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Förord 
 

Att information och kommunikation är viktiga och intressanta områden för 
organisationer, betvivlar vi inte efter vårt slutförda uppsatsarbete. 
 
Vi vill härmed passa på att rikta ett varmt Tack till alla er inom HR-organisationen 
R&D och PS&L på AstraZeneca som givit oss goda förutsättningar och inspiration för 
ett för oss givande arbete.  
 
Tack till samtliga respondenter att ni tagit er tid och delat med er av era erfarenheter.  
 
Sist men inte minst vill vi rikta ett Tack till vår handledare, men även varandra för ett 
gott samarbete. 
 
 
Göteborg  2004 
 
 

Sofia Littenheim  Rika Takala
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Informationsbehov och Informationsflöden 
 

En studie av hur Human Resource Business Partners upplever 
informationsutbytet inom Human Resource organisationen på AstraZeneca 

 
Sofia Littenheim och Rika Takala 

 
 

Sammanfattning. En utmaning för dagens organisationer är att utforma 
informationssystem som täcker informationsbehoven. I juni år 2003 införde 
AstraZeneca en ny Human Resource-organisation i syfte att öka företagets 
produktivitet. Informationsflödet flyter ännu inte på helt bra. Syftet med 
studien var därmed att undersöka hur individer i Human Resource Business 
Partner-organisationen upplever att informationsutbytet fungerar genom att 
undersöka hur informationsutbytet från olika flöden upplevs kopplat till deras 
behov. Studien är en kvalitativ totalundersökning som bygger på 23 
intervjuer, med inspiration från grounded theory. Fokus lades främst på 
faktorer som upplevdes vara i behov av förbättring. Resultatet visar på att 
individernas huvudsakliga informationsbehov är information om ”affären” 
samt olika ”Human Resource-initiativ”, från två övergripande 
informationsflöden. Inom ramen för dessa har individerna behov av relevant 
och välutformad information i rätt tid. Resultatet visar att behoven inte 
tillfredställs tillräckligt och det råder brister i informationsutbytet. Slutsatser 
som dras är att bristerna huvudsakligen ligger i informationens timing och 
utformning.  
 
 

I en ständigt föränderlig omvärld ställs dagens organisationer inför en rad utmaningar. 
Informations och kommunikationstekniken får enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) en 
allt större betydelse. Vi lever idag i ett informationssamhälle vilket ställer stora krav på 
organisationer och de individer som arbetar med information. Information är enligt 
Jöever (1987) livsnerven i en organisation. Om organisationer ska överleva i en ständigt 
föränderlig omvärld och samtidigt utvecklas i dagens informationssamhälle, måste de 
enligt Jacobsen och Thorsvik utveckla förändringsförmåga. Därtill betonar också 
Barlow och Burke (1998) att organisationer måste bearbeta och arbeta med information. 
Vidare menar de att organisationer måste kommunicera information för att kunna 
planera, handla samt fatta och förmedla beslut. I komplexa organisationer är tydlig 
information enligt Kreps (1990) en viktig förutsättning för att vägleda de anställa i deras 
arbete. Information utbyts enligt Khan (2003) via kommunikation. Han menar därmed 
att det är viktigt att arbeta fram kommunikationsplaner för informationsutbyte, eftersom 
välplanerad kommunikation har stark påverkan på organisationens output. Greve (1997) 
uttrycker det som att det är viktigt att man utformar information och sina 
informationssystem på ett sätt som täcker de informationsbehov som både medarbetare 
och beslutsfattare har.  
 
Förändring och informationsflöden är något som den senaste tiden varit mycket aktuellt 
för Human Resource (HR) organisationen inom delen Forskning & Utveckling (R&D 
och PS&L) på aktiebolaget AstraZeneca. I juni 2003 införde AstraZeneca en ny HR-
organisation i Sverige.  
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Omorganisationen som fortfarande pågår syftar till att skapa en organisation som stärker 
kopplingen mellan HR och affärsverksamheten och därmed bidra till att öka företagets 
produktivitet. Den nya organisationen har inte bara inneburit nya roller och arbetssätt 
för medarbetarna utan även förändring av informationsstrukturer och 
informationsflöden. Detta i form av att nya informationsflöden utvecklats vilka innebär 
nya utmaningar. Informationsflödet flyter dock ännu inte på helt bra. Det råder 
oklarheter kring informationsbehov och informationsflöden samt huruvida 
informationen tillfredställer behoven idag. Med utgångspunkt att sträva mot 
förbättringar och därmed välfungerande informationsprocesser har initiativ tagits till att 
undersöka informationsbehov och informationsflödet närmare i HR-organisationen.   
 
