  



15 

6. Kommunikationsproblem 

6.1 Skilda kulturer kan ligga till grund för missförstånd 

Kulturskillnader kan i vissa fall försvåra kommunikationen och leda till ekonomiskt sämre 

resultat för företaget då verksamheten inte sköts optimalt eftersom all kommunikation tar extra 

tid som annars skulle kunna läggas i verksamheten (Metters, 2008, s 206). Det kan också leda till 

att det blir missförstånd i kommunikationen mellan kontor i olika länder. Även 

kommunikationen mellan medarbetare på samma kontor kan bli komplicerad om medarbetarna 

har olika kulturella bakgrunder (Oshri et al., 2009). Ofta är företag medvetna om att kulturella 

skillnader kan påverka verksamheten negativt. I en studie genomförd av Lewin och Peeter från 

2006 (hämtat genom Oshri et al., 2009, s 11) anger 54 procent av de tillfrågade företagen att de 

anser att det finns en överhängande risk för kulturkrockar vid en offshoresatsning. 

  

Hur anställda kommunicerar kan skilja sig beroende på vilken kultur de kommer ifrån. Folk från 

olika länder i Asien tenderar att kommunicera kortfattat med få ord och man tillåter mycket 

pauser i kommunikationen (Hodgets et al., 2006, s 182). Detta är speciellt framträdande när de är 

i en ny, osäker miljö då det är ett sätt att undvika att “tappa ansiktet”. I länder i västra Europa, 

såsom Sverige, läggs mycket fokus på att använda rätt antal ord. Om man använder för många 

ord ses det som en överdrift och slöseri med tid, men om man däremot använder för få ord så blir 

meddelandet tvetydigt och innebörden oklar (Hodgets et al., 2006, s 182). En annan skillnad 

mellan de flesta asiatiska länder och länder i västra Europa är hur man relaterar sig till chefen 

och de hierarkiska rollerna inom organisationen. Det är därmed ovanligt att underställda 

medarbetare i asiatiska länder överhuvudtaget tilltalar chefen utan att denne tilltalat 

medarbetaren först (Hodgets et al., 2006, s 182). I europeiska länder vill man ha en mer öppen 

relation. Man tilltalar ofta varandra med förnamn och kommunicerar på ett avslappnat vis 

oberoende av hierarkisk ställning inom organisationen (Hodgets et al., 2006, s 183).  

 

Hodgets et al. (2006) argumenterar för att det i vissa fall kan vara nödvändigt att ge anställda en 

viss grundutbildning i de olika kulturerna som företaget internationellt sätt representerar. “Det är 

väldigt svårt att kommunicera effektivt med någon från en annan kultur om inte åtminstone en av 

parterna har någon kunskap och förståelse för den andres kultur” (Hodgets et al., 2006, s 197). 
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6.2 Kulturskillnader märks hos Techedo   

Inom koncernen Techedo finns det många olika kulturer. På de fyra kontoren finns ungefär ett 

tiotal nationaliteter som tillsammans talar nästan femton språk. De olika kulturerna hos Techedos 

anställda är något som försvårar den interna kommunikationen och ligger till grund för många 

missförstånd, menar flera av de personer vi intervjuat. HR-chefen förklarar att för att försöka 

hantera detta tittar de mycket på kommunikativa egenskaper hos de sökande vid rekryteringar till 

ledarpositioner, där kommunikation mellan de olika kontoren är en stor del av arbetet. Till 

exempel var detta viktigt när de tillsatte den nuvarande platschefen på Malaysia. 

Kommunikationen mellan Sverige- och Malaysiakontoret har förbättrats sedan den nuvarande 

platschefen tillsattes, HR-chefen berättar att han tror att detta till viss del kan beror på att den 

nuvarande platschefen är svensk till skillnad från den tidigare som kom från Asien.  

 

På vilket sätt de anställda arbetar skiljer sig mycket mellan de olika kontoren inom Techedo. På 

Maltakontoret arbetas det i en stressig miljö och det är ofta hög ljudnivå på den relativt stora 

arbetsplatsen där de är cirka 200 anställda. Assignment managern på Malta menar att den höga 

ljudnivån har att göra med att det är mycket folk från Frankrike och andra sydeuropeiska länder 

som arbetar där. Hon menar att det ligger i deras kultur att vara framåt och högljudda, till 

skillnad från andra anställda på Maltakontoret med andra nationaliteter. Även säljaren i 

Frankrike, som tidigare arbetat på både Malta- och Sverigekontoret säger att ljudnivån på 

samtalen på arbetsplatsen skiljer sig mycket beroende på vilken nationalitet de kommunicerande 

har. Säljaren i Frankrike säger också att svenskar i sin tur skiljer sig från de övriga européerna 

inom Techedo: “svenskar har ett annat sätt att arbeta och tänka. Svenskar är tystare än oss då vi 

är mer framåt, det märks framför allt vid förhandlingar.” På Malaysiakontoret är det helt annat 

arbetsklimat, där sitter de anställda tysta och fokuserade på sitt arbete (platschef, Malaysia).  

 

Platschefen för Malaysia berättar att i början var gruppledarna på Malaysia mer blyga och kände 

ibland att de inte var tillräckligt bra på engelska för ett Skype-samtal med gruppledare på 

Maltakontoret, vilka de behöver kommunicera med regelbundet. Det hände ofta att e-post 

skickades fram och tillbaka mellan kontoren utan att någon hade förstått innebörden. Idag har det 

skett en positiv förändring och de flesta gånger genomförs nu ett Skype-samtal direkt, till 

skillnad från förr då det oftare skickade e-post mellan kontoren istället för att ringa. 
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Det är stora skillnader i hur de anställda förhåller sig till hierarkin inom Techedo i Asien mot hur 

det är på de flesta Europeiska kontor (Platschef, Malaysia). På Malaysia speglas de anställdas 

hierarkiska position tydligt i deras sätt att agera på arbetsplatsen och i förhållande till chefen. De 

som är ”längst ned i hierarkin”, vilka är de som utför själva arbetet internt och mot kunderna, är 

väldigt blyga och det är sällan de direkt kommer till platschefen om det skulle uppstå något 

problem.  Därför förklarar platschefen att det är enklast att använda chatt för att kommunicera, 

istället för till exempel telefon som är mer personligt. Hon säger också att det har varit svårt för 

henne att skapa personliga relationer med sina anställda, trots att de befinner sig på samma 

kontor: “Det är en väldig skillnad hur relationen mellan anställd och chef ser ut här. Det är inte 

många som vill äta lunch med mig utan det är lite för obekvämt. Det är svårt, det är inget man 

ändrar på under en dag” (Platschef, Malaysia).  