 

Teoretisk referensram 
 
 
Information och kommunikation 
 
Information är enligt Kreps (1990) det meningsfulla innehåll som överförs vid 
kommunikation och som individen skapar sig en åsikt om. Greve (1997) anser att 
information är det som förändrar eller förstärker förståelsen för ett fenomen. Data menar 
han är alla upplysningar som kommer in i form av synintryck, bilder, text, tal, telefon, 
elektroniska budskap osv. Det blir inte information förrän det leder till en ändring av 
uppfattningar. Greve menar att data blir information först då det leder till en reduktion 
av avståndet mellan önskad kunskap och tillgänglig kunskap. Detta kan också ses som 
en reduktion av osäkerhet. Därmed blir önskan att reducera osäkerheten en fråga om hur 
man skaffar den informationen som man saknar för att lösa uppgiften tillfredställande. I 
likhet med Greve menar Kreps (1990) att informationen ofta har en konkret mening och 
ju mer tydlig och fullständig den är, desto lättare är det för mottagaren att tolka 
innehållet. Individen blir genom informationen säkrare och mer övertygad om hur hon 
ska reagera och agera på händelser. Därför menar Greve som nämns inledningsvis, att 
det är viktigt att titta på hur detta behov kan variera och vilka konsekvenser det kan få 
för utformningen av information. 
 
Kommunikation kan enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) ofta beskrivas som överföring 
av information, idéer, åsikter och känslor från en person eller grupp till en annan. Enligt 
Engquist (1997) är kommunikation en verksamhet som äger rum mellan två eller flera 
personer, vilket han menar är samma som att säga att den är ömsesidig. Han menar att 
det vanliga uttrycket ”envägskommunikation” egentligen inte är kommunikation 
eftersom det inte utgörs av en ömsesidig process. Envägskommunikation menar han 
snarare är information i den bemärkelsen att en person överbringar ett budskap till en 
annan. Vidare menar han att kommunikation innebär att parterna talar med varandra så 
att båda parter, så gott de kan, gör klart för varandra hur var och en uppfattar det man 
talar om. Det gäller att båda förstår den andres uppfattning om den så kallade 
verkligheten.  
 
Information är enligt Kotler, Armstrong, John och Wong (2002), till skillnad från 
kommunikation en envägsprocess. De menar att sändaren inte väntar sig någon respons 
eller feedback tillbaka. Sändaren förväntar sig inte att dialog ska uppstå.  
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De skriver om ”nonpersonal communication channels”. Dessa beskrivs som media som 
bär meddelanden utan personlig kontakt eller feedback. När informationen får respons 
eller feedback så medverkar den till ett ändrat beteende hos de människor som är 
involverade i processen och kan först då kallas kommunikation. Information innehåller 
alltså ingen dialog och är ingen ömsesidig process medan kommunikation är en 
tvåvägsprocess (Kotler et al 2002).  
 
Även om det går att särskilja begreppen information och kommunikation teoretiskt sätt 
går begreppen in i varandra i praktiken. Som bla. beskrivits ovan överförs information 
via kommunikation (Kreps, 1990) eller kommunikation överför information (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002). Därav baseras teorin på såväl teoretiska resonemang kring 
information som kommunikationsteorier. 
 
Att vara informerad 
Att vara informerad är enligt Ahrenfelt (2001) dels ett faktiskt förhållande men också 
kanske framförallt, en subjektiv upplevelse och känsla. Den faktiska sidan belyses av 
informationsmaterial, möten, datoriserade nätverk, personaltidningar etc. dvs. konkret 
information. Den upplevelsemässiga sidan menar han är mer abstrakt och handlar mer 
om dialog, kommunikation och utbyte med tex. chefen eller andra centrala aktörer och 
observatörer i organisationen. En aktiv lyssnare beskriver han skapar trygghet hos sina 
medarbetare samtidigt som han eller hon får viktig information från de som står mitt i 
verkligheten. 
 
Kommunikationens funktioner i organisationer 
Kommunikation har enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) flera viktiga funktioner. 
Kommunikation knyter samman människor i sociala system, ger motivation och skapar 
förutsättningar för styrning och kontroll. 
 
Kontroll: Kommunikationen har enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) många 
funktioner inom organisationen. För de första kommer ledningen att kunna ha uppsikt 
över medarbetarna och koordinera arbetsuppgifter genom de formella 
organisationskanalerna. Medarbetare och ledare kan också ha uppsikt över varandra 
genom en mer informell kommunikation. 
 
Samspel och samordning: Kommunikationsprocessens kanske viktigaste funktion är att 
förstärka samspelet och samarbetet mellan de olika delarna av organisationen och 
mellan ledare/medarbetare och gruppmedlemmar (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  
Jacobsen och Thorsvik (1995) tar i sin bok upp att ju starkare beroendet mellan olika 
aktiviteter är desto större blir behovet av samordning. De menar dock att 
samordningsbehov inte är synonymt med kommunikationsbehov. Om arbetsuppgifterna 
är enkla, förutsägbara och möjliga att standardisera kan man uppnå en tillräcklig 
samordning enbart med hjälp av byråkratiska-administrativa styrmedel som 
standardiserar uppgifternas lösning. Om det däremot råder osäkerhet om 
arbetsuppgifterna (tex. att uppgifterna ständigt förändras eller är så komplexa att det är 
svårt att ge klara riktlinjer för hur de ska lösas) föreligger ett informationsbehov som 
gör det nödvändigt att kommunicera (Jacobsen & Thorsvik 1995). 
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Återkoppling: För den enskilde individen kommer kommunikationen enligt Kaufmann 
och Kaufmann (1998) också att innebära att man får feedback på den egna 
arbetsprestationen. Detta menar de är helt avgörande för att ett bra lärande ska äga rum, 
och det kan också reducera osäkerhet och täcka kontaktbehov. 
 
Internkommunikation 
Internkommunikation är enligt Kreps (1990) den process genom vilken de anställda får 
och ger information om organisationen och förändringar som sker i den. 
Internkommunikation menar han spelar en viktig och avgörande roll för att 
medarbetarna ska känna sig delaktiga i det dagliga arbetet och arbeta mot av ledningen 
uppställda mål. Via interna kommunikationsvägar informeras de anställda om aktuella 
mål, aktiviteter och problem. Informationen hjälper medarbetare att förstå 
organisationens nuvarande tillstånd samt deras roll i sammanhanget (Kreps 1990). 
Enligt Lugn (1990) är en fungerande internkommunikation öppen och dubbelriktad, 
dvs. en dialog med frågor och svar upprättas i båda riktningarna. Med öppen 
internkommunikation menar Lugn att medarbetarna får tillgång till information samt att 
de själva ser till att förmedla och vidareförmedla informationen de besitter för att skapa 
ett kontinuerligt flöde genom organisationen. Det geografiska avståndet och 
organisationens struktur påverkar kommunikationen inom organisationen. Det 
geografiska avståndet sätter enligt Moberg (1997) gränser för i vilken utsträckning 
kommunikationen sker via personliga kontakter. Jacobsen och Thorsvik (2002) 
beskriver att studier har visat på att geografisk närhet mellan människor ökar 
kommunikation generellt sätt, medan fysiskt avstånd tenderar minska den. De menar 
härmed att organisationens struktur påverkar kommunikationen och att man 
kommunicerar mest med dem man har geografisk närhet till.  
 
 
Kommunikationsmönster  
 
Med kommunikationsmönster avses kommunikationsflöden i termer av bla. riktning 
omfattning, kommunikationsnätverk och kommunikationsroller (Moberg, 1997). 
Kommunikationen i organisationer kan enligt Kaufmann och Kaufmann (1998) och 
Kreps (1990) ta flera olika riktningar. Anastasiou (1998) menar att vem som helst kan 
kommunicera men skickligheten ligger i att identifiera de relevanta vägarna och 
metoderna och lyckas implementera dessa på ett bra sätt. För att informationsbehovet 
ska kunna täckas internt i organisationen kan enligt Kreps (1990) i princip två strategier 
läggas upp.  
 