6.3 Information kan gå förlorad på grund av brister i språk 

Även språkskillnader kan ställa till det för kommunikationen i en internationell organisation 

(Lewin & Peeters, 2006, s 230). I ett stort internationellt företag där det talas många olika språk 

är det viktigt att företagets policy produceras i flera olika språkversioner samt att den anpassas 

efter de olika ländernas kultur, sedvanor och arbetsmetoder (Eriksson, 2011, s 177). I många 

verksamhetsområden behövs det separata tillägg till den övergripande policyn för att den ska 

stämma överens med lokala lagar. Dock är det viktigt om företagets policyer lokalanpassas och 

översätts, att de övergripande synsätten på kommunikation gäller i hela koncernen. Ifall det blir 

skillnader mellan de olika länderna kommer företaget att visa upp en splittrad bild mot 

omgivningen vilket kan skada dess anseende (Eriksson, 2011, s 177). I vissa fall kan det också 

vara nödvändigt att lägga tid och resurser på att språkutbilda de anställda, så att deras förmåga att 

kommunicera på engelska förbättras (Oshri et al., 2009, s 133). Om interna texter och dokument 

inte blir skriva med korrekt språkbruk finns risken att de inte får den uppmärksamheten som de 

förtjänar och att viktig information inom organisationen därmed går förlorad (Hodgets et al., 

2006, s 197).  

 

Inom Techedo är det ett krav att de anställda kan engelska, oavsett vilken position de har. Detta 

för att engelskan är koncernspråket och därmed det språk som används vid kommunikation och 
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informationsutbyte mellan anställda med olika nationaliteter. Då Techedos anställda består av 

flera olika nationaliteter betyder det att nästan alla anställda dagligen behöver kommunicera med 

någon inom Techedo på engelska. I dagsläget erbjuds inte någon språkutbildning till de 

anställda, utan de ska besitta bra kunskap i koncernspråket redan vid anställning (platschef, 

Malaysia). Vid anställning sker inte några språktester eller liknande, utan den arbetssökandes 

kunskaper i engelska kontrolleras enbart via de intervjuer som sker (platschef, Malaysia).  

7. Besöka andra kontor inom en internationell koncern 

Forskare argumenterar i de allra flesta fall för vikten av att medarbetare träffas personligen för 

att kommunicera och därmed bygga upp personliga relationer med varandra, vilket underlättar 

den vidare kommunikationen (Cornelissen, 2008, s 56). Att kommunicera ansikte-mot-ansikte 

gör att direkt feedback på samtalet kan ges och att lösningar till problemen kan diskuteras fram 

och klargöras med detsamma (Cornelissen, 2008, s 56). I en internationell organisation är det 

dock ofta omöjligt att få samtliga medarbetare att träffas personligen. Istället brukar cheferna 

resa runt och besöka de olika anläggningarna för att skapa personliga kontakter och bygga 

sociala relationer i syfte att förbättra den fortsatta kommunikationen Oshri et al., 2009, s 136). 

Dock menar Oshri et al. (2009) att dessa korta möten sällan är tillräckliga för att komma över 

den distans i kommunikationen som uppstår vid stora geografiska avstånd. För det första 

argumenterar Oshri et al. (2009) att mötena är för intensiva, att man bara hinner hålla formella 

möten där information utbyts. För det andra menar han att enbart mötena i sig inte ger tid och 

möjlighet att skapa personliga kontakter vilket är det som faktiskt förbättrar kommunikationen 

mellan parter. För att komma runt dessa problem föreslår Oshri et al. (2009, s 137) att man inte 

bara ska fokusera på själva mötet utan också på aktiviteter som kan utföras på distans före och 

efter mötet. Ett exempel är telefonsamtal där man planerar och följer upp mötena för att på så vis 

få ut mer av mötet. Därmed ökar också möjligheten att bygga upp sociala relationer mellan 

deltagarna i mötet (Oshri et al., 2009, s 137). Vidare argumenterar författaren att dessa besök 

mellan olika kontor är begränsade då det enbart är ett par personer som reser runt och att dessa 

personer i de allra flesta fall enbart träffar en handfull människor på plats (Oshri et al., 2009, s 

136). 
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Samtliga personer vi har intervjuat på Techedo besöker något av de andra kontoren minst en 

gång varje år. Flera av dem gör resor varje eller varannan månad. Anledningen till de 

regelbundna besöken på andra kontor är för att komma runt de kommunikationsbarriärer som 

uppstår vid geografiska avstånd. HR-chefen för Techedo säger: “Tekniken hjälper till väldigt 

mycket, men man går inte hela vägen som man gör vid ett fysiskt möte”. Genom besöken på de 

andra kontoren får de som reser dit en större inblick i vad faktiskt som sker på det andra kontoret 

och som inte alltid framförs vid kommunikationen mellan kontoren (IT manager & controller, 

Stockholm). Det framförs också att resorna är väldigt viktiga på det personliga planet. “Det blir 

ett rikare informationsutbyte och man lär känna varandra, man kan ha roligare ihop och 

missförstånden minskar“ (HR-chef, Stockholm). Platschefen för Malaysiakontoret menar att det 

är lättare att kommunicera med någon som man känner till skillnad från någon man aldrig har 

träffat. Assignment managern på Malta delar den uppfattningen; “Man hade kunnat sköta allt 

genom andra kanaler men för att ha en bra och sund relation mellan oss så kan det vara bra att 

träffas någon gång då och då”. Platschefen på Malaysia har tidigare i karriären arbetat på 

Techedos Maltakontor. Hon ser det som en stor fördel att ha arbetat på ett annat kontor inom 

organisationen tidigare. Detta gör att hon nu har en personlig relation med flera av de hon 

kommunicerar med dagligen på de andra kontoren, då de tidigare arbetat tillsammans i person 

och då fått chansen att lära känna varandra.  