Antingen kan verksamheter integreras som representerar information av ömsesidig 
betydelse i samma enhet, eller etablera vertikala och horisontella 
kommunikationskanaler som säkerställer att de anställda mottar den information som är 
relevant för arbetet.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1995) och Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver tre 
grundläggande informationsflöden: nedåtriktad vertikal kommunikation, uppåtriktad 
vertikal kommunikation och horisontell kommunikation: 
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Nedåtriktad vertikal kommunikation 
Kaufmann och Kaufmann (1998) beskriver att nedåtriktad kommunikation har en 
vägledande och styrande funktion genom att man från övergripande nivå förmedlar 
arbetsinstruktioner, procedurer, arbetsrationalitet, feedback på prestationer och 
inarbetning av mål. En sådan kommunikation menar de, oftast sker genom stabsmöten 
och skrivna meddelanden. Även om de flesta ledare har för avsikt att förmedla exakta 
besked till medarbetarna kan de både medvetet och omedvetet förvränga 
kommunikationen. Även om toppledarnas nedåtriktade kommunikation i utgångsläget 
kan vara mycket exakt menar Kaufmann och Kaufmann att budskapet kan förvrängas 
genom olika led nedåt i hierarkin, där det finns risk att många små missförstånd läggs 
på hög och så småningom växer till grova förvrängningar i slutändan. De menar i likhet 
med Jacobsen och Thorsvik (2002) att det  inte alltid är säkert att medarbetarna 
uppfattar ledarnas budskap på ett korrekt sätt.  
 
Uppåtriktad vertikal kommunikation 
Uppåtriktad kommunikation handlar om informationsflödet nerifrån och upp i 
organisationen, tex. från medarbetare till en ledare (Kaufmann & Kaufmann 1998). 
Sådana budskap beskriver de, vanligtvis innehåller den information som ledarna 
behöver för att fatta beslut. Uppåtriktad kommunikation anses först och främst vara en 
återkopplingsmekanism som förmedlar lägesrapporter, förbättringsidéer, 
arbetsrelaterade problemställningar osv. De menar dock att det är viktigt att understryka 
att uppåtriktad kommunikation inte utan vidare är motsatsen till nedåtriktande. De 
menar att statusskillnader och psykologiska motstånd gör att den uppåtriktade 
kommunikationen är mindre vanlig. De skriver också att forskning visar på att det är av 
stor betydelse att ledningen skapar en kultur och arbetsmiljö som uppmuntrar 
uppåtriktad kommunikation. 
 
Horisontell kommunikation 
När kommunikationen sker på samma nivå i organisationen kallas den enligt Jacobsen 
och Thorsvik (2002) och Kaufmann och Kaufmann (1998) för horisontell. Kaufmann 
och Kaufmann hänvisar till forskning som visar på att kollegor på samma nivå 
kommunicerar oftare och snabbare med varandra, och att de möjliga förvrängningarna 
av budskap är mycket färre än vid uppåtriktad eller nedåtriktad kommunikation. 
Horisontell kommunikation förekommer enligt Kaufmann och Kaufmann också ofta 
informellt och utanför själva organisationen, och den kan bidra till ett fördelaktigt 
informationsflöde. Många organisationer har särskilda medarbetare för att främja 
horisontell kommunikation. Dessa kallas ”boundary spanners” och har i uppgift att 
förmedla viktig information tvärs över gränserna i det horisontella planet (Kaufmann & 
Kaufmann 1998).  
 
Kommunikationsflöden i matrisorganisationen 
Matrisorganisationer har flerdimensionell struktur och kännetecknas av två 
grundläggande kommunikationsflöden dvs. ett vertikalt och ett horisontellt (Greve 
1997). Som en konsekvens av matrisen menar Davis och Lawrence (1977) att det rör sig 
stora informationsmängder, som utifrån övergripande nivå behöver balanseras i 
organisationen och föras via olika flöden till respektive projekt/område. Matrisen 
kännetecknas även enligt Wisén och Lindblom (2001) av att medarbetare har två 
överordnanden (”två chefer”).  
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Den ena är funktionschefen och den andra projektchefen/ledaren. Den ena ska disponera 
över sina underordnares tid, den andra ska se till att medarbetare utför sina uppgifter i 
enlighet med projektets målsättningar. Att ha ”två chefer” kan enligt Wisén och 
Lindblom (2001) i likhet med Davis och Lawrence (1977) ställa till problem, då kraven 
och informationen från de båda cheferna ibland är motstridiga och svåra att förena. För 
att arbetet ska fungera bra i en matrisorganisation menar Wisén och Lindblom (2001) att 
man särskilt måste uppmärksamma de mänskliga relationerna mellan olika 
befattningshavare. De menar även att arbetet också måste bygga på dialog. Detta 
beskriver även Kahn (2003) som menar att projektledare och funktionschef har ansvar 
att hålla varandra uppdaterade kring projektmål, initiativ etc. inom varandras områden.  
 
Kommunikationsnätverk  
Arbetsuppgifterna i en organisation ställer enligt Kaufmann och Kaufmann (1998), 
olika krav på information och bestämmer i praktiken hur kommunikationsmönstret bör 
etableras för att kraven ska fyllas tillfredställande. Vissa arbetsuppgifter beskriver de, 
omfattar flera aktiviteter som knyts samman i ett ömsesidigt beroendeförhållande som 
kräver tät och god kommunikation mellan flera personer som tex. planerings och 
utvecklingsarbete. Andra uppgifter tex. serieproduktion av varor kan enligt Jacobsen 
och Thorsvik (2002) kräva mindre kommunikation om man uppnår en tillfredställande 
samordning genom arbetsfördelning och specialisering av arbetsuppgiften.  
 
Det har enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) genomförts många experiment där man 
jämfört olika typer av kommunikationsnätverk (vem kommunicerar med vem) för att ta 
reda på vilket som fungerar mest effektivt i olika situationer. Jacobsen och Thorsvik 
(2002), Kaufmann och Kaufmann (1998) och Mintzberg (1983) tar upp tre kända 
kommunikationsnätverk: ”Cirkeln”, ”Hjulet” och ”Alla kanaler”. 
 

Figur 1. Tre olika typer av kommunikationsnätverk.  Källa: Mintzberg (1983).   
 
Hjulet är enligt författarna ovan, exempel på ett centraliserat kommunikationsnätverk då 
en i gruppen är mer central i kommunikationen än andra. ”Cirkeln” och ”alla kanaler” 
menar de är exempel på decentraliserade nätverk eftersom ingen har en mer central 
position än någon annan. Skillnaden mellan dem beskriver Jacobsen och Thorsvik 
(2002), är att den enskilda gruppmedlemmen i ”cirkeln” bara kan kommunicera med en 
av grannarna eller båda medan varje medlem i gruppen kan kommunicera med alla 
andra i ”alla kanaler”. Jacobsen och Thorsvik (2002) skriver att det i studier visat sig att 
arbetsuppgifternas komplexitet är avgörande för om ett centraliserat 
kommunikationsnätverk är mest effektivt.  

 
 
 
 
 
 
                                 
                            ”Cirkeln”                           ”Hjulet”                        ”Alla kanaler” 
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När uppgifterna är komplexa ger decentraliserade nätverk snabbare lösningar med färre 
fel än vad centraliserade strukturer gör. För enkla rutinmässiga uppgifter är resultatet 
det motsatta. Dessa resultat menar Jacobsen och Thorsvik, tyder på att det är mest 
ändamålsenligt att delegera befogenheter för horisontell kommunikation när 
arbetsuppgifterna är komplexa och svåra att standardisera.  
 