7.1 Teknik som substitut för ansikte-mot-ansikte kommunikation 

I en internationell organisation är det viktigt att man har tillförlitlig teknik som stöttar 

kommunikationen mellan länderna även då det inte till fullo går att ersätta kommunikation som 

sker ansikte-mot-ansikte (Oshri et al., 2009, s 124). Oshri et al. (2009) poängterar vikten av att 

rätt typ av kommunikationsteknologi används vid rätt tillfälle. Beroende på vad syftet med 

kommunikationen är, vilken tidsram man har och hur stora de geografiska avstånden är bör olika 

teknik användas (Oshri et al., 2009, s 134). I tabell 2 visas exempel på rekommenderade 

kommunikationsmetoder vid olika omständigheter i tid och plats. 
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Tid och plats Rekommenderad kommunikationsmetod 

Samma tid och samma plats Ansikte-mot-ansikte 

Samma tid och olika plats Telefon och chatt  

Olika tid och olika plats E-post  

 

Tabell 2. Kommunikationsmetoder vid olika situationer 

 

Techedo använder sig av flera tekniska hjälpmedel för att underlätta kommunikationen mellan de 

olika länderna men också lokalt inom det egna kontoret. Förutom e-post används 

datorprogrammen Skype och Spark flitigt av de anställda (HR-chef, Stockholm). Med Skype kan 

man ringa videosamtal mellan datorer eller använda det som ett vanligt telefonsamtal fast via 

datorn. Spark är ett chattprogram som Techedo använder för att skicka kortare meddelanden 

anställda emellan. Enligt assignment managern på Malta sparar de väldigt mycket tid genom att 

använda Spark gentemot vanlig e-post, då det skulle ta längre tid att använda e-post för den 

typen av information som de dagligen utbyter internt. Organisationen har även investerat i 

videokameror som är anpassade för videokonferenser. Dessa finns på samtliga kontor, förutom i 

Frankrike, och används då företaget har större möten med flera olika kontor inblandade. Detta 

fungerar för tillfället men det kommer bli omöjligt att genomföra gemensamma möten mellan 

samtliga länder om man väljer att öppna ett kontor i Sydamerika. Tidsskillnaderna gör att alla 

kontoren inte kommer ha någon genensam kontorstid (HR-chef, Stockholm). Dock har 

videokonferenserna en tendens att bli opersonliga när många medarbetare medverkar. HR-chefen 

berättar att när de har stora möten via videokonferens är det inte så många som säger något, 

deltagarna känner ofta att det blir anonymt och många känner sig obekväma i att tala inför många 

personer via en videokamera. Det blir lätt mer en presentation och monolog snarare än ett öppet 

samtal mellan medarbetare (HR-chef, Stockholm).  

8. Techedos syn på att vara utspridd geografiskt 

Samtliga intervjuobjekt tar upp att det uppstår kommunikationsproblem då företaget finns i flera 

länder och världsdelar. Samtidigt betonar också flera att det finns stora fördelar med att vara en 

internationell organisation. Fördelar som de nämner är bland annat att man kommer nära 
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marknaden och på så sätt blir mer konkurrenskraftig (Säljare, Frankrike). Detta gör att företaget 

kan vara priskonkurrerande när det gäller tjänster på lokala språk. På Malaysiakontoret talar man 

till exempel idag åtta olika språk och skulle man göra det ifrån Sverige hade personalkostnaden 

varit betydligt högre (Platschef, Malaysia). Samtidigt är de också eniga om att det är en utmaning 

för de personer som har ansvar för att knyta ihop de utspridda kontoren på ett bra sätt. HR-chefen 

som sitter i Stockholm menar att: “ur ett kommunikationsperspektiv skulle det vara mycket 

lättare om alla satt på samma kontor, om man kunde ha gemensamma möten, titta på folk och se 

vad alla höll på med. Det blir en enklare kommunikation på det sättet”. Samtidigt finns det 

hjälpmedel för att de anställda ska klara av det fysiska avståndet. Assignment managern på Malta 

ser fördelarna med ett geografiskt samlat kontor men menar samtidigt att det inte är nödvändigt i 

dagens samhälle. “Självklart hade det varit bättre om man hade suttit ihop men jag känner att vi 

klarar av det bra. Med dagens teknologi så behöver man inte sitta bredvid varandra för att 

kommunicera” (Assignment manager, Malta). 

9. Kommunikationsplanen kan vara lösningen på en 

ostrukturerad intern kommunikation 

Eriksson (2011) argumenterar för att kommunikationen inom en organisation måste samordnas 

för att den ska bli effektiv. Ledningen i organisationen måste vara enig om vilka mål som gäller 

och hur man ska ta sig dit, sedan måste tydliga planer tas fram för att kunna förverkliga målen 

(Eriksson, 2011, s 171). En kommunikationsplan definierar Eriksson (2011, s 171) som 

”definierade mål och åtgärder för kommunikationen med utvalda målgrupper under en 

avgränsad tidsperiod med en viss ekonomisk ram”. Syftet med klara och konkreta mål är att få 

medarbetarna motiverade att använda kommunikationsplanen, istället för att den bara blir ett 

dokument i högen. Kommunikationsplanen kan till exempel innehålla schemalagda tider för 

interna möten och telefonkonferenser. Eriksson (2011) menar att tidpunkter och metoder för 

medarbetarsamtal och resultatuppföljning även bör vara inkluderade i kommunikationsplanen. 

Detta är för att den löpande kommunikationen under året ska bli så tydlig som möjlig för både 

medarbetare och chefer. Om någonting blir oklart i den löpande verksamheten är tanken att de 

anställda ska kunna se i kommunikationsplanen hur de ska gå vidare med problemet och vem de 

ska kontakta inom organisationen (Eriksson, 2011). 
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Det vidare tillämpandet av kommunikationsplanen i en organisation är ett steg för att nå 

organisationens övergripande mål (Eriksson, 2011, s 186). Eriksson (2011) argumenterar för att 

en kommunikationsplan lämpligen görs för ett år med löpande uppdatering. Då kan det ske en 

löpande utvärdering som ska tas hänsyn till när man gör planen för kommande period. Man bör 

också bryta ner planen i månadsplaner och sen använda den som en form av checklista för 

arbetet inom informationsstaben och andra berörda enheter (Eriksson, 2011, s 186). Årsplanen 

bör lämnas öppen för förändringar, då det kan uppkomma flera akuta ärenden som kan behöva 

prioriteras före de som står nedskrivna i årsplanen. (Eriksson, 2011, s 186). 

  

Kommunikationsplanen ska byggas upp utifrån företagets övergripande mål. Man ska också 

beakta ledningens ambitioner samt medarbetarnas synpunkter och krav (Eriksson, 2011, s 187). 

Eriksson (2011) betonar vikten av att planen inte blir ett självändamål, som sen bara ligger till 

ingen nytta. Han menar att själva arbetet med att ta fram kommunikationsplanen kan vara till stor 

nytta för företaget genom att de i arbetet konkretiserar var i organisationen det behövs läggas 

mer resurser på kommunikationen. Kommunikationsplanen är ett sätt att ansvarsfördela 

kommunikationsfrågorna i arbetet, vilket gör att klarheten i organisationen ökar och de anställdas 

roller blir tydligare (Eriksson, 2011, s 188). 

  

I dagsläget finns ingen nedskriven kommunikationsplan över hur de anställda på Techedo ska 

kommunicera utan enbart idéer om hur det kommunikativa ska fungera (HR-chef, Stockholm). 

Platschefen i Malaysia, som har arbetat på flera av kontoren, tycker att detta är en brist som finns 

inom Techedo och att den genomsyrar hela organisationen: “Vi har inte enhetliga processer, alla 

gör på olika sätt inom samma område eller team. Det beror på att vi inte har någon 

dokumentation eller klara processer som ska följas.” Grunden till detta tror platschefen är att 

företaget växte så pass snabbt innan man hade processer och riktlinjer på plats. Nu får man 

istället försöka strukturera upp det i efterhand vilket enligt henne gör det svårare då lokala rutiner 

redan tagit form vilka kan vara svåra att ändra på.  

10. Alla problem är inte kommunikationsproblem 

Enligt Windahl (2006) syftar företag många gånger till att lösa interna problem med ökad 

planerad kommunikation. Problemet de syftar till att lösa är dock inte alltid ett 
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kommunikationsproblem. Detta gör att förändringen av den planerade kommunikationen inte har 

någon funktion för organisationen, utan problemet kvarstår (Windahl et al., 2006, s 30). När man 

rubricerar ett problem som kommunikationsproblem indikerar det att minst ett av följande två 

alternativ stämmer in. För det första att det är ett problem som kan härledas från att det skett fel 

typ av kommunikation, eller en brist av kommunikation. För det andra att det är ett problem som 

går att lösa med hjälp av kommunikation (Windahl et al., 2006, s 30). Trots att detta ter sig 

simpelt är det vanligt att organisationer skyller på kommunikationen när det i själva verket är 

andra faktorer som ligger till grund för problemet. Ännu mer problematiskt blir det när man 

försöker lösa ett problem inom organisationen med kommunikationslösningar, när de inte är 

tillämpliga. Den naturliga frågan som en organisation bör ställa sig är: Hur kan det här problemet 

lösas? Svaret menar Windahl et al. (2006, s 31) alltid är ett av följande:  

1. Genom enbart kommunikationslösningar  

2. Genom kommunikation i förening med andra åtgärder 

3. Enbart genom andra åtgärder 

Beroende på vad man får fram för svar, bör olika åtgärder utföras för att lösa problemet. Enbart 

de problemen där svaret blir alternativ 1 kan klassificeras som kommunikationsproblem. Dock är 

det svårt för en organisation att göra en helt objektiv utvärdering av sina problem (Windahl et al., 

2006). Till följd av detta rubricerar företagen allt för ofta sina problem som 

kommunikationsproblem. Anledningen anger Windahl et al. (2006) vara att 

kommunikationslösningar ofta inte kräver så stora uppoffringar inom organisationen som många 

andra åtgärder. Kommunikationslösningar, till exempel i form av ökad planerad kommunikation, 

kräver oftast inte några större ekonomiska resurser att genomföra.  De är ofta inte heller så 

påfrestande psykologiskt för personalen, vilket till exempel en omstrukturering av organisationen 

skulle ha varit (Windahl et al., 2006, s 31).  

11. Analys 

Då den formella kommunikationen brister i en organisation tenderar medarbetarna att ersätta den 

med informell kommunikation och baserar därmed sitt arbete mer på lokala tolkningar och 

rutiner, snarare än efter organisationens övergripande mål. Vi tror det är viktigt att den formella 

kommunikationen hos Techedo hålls på en hög nivå för att undvika att varje kontor skapar sina 

egna rutiner, då det kan göra att organisationens verksamhet inte hålls samstämd. Vår 
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uppfattning är dock att mycket av den kommunikation som sker mellan kontoren på Techedo 

behöver fortsätta vara oplanerad och ske spontant, eftersom den behöver utföras när något sker i 

verksamheten som gör att den anställde behöver hjälp och råd från medarbetare på andra kontor. 

Däremot tror vi att den behöver stöttas av mer planerad kommunikation för att garantera att 

information om det dagliga arbetet och uppdateringar om verksamheten sker mellan kontoren. 

Detta tror vi kan säkerställas genom införandet av en kommunikationsplan. 