Varje organisation måste enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) och Kaufmann och 
Kaufmann (1998), komma fram till vilket kommunikationsnätverk man ska ha och 
vilken slags information som ska överföras till olika enheter och medarbetare. Det 
grundläggande problem man måste ta hänsyn till enligt Jacobsen och Thorsvik är att det 
finns en gräns för hur mycket information en person kan klara av att ta emot, bearbeta 
och dra nytta av. De menar att det kan leda till olyckliga konsekvenser för individen och 
organisationen om kommunikationskanalerna överlastas med för mycket information. 
För mycket information behöver inte betyda bättre kommunikation. Istället kan man få 
vad Anastasiou (1998) kallar ”communication clutter”. Jacobsen och Thorsvik (1995) 
beskriver sju reaktionssätt hos anställda som tar emot mer information än de kan 
hantera: 
 

1. De kan låta bli att ta hänsyn till någon sorts informationen och då riskera att gå miste 
om viktig information. 

2. De kan hantera informationen ytligt och riskera att misstolka den. 
3. De kan samla information på hög för att ta itu med det när de hinner, med risk för att 

viktiga saker blir liggande. 
4. De kan medvetet välja att prioritera en bestämd typ av information, med risk att de 

systematiskt utelämnar vikiga förhållanden. 
5. De kan utveckla kategoriseringsmetoder och scheman som gör att de kan behandla 

informationen snabbare, med risk för att kategorisera fel och missa viktiga detaljer. 
6. De kan delegera beslutsmakt till andra, med risk för att förlora överblicken oh tappa 

inlyftande i organisationen. 
7. De kan ”hoppa av” och ”fly” från arbetsuppgifter. 

 
Informationsområdet är enligt Jöever (1987) det område som varit mest ojämnt 
behandlat i olika organisationer vad gäller mängd, avsändare, innehåll och kvalité. Han 
menar att många organisationer som lyckas är de som tillmäter informationen en mycket 
stor betydelse.  
 
 
Kommunikationsprocessen 
 
I likhet med Kotler et al (2002) och Jacobsen och Thorsvik (1995) beskriver Kaufmann 
och Kaufmann (1998) kommunikationsprocessen utifrån följande: 
 

1. Budskap: verbala och ickeverbala signaler som överförs 
2. Kanal: medel eller medium för att överföra budskap 
3. Sändare: den individ/källan som sänder ett budskapet 
4. Mottagare: den individ som mottar och tolkar ett budskap 
5. Kodning: utformning av budskap och överföring 
6. Avkodning: tolkning av ett mottaget budskap 
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7. Återkoppling/Feedback: ett budskap som sänds tillbaka som svar på det 
mottagna meddelandet 

 
Författarna ovan har som utgångspunkt att det finns en sändare som har ett budskap som 
ska överföras till en mottagare i kommunikationsprocessen. Nedan visas en fördjupad 
version av vad som händer i kommunikationsprocessen mellan sändare och mottagare. 
Modellen är en kombination utifrån vad Kotler et al, Jacobsen och Thorsvik och 
Kaufmann och Kaufmann anser som viktiga komponenter i kommunikationsprocessen: 
 

Figur 2. Kommunikationsprocessens komponenter.  Källa: Egen modell av ovannämnda författare. 
 
Huvudkomponenter i kommunikationsprocessen är enligt Kaufmann och Kaufmann 
(1998) och Jacobsen och Thorsvik (1995) framför allt kodning, kanal, avkodning och 
feedback. Med kodning avser de vad en person har för avsikt eller önskar informera till 
en annan person. Genom personens ordval (muntligt eller skriftligt) sker en kodning till 
en kanal eller medium. Om det ställs särskilt höga krav på en exakt förmedling av 
information eller budskapet kommer personens kodning enligt Jacobsen och Thorsvik 
att vara en mycket viktig fas. Risken för systematiska fel och förvrängningar är enligt 
Kaufmann och Kaufmann ofta stora i sådana kognitiva processer. Kodningsproblem 
menar de kan bestå i perceptuella förvrängningar som att tex. viktig information inte 
registreras, fokuserar felaktigt, informationen sätts in i fel sammanhang eller gör saker 
större än vad de egentligen är (Kaufmann och Kaufmann 1998). 
 