11.1 Införande av en kommunikationsplan på Techedo 

De personer som vi har varit i kontakt med på Techedo, har framlagt att de dagligen 

kommunicerar informellt och oplanerat med medarbetare på andra kontor än det egna. Dock sker 

den formella kommunikationen inte lika frekvent. Den formella kommunikationen är som 

tidigare nämnts viktig för att få organisationen samstämd och få alla att arbeta i samma riktning, 

vilket på så vis också gör organisationen mer effektiv. På Techedo upplever medarbetarna som vi 

varit i kontakt med att den interna kommunikationen inte är effektiv, vilket vi tror kan ha att göra 

med bristen av formellt planerade kommunikationstillfällen mellan kontoren. Platschefen för 

Malaysiakontoret säger till exempel att de i dagsläget ibland känner sig “bortglömda”. Detta är 

för oss en varningsklocka på att man borde se över kommunikationsrutinerna inom den egna 

organisationen. För att minska problemen med tidsskillnaderna tror vi en ökad planerad 

kommunikation kan vara till hjälp. Det finns i dagsläget en avsaknad av skrivna bestämmelser 

och rutiner om hur ofta formella telekonferenser och liknande mötesformer mellan kontoren ska 

ske. Det finns inte heller specificerat någonstans vilken teknik som ska användas vid 

kommunikationen, vilket kan medföra en viss förvirring hos de anställda. Ett sätt att strukturera 

detta skulle vara att implementera någon form av kommunikationsplan där detaljer om när och 

på vilket sätt kommunikation ska ske mellan de olika kontoren. En kommunikationsplan för just 

Techedo skulle kunna innehålla:  

 Hur ofta formell planerad kommunikation ska ske mellan de olika kontoren  

 - Med vilken teknik som kommunikationen ska ske 

- Vilka som ska närvara vid kommunikationen 

- Motivering vad som ska uppnås genom kommunikationen 
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Kommunikationsplanen kan även ha kvantitativa mål för den interna kommunikationen, till 

exempel anser vi att VD:n för Techedo skulle kunna skicka ut en lägesrapport till samtliga 

anställda en gång per månad för att uppdatera dem om vad som sker inom koncernen.  

 

Varje dotterbolag inom Techedo anser vi bör ha en egen del av kommunikationsplanen som bara 

berör deras lokala kontor då verksamheten de bedriver skiljer sig avsevärt, liksom dess storlek 

och de anställdas positioner. Genom att anpassa en del av kommunikationsplanen för varje 

dotterbolag kan man effektivare nå kommunikationsproblemen som finns på de olika kontoren, 

än om man skulle implementera samma kommunikationsplan för samtliga kontor. På denna nivå 

av kommunikationsplanen anser vi att det bör specificeras hur ofta gruppledarna på varje kontor 

ska träffas och utbyta information om den dagliga verksamheten. Även hur ofta gruppledarna ska 

träffa chefen som de svarar mot och om de ska föra någon form av rapportering till denne tror vi 

hade varit bra för verksamheten, då detta skulle medföra att medarbetarna inom organisationen 

hålls uppdaterade på ett tydligare sätt än vad fallet är idag.  

 

Det är viktigt att kommunikationsplanerna skapas av samma person eller grupp av personer inom 

Techedo, för att kommunikationsplanerna ska bli samstämda. Vi tror det hade blivit svårt om alla 

enskilda dotterbolag själva fått utforma en kommunikationsplan då det ofta är lättare att skylla på 

andra och lägga över arbetsbördan på de andra kontoren. Det gäller att konkretisera för 

medarbetarna vad det är som ska göras och med vilken teknik. Det är också viktigt att planen 

innehåller målet och syftet med de olika delarna för att de anställda ska motiveras att följa 

planen. Till exempel skulle man kunna inkludera ett avsnitt i kommunikationsplanen som säger 

att vid alla Skype-samtal ska videofunktionen utnyttjas, och att anledningen till detta är för att få 

ett personligare samtal.  

 

Eriksson (2011) argumenterar för att kommunikationsplanen ska sträcka sig över ett års sikt. I 

fallet med Techedo anser vi att detta är för långt fram i tiden för att planera hur 

kommunikationen ska ske, då organisationen har höga omsättningsmål och växer snabbt. Istället 

kanske en plan med enbart sex månaders framförhållning hade varit att föredra, då beslutsmiljön 

inom företaget inte hinner förändras så mycket tills själva verkställandet av planen sker. 

Kommunikationsplanen kan också fungera som ett viktigt hjälpmedel då de anställda stöter på 
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problem i verksamheten. Genom kommunikationsplanen ska de få reda på hur de går tillväga, 

vem det är de ska kontakta och hur man når denne medarbetare. Den kan vara till stor hjälp kring 

detta inte finns. 

 

Vi tror att också att Techedo kan ha stor nytta av själva skapandet av en kommunikationsplan för 

den interna kommunikationen. Genom att granska sig själva noga och undersöka var det behövs 

extra resurser tror vi man kan lära sig mycket om hur den egna kommunikationen kan förbättras. 

Det blir också ett naturligt sätt att ventilera de åsikter kring intern kommunikationen som finns 

hos medarbetarna på Techedo.  

11.2 Tekniken som hjälpmedel för en samstämd organisation  

Tekniken i dagens samhälle hjälper företag att hålla sig samstämda och hjälper de anställda att 

kommunicera dagligen med varandra trots att de arbetar i olika tidszoner. Vår uppfattning av 

Techedo är dock att den teknik som finns tillgänglig inte används fullt ut. Till exempel har 

samtliga personer som vi har varit i kontakt med på Techedo sagt att de använder Skype 

dagligen, men det är sällan de använder videofunktionen. Detta gör att kommunikationen får 

formen av ett telefonsamtal, vilket är ett mer opersonligt alternativ. Att Techedos anställda väljer 

att inte utnyttja videofunktionen anser vi vara anmärkningsvärt, speciellt med tanke på att HR-

chefen betonar den personliga kontakten som utvinns vid personliga besök på de olika kontoren. 

 

Möjligheten att ha videokonferenser mellan kontoren finns på Techedo, men detta är inte något 

som används vidare frekvent. De anställda känner sig obekväma och blir tysta när det är för 

många involverade i videokonferenserna. Vi tror detta beror på att de helt enkelt inte fått chans 

att vänja sig med kommunikationsformen. Lösningen tror vi kan vara en kombination av ett mer 

frekvent användande av videosamtal via Skype i kombination med fler videokonferenser där ett 

par personer från de olika kontoren närvarar, men att antalet närvarande personer ändå hålls nere. 

På så vis får man in det i de dagliga rutinerna att använda en webbkamera och 

videokonferenskamera och att det därmed inte ska kännas så obekvämt. Genom detta kan 

medarbetarna också bygga mer personliga relationer med varandra, trots att de befinner sig på 

olika ställen geografiskt. Detta är ett stort steg i den löpande kommunikationen då samtliga 

forskare vi studerat poängterar att det blir lättare att föra spontan kommunikation med någon 
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man har en social relation med. Om Techedo skulle välja att införa en kommunikationsplan i sin 

verksamhet bör det absolut finnas med beskrivningar på vilken teknik som ska användas vid 

olika typer av kommunikation. Dock är det viktigt att kommunikationsplanen inte blir för 

”byråkratisk”, utan används mer som en inkörsport för att skapa nya rutiner inom organisationen. 

Det är viktigt att man utformar kommunikationsplanen så att den är enkel att förstå, annars är 

risken att de anställda ignorerar den och fortsätter kommunicera på samma vis som förut. Målet 

med kommunikationsplanen för Techedo ska vara att skapa nya rutiner kring hur 

kommunikationen ska ske mellan kontoren. Om man till exempel lyckas skapa rutiner i 

användandet av webbkameran vid samtliga Skype-samtal blir det implementerat i verksamheten 

och nyanställda lärs in i användandet av tekniken ifråga utan att behöva läsa det i en 

kommunikationsplan. Genom att få det som står i kommunikationsplanen implementerat som 

rutiner i verksamheten kringgås problemet med att den uppsattas som alltför byråkratisk.  

11.3 Att kommunicera obehindrat mellan kontoren 

Eftersom Techedos anställda har flera olika nationaliteter är engelska det koncernspråk som ofta 

används vid kommunikation mellan kontoren. Således är det viktigt att de anställda obehindrat 

kan kommunicera på engelska i tal och skrift. Då nästan samtliga av de anställda har andra språk 

än engelskan som modersmål har detta ibland varit ett problem för kommunikationen inom 

organisationen. Vi ser två alternativ till hur Techedo skulle kunna undvika problemet i framtiden. 

Ett alternativ skulle vara att organisationen införde språkutbildning i engelska för de anställda. 

Dock är vi skeptiska till det då vi tror att detta kan komma att kräva stora resurser i tid och 

samtidigt leda till en stor ekonomisk kostnad för företaget. Istället anser vi att ett bättre alternativ 

skulle vara om organisationen i rekryteringsprocessen inför ett språktest för att ta reda på om den 

ansökande har de språkkvalifikationer som organisationen eftersträvar. Detta tror vi skulle ha 

stor betydelse för att underlätta kommunikationen mellan kontoren. 

 

Techedo säger själva att kommunikationen har förbättrats mellan Malaysia- och Sverigekontoret 

sedan den nuvarande svenska platschefen tillsattes i Malaysia. Vi tycker det är positivt att 

organisationen fokuserar på kommunikativa egenskaper när de rekryterar personal till 

ledarpositioner. Vi tror det kan vara en fördel att ha samma kulturella bakgrund när man ska 

kommunicera men att det inte är avgörande för att ha en god kommunikation, utan att det är just 
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de kommunikativa egenskaperna hos individen som är av största betydelse. Att ha förståelse för 

andra kulturer och ta hänsyn till detta när man kommunicerar är viktigare än att de anställda har 

samma kulturella bakgrund.  

11.4 Andra lösningar till upplevda kommunikationsproblem 

Om Techedo väljer att öppna ett kontor i Sydamerika tror vi att kommunikationsproblemen 

kommer att öka till följd av ytterligare geografiska avstånd och tidszoner. Därför tror det kan 

vara ett bra alternativ att ha en medarbetare inom organisationen som enbart är 

kommunikationsansvarig. Dennes uppgift bör då vara att samordna kommunikationen inom 

organisationen, till exempel genom att införa en kommunikationsplan. 

Kommunikationsansvarige bör också arbeta löpande med att finna lösningar på de problem som 

medarbetarna upplever inom kommunikationen.  

 

Personliga möten att föredra framför andra kommunikationssätt, eftersom samtalet underlättas av 

att parterna kan ge svar på en gång, samtidigt som man har full uppsikt över gester och 

ansiktsuttryck vilket minskar risken för missförstånd. Som tidigare nämnts beskrev både 

Cornelissen (2008) och Oshri et al. (2009) att det även är viktigt med personliga möten på det 

sociala planet, att det underlättar en framtida kommunikation om parterna har någon form av 

social relation till varandra. I Techedos fall är det inte bara anställda från ledningen och på 

chefsnivå som reser och besöker andra kontor inom organisationen utan även en del anställda på 

positioner, som till exempel assignment managern på Malta. Dessa resor gör att de anställda kan 

skapa personliga relationer med de medarbetare på andra kontor som de ska kommunicera med, 

vilket är positivt för Techedo som organisation.  

 

Techedos internationella spridning gör dock att det i princip är omöjligt att det stora antal 

medarbetare som idag kommunicerar inom bolaget också ska ha en social relation till varandra, 

trots att samtliga intervjuobjekt framlagt att kommunikationen blir lättare då man känner de man 

kommunicerar med. För att tolka Cornelissen (2009) och Oshri et al. (2009) kan detta då 

medföra stora problem för den interna kommunikationen. Att många av de anställda inom 

organisationen besöker andra kontor blir självklart också en ekonomisk kostnad för företaget. En 

tänkbar lösning skulle kunna vara att man minimerar kommunikationsflödeskanalerna mellan 
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länderna. Med detta menas att färre personer inom organisationen sköter kommunikationen 

mellan kontoren. Genom att enbart ett fåtal anställda kommunicerar med medarbetare utanför det 

egna kontoret skulle inte lika många behöva besöka andra kontor för att skapa sociala relationer. 