Kodning av information sker alltså enligt Jacobsen och Thorsvik (1995) genom 
kommunikationskanaler. Med kanaler avser de här konkreta förmedlingsvägar, tex. 
muntligt samtal ansikte mot ansikte, telefon bilder etc. Oavsett vilken kanal personen 
väljer så är målet för organisationers kommunikation att sända informationen så exakt 
som möjligt till mottagaren. När budskapet når fram till mottagaren börjar enligt 
Kaufmann och Kaufmann (1998) avkodningen i kommunikationsprocessen. Mottagaren 
måste enligt Jacobsen och Thorsvik översätta budskapet utifrån sin egen förståelse. I 
denna process finns det enligt Kaufmann och Kaufmann risk för felaktiga uppfattningar 
av sändarens avsikt. Avkodningsprocessen kan brytas ner till flera delprocesser. 
Mottagaren måste enligt Kaufmann och Kaufmann tex. förstå skriftliga och muntliga 
ord. Kommunikationsprocessen fortsätter med att mottagaren överför ett nytt budskap 
till den ursprungliga sändaren. Denna process kallas återkoppling eller feedback, och 
den ger den ursprungliga sändaren en möjlighet till korrigeringar (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Återkopplingsslinga                                      Där överföring börjar                          

Mottagare 

Budskap 
KodningKanal

Avkodning 
hos sändaren 
(nu mottagare) 

Sändare 

Avkodning hos 
mottagaren KanalKodningBudskap 

Störningar
Brus
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På detta sätt kan hela överföringsprocessen fortsätta i ett socialt samspel, där 
informationen sänds fram och tillbaka tills man har en någorlunda klar gemensam 
förståelse av vad det handlar om. Kahn (2003) tar även upp aspekten ansvar i 
informationsutbytet. Han menar att sändaren har ansvar för att göra informationen tydlig 
och fullständig i syfte att mottagaren har förutsättningar att uppfatta informationen 
korrekt. Mottagarens ansvar ligger i att meddela att informationen mottagits och 
uppfattats på rätt sätt.  
 
Förutom dessa fyra grundkomponenter (kodning, kanal, avkodning och feedback) tar 
Kaufmann och Kaufmann (1998) och Kotler et al (2002), upp att det finns olika 
stöningar eller brus i kommunikationsprocessen. Det kan handla om olika distraherande 
element som reducerar kvalitén i kommunikationsprocessen som tex. tidsbrist, 
språksvårigheter, olika förmedlingspreferenser för hur man vill ha informationen (tex. 
om den ene personen har en verbal läggning medan den andre är mer visuellt orienterad 
önskar man informationen på olika sätt för att på bästa sätt ta till sig den), bristande 
koncentrationsförmåga osv. Nyttan av kommunikationsmodellen ligger enligt Jacobsen 
och Thorsvik (1995) i att den får medarbetaren att systematisera sitt tänkande kring 
kommunikationsprocessen.  
 
Nedan följer centrala frågor som Kaufmann och Kaufmann (1998) och Jacobsen och 
Thorsvik (1995) anser relevanta att ställa sig för att skapa bra kommunikationsprocesser 
och därmed bra informationsutbyte: 
 

1. Vad vill sändaren uppnå och hur väljer sändaren att koda budskapet? 
2. Vad påverkar sändarens val av kommunikationskanal, och hur överförs budskapet? 
3. Vad innehåller sändarens budskap? 
4. Vilka signaler når fram till mottagaren? 
5. Hur tolkar mottagaren budskapet?  
6. Vilken innebörd lägger mottagaren i de signaler som hon/han mottar? 
7. Vilken feedback ger budskapet?   

 
Kaufmann och Kaufmann (1998) menar att förmågan att värdera information och sätta 
den i sitt sammanhang är en viktig faktor vid förmedling vid information.  
 
 
Företagspresentation  
 
Aktiebolaget AstraZeneca (AZ) är ett av världens ledande läkemedelsföretag. Företaget 
är främst verksamt inom området receptbelagda läkemedel. AZ nyckelkompetens finns 
inom områdena upptäckt, utveckling och marknadsföring av innovativa läkemedel. De 
medicinska områden AZ inriktar sin kompetens och resurser på sammanfattas i sex 
terapiområden: hjärta/kärl, mage/tarm, neurovetenskap, onkologi, andningsvägar och 
inflammation samt infektion. AZ är världsledande inom mage/tarmområdet och ett av 
de världsledande företagen inom hjärt/kärlområdet. USA utgör halva marknaden, 
Europa en fjärdedel, resten står Japan och andra länder för. AZ har totalt 60 000 
medarbetare i världen, varav drygt 12 000 i Sverige.  
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AZ organisation består av fyra kärnfunktioner och ett antal stödfunktioner. 
Kärnfunktionerna är: (1) Forskning & Utveckling (FoU, eng. R&D), (2) Produktstrategi 
& Licensiering (PS&L), (3) Produktion och (4) Marknadsföring. En av 
stödfunktionerna är Personal dvs. Human Resource (HR). R&D är en global  
projekt/matrisorganisation. Den har tre forskningsenheter i Sverige: Mölndal, Lund och 
Södertälje. R&D- verksamheten styrs av ovan nämnda terapiområden och är uppdelad i 
två stora multidisciplinära organisationer: Discovery och Development. PS&L arbetar 
mycket nära R&D och är en global marknadsorganisation som ansvarar för AZ 
produktportfölj. PS&L är en central länk mellan kunder, marknadsbolagen och 
forskningen genom att satsa på rätt investeringar och ta fram marknadsföringsstrategier.  
 