Detta hade i sin tur kunnat leda till bättre kommunikation mellan kontoren, då samtliga som 

kommunicerar med varandra har personliga relationer med varandra. Fokus kan då läggas på att 

enbart ledning, platschefer och övriga nyckelpersoner, som är tänkta fungera som 

kommunikationslänkar, har en god personlig relation med varandra. På så sätt skulle man till viss 

del kunna avhjälpa problemet med att de som kommunicerar med varandra inte har någon social 

relation, samtidigt som organisationen skulle få ökad kontroll över kommunikationsflödet då det 

är begränsat till enbart ett fåtal personer. Det viktiga med detta är sen att de få personerna som 

kommunicerar mellan kontoren för informationen vidare till övriga medarbetare på kontoren, så 

att samtliga medarbetare besitter samma information.  

 

Eftersom alla problem inom en organisation som tros ha sin grund i kommunikationen faktiskt 

kan bero på helt andra orsaker, kan det också krävas andra åtgärder än rena 

kommunikationslösningar för att reda ut dem. Ibland kan det helt enkelt vara bättre att identifiera 

och ta bort roten till det upplevda problemet snarare än att försöka lösa det med mer och bättre 

kommunikation. Att de intervjuade upplever brister i kommunikationen, skulle därför kunna 

handla om större organisatoriska brister och ledarfrågor än just rena kommunikationsproblem. 

Det skulle kunna vara så att införandet av kommunikationslösningar inte är till någon nytta för 

eftersom det från början inte är kommunikation som ligger till grund för problemet. Istället 

skulle större omstruktureringar av organisationen kunna vara lösningen på de upplevda 

kommunikationsproblemen inom Techedo. I dagsläget sköter till exempel Malaysiakontoret 

schemaläggningen för hela organisationen. Detta skapar troligtvis också ett större behov av 

kommunikation mellan kontoren, då de är beroende av varandra i den dagliga verksamheten. En 

potentiell lösning tror vi därför skulle kunna vara att varje kontor i högre grad skulle sköta sina 

egna interna processer, som till exempel schemaläggning. Techedo skulle då ta bort en del av 

kommunikationsbehovet mellan kontoren och på så vis också kringgå det som de anställda 

upplever som kommunikationsproblem. 
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12. Slutsats 

De frågeställningar vi ville besvara i denna uppsats var; Hur kan internkommunikationen hållas 

effektiv när en organisation är lokaliserad i flera länder och bedriver verksamhet offshore? Och 

hur kan den studerade organisationen Techedo undvika och hantera problem inom sin 

internkommunikation? 

 

Kommunikation är som framgått ett väldigt komplext område, och ännu svårare blir det när det 

rör sig om intern kommunikation i internationella organisationer. I denna studie, genomförd på 

Techedo, ser vi inte att det finns någon enkel lösning på medarbetarnas upplevda 

kommunikationsproblem. Likadant ser vi inte att det är en enda bakomliggande faktor, utan vi 

tror snarare det är en kombination av tidigare presenterade faktorer som ligger bakom bristerna i 

kommunikationen som finns inom organisationen. Därmed blir också lösningen på de upplevda 

problemen komplicerad och komplex då det är svårt att uppskatta hur mycket var och en av de 

olika faktorerna spelar in.  

 

För att den interna kommunikationen ska hållas effektiv inom Techedo tror vi att organisationen 

borde utveckla sin interna verksamhet mot en mer frekvent formell kommunikation än vad de har 

i dagsläget. Vad vi skulle rekommendera efter att ha genomfört denna studie är ett införande av 

en kommunikationsplan som ska täcka den interna kommunikationen. Vi tror att den oplanerade 

informella kommunikationen är viktig för Techedo, men att den däremot behövs stöttas av en 

större mängd formell planerad kommunikation. Detta skulle möjligen också kunna ske i 

samverkan med en viss omstrukturering av organisationen, då de upplevda problemen inom 

Techedo inte nödvändigtvis enbart grundar sig i brister i kommunikationen. 

 

Vi anser att internkommunikationens betydelse för en internationell organisation är ett intressant 

ämnesområde som behöver studeras ytterligare. Ett förslag för fortsatt forskning inom området 

skulle vara att studera flera organisationer som har verksamhet offshore. Det skulle innebära att 

man då kan ge mer allmänna råd till organisationer än vad som är fallet i denna studie då vi 

enbart kan se till hur Techedo kan förbättra sin verksamhet 
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14. Bilaga – Intervjufrågor 

 

Intervjufrågor till HR-chef, Stockholm 

1. Beskriv din roll i organisationen, vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Finns det någon utarbetad kommunikationsplan?  

3. Använder ni er av någon kommunikationsplattform? Har ni något intranät som samtliga 

anställda använder?  

4. Hur löser ni kommunikationen mellan de olika tidszonerna? (Malaysia vs. Sverige och Malta) 

5. Hur ser organisationsstrukturen ut?  

6. Skulle du beskriva Techedo som en matrisorganisation?  

7. Finns det några för- och nackdelar med att ha koncernen utspridd över världen rent 

kommunikationsmässigt?   

8. Gör kulturskillnader att det blir problem i kommunikationen inom koncernen?  

9. Hur såg kontoret på Malaysia ut innan den nuvarande platschefen började där? (i augusti 

2011)  

10. - Är det enklare nu att få korrekt information till medarbetarna i Malaysia? 

11. Hur fungerar arbetet med att följa upp statistik från produktionsledet?  

12. Ser anställningsprocessen av agenter likadan ut i Sverige, Malta och på Malaysia?  

13. - Vad skiljer sig eventuellt mellan de olika kontoren?  

14. Vid rekrytering, vilken typ och hur får de nyanställda information?  

15. Förväntningar av kommunikationen mellan Sverige, Malta och Malaysia innan öppning?  

16. - Blev det som du tänkt dig? 

17. Hur ser kommunikationen mot säljarna i Frankrike ut?  

18. - Svarar de enbart mot den franska säljchefen eller har ni här i Stockholm också inblick och 

påverkan på vad de arbetar med?  

19. Har ni planer på att utöka de existerande kontoren på Malta och Malaysia, eller fokus ligger 

helt på att öppna ett fjärde kontor i en ny världsdel? - Varför?  

20. Relationen mellan formella regler och informella rutiner.  

21. Finns det någon utarbetad plan för kriskommunikation? 
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Intervjufrågor till platschef, Malaysia 

1. Beskriv din roll i organisationen, vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du jobbat inom Techedo? 

3. Vilka språk talar du? Hur bra är medarbetarna på Malaysia på engelska?  

4. Hur löser ni kommunikationen mellan de olika tidszonerna? (Malaysia vs. Sverige och Malta) 

5. Vid rekrytering, vilken typ och hur får de nyanställda information?  

6. Hur mycket kommunikation har ni med Stockholmskontoret vid rekryteringsprocessen av 

personal? Hur mycket bestämma ni själva och hur mycket rådgör ni med Stockholm?  

7. Hur ofta kommunicerar du med någon från de andra kontoren? 

8. Vilka personer har du löpande kontakt med på de andra kontoren? Vilka roller besitter dessa? 

9.. På vilket sätt sker kommunikationen då? (Mejl, Skype etc.) 

10. Vad hade du för förväntningar på hur kommunikationen med Sverige och Malta skulle vara 

när du tog jobbet? Blev det som du hade tänkt dig?  

11. Hur många är det i Malaysia som har löpande kontakt med de andra kontoren? 

12. Har ni några schemalagda möten som sker löpande? 

13. Hur kommunicerar ni på kontoret i Malaysia? 

14. Finns det några för- och nackdelar med att ha koncernen utspridd över världen rent 

kommunikationsmässigt?  

15. Hur påverkas som du som platschef av kulturskillnaderna?  

16. Vet du ifall de anställda i Malaysia tycker det blivit någon skillnad informationsmässigt 

sedan du tillträdde mot hur det var innan?  

17. Vad är skillnaden att leda ett team på Malta mot att leda ett team (medarbetare) i Malaysia?  

18. Hur får du information om organisationens löpnade mål? Och hur implementerar du dem i 

Malaysia? Får du några direktiv om hur du ska informera medarbetarna på Malaysia om målen?  

19. Skulle du säga att det finns några rutiner kring hur du kommunicerar informationen som du 

fått från Sverige till dina medarbetare?  

20. Besöker du några av de andra kontoren? I så fall hur ofta och varför?  

21. Hur ofta får ni på Malaysia besök av medarbetare/chefer från andra kontor? 

22. Vad är de största skillnaderna mellan avdelningarna på Malta och Malaysia? Känns det som 

att det “är samma företag” du arbetar på eller sker arbetet på helt olika vis? Ser du någon skillnad 

i företagskultur?  
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Intervjufrågor till säljare i Frankrike  

1. For how long have you been working at Techedo? What did you do before? 

2. Could you describe your role within Techedo?  

3. What is your working title?  

4. What are your work assignments? 

5. How many people are working at Techedo in France? 

6. Which languages do you speak?  

7. Do you see that there are any problems with the main communication within Techedo being in 

English? 

8. How often do you communicate with people from the other offices? (Techedos offices in 

Stockholm, Malta or Malaysia) 

- How many people at Techedo you communicate with? Which positions do these people have at 

Techedo? 

9. Which technologies do you use when you communicate with the other offices? Are you 

mostly using email or is telephone and Skype also frequently used? 

10. How many of you in France are communicating frequently with people at the other offices in 

the other countries? 

11. Do you have any weekly scheduled meetings? Or is the meetings planned and held when you 

call for it and when you need it? 

12. How do you communicate with one another at the office in Paris? 

13. Do you see any advantages and disadvantages in the communication with having the 

Techedo organisation located at different places geographically? 

14. Do get any information about the goals that are set up for the Techedo organisation? 

- How do you receive this information? How do you implement the goals into your work in 

France? 

15. Do you get any directions of how you are supposed to meet with the goals or is the way of 

reaching the goals up to you to decide independently? 

16. Would you say that there are any routines in how you communicate with Sweden? 

17. When you get information from Sweden that you are to share with you co-workers, are there 

any routines then in how you pass the information forward? 
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18. Have you ever visited any of the other offices? How often do you visit the other offices then? 

And in what purpose? 

19. How often do managers or co-workers from the other offices visit you in France? 

 

Intervjufrågor till assignment manager, Malta  

1. Beskriv din roll i organisationen, vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur länge har du jobbat inom Techedo? 

3. Vilka språk talar du?  

4. Hur ofta kommunicerar du med Sverige och Malaysia kontoren?  

5. Hur löser ni kommunikationen mellan de olika tidszonerna?  

6. Vilka personer har du löpande kontakt med på de andra kontoren? Vilka roller besitter dessa? 

7. På vilket sätt sker kommunikationen då? (Mejl, Skype etc.) 

8. Har ni några schemalagda möten som sker löpande? Både internt på Malta men också mellan 

Sverige och Malta.  

9. Hur kommunicerar med varandra på kontoret på Malta? 

10. Finns det några för- och nackdelar med att ha koncernen utspridd över världen rent 

kommunikationsmässigt?  

11. Upplever du att det är mycket kulturskillnader mellan de olika medarbetarna på Malta?  

Påverkar det den dagliga verksamheten? På vilket sätt i så fall?  

12. Vad tror du det hade gjort för skillnad ifall också Techedos ledning hade suttit på Malta 

istället för i Stockholm?  

13. Får du information om organisationens löpnade mål?  

14. Hur implementerar ni dem på Malta? Informerar du målen vidare till någon anställd på 

Malta?  

15. Skulle du säga att det finns några rutiner kring hur du kommunicerar informationen som du 

fått från Sverige till övriga medarbetare på Malta?  

16. Besöker du några av de andra kontoren? I så fall hur ofta och varför?  

17. Hur ofta får ni på Malta besök av medarbetare/chefer från andra kontor? 