Human Resource organisationen 
AstraZenecas HR-organisation är en global projekt/matrisorganisation. Organisationen 
bygger på partnerskap och är uppdelad i två delar:  
 

 HR Business Partner-organisationen som arbetar nära kunden/linjechefen och 
bidrar med strategisk HR kompetens.  

 
 Swedish HR Center-organisationen som levererar HR service inom rekrytering, 

löner och förmåner, arbetsrätt, ledarutveckling, rehabilitering, etc. HR Business 
Partner arbetar som generalister och Swedish HR Center som specialister. 

 
Nedan visas en modell över HR-organisationen: 

Figur 3. HR–organisationen.  Källa: Internt företagsmaterial. 
 
Som visas i figuren ovan är Swedish HR Center uppdelad på tre Skill Center 
(specialistcenter): Staffing, Learning & Development (L&D), Compensation & Benefits 
(C&B) och Labour Law. Varje del förser affärsverksamheten med professionellt stöd 
inom sitt kompetensområde. HR Business Partner - organisationen är länken mellan 
affärsverksamheten/funktionen och Swedish HR center.  
 
HR Business Partner (hädanefter endast BP) och Swedish HR Centers förhållande till 
varandra är att BP har en beställarroll gentemot Swedish HR Center (hädanefter endast 
Skill Center). BP beställer uppdrag utifrån affärsverksamheten/funktionen från relevant 
Skill Center. Skill Centers roll är att leverera specialisttjänster inom HR till 
funktionen/kunder direkt eller via HR BP. Modellen bygger alltså på tätt samarbete 
mellan BP och Skill Center.  
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Tanken med denna organisation är att ha tydlig koppling mellan HR och 
affärsverksamheten.  Syftet är att bidra till att företagets produktivitet ökar. 
 
HR Business Partner - Roll och organisation 
Som namnet beskriver fokuserar Business Partner på två delar: Affär och partnerskap. 
Att fokusera på affären gör BP genom att sitta med i ledningsgrupper där de får 
information om verksamhetens mål och prioriteringar, och diskuterar dessa utifrån 
medarbetarperspektiv (genom att fundera på vilka konsekvenser olika affärsbeslut får 
för medarbetarna, hur medarbetarnas kompetens kan matcha de krav olika 
verksamhetsbeslut ställer etc). Partnerskapet består i att de stöttar kunden genom att 
konsultera och utmana dennes idéer och handlingsplaner. BP ska se till att kundens 
behov (behov som är relaterat till medarbetarna) verkligen har täckning. Här är grunden 
för strategiskt arbete och grunden för de beställningar BP gör av Skill Center. 
 
Den BP organisation som studien fokuserar på, stöttar verksamhetsområdena forskning 
& utveckling dvs. R&D, vilken innefattar funktionerna Discovery och Development. De 
stöttar även Produktstrategi & Licensiering (PS&L). Respektive funktion har en HR 
Vice President. BP-organisationen består totalt av 21 stycken Business Partners 
inklusive två teamledare vilka samtliga har huvudsäte i Sverige. Nedan visas en modell 
över BP - organisationen. 

Figur 4.  Modell över Business Partner–organisationen.  Källa: Egen utformad modell. 
 
BP-organisationen har ansvar för olika delar inom R&D och PS&L. Eftersom AZ är en 
stor global organisation med flera kontor utspridda i olika länder innebär det att några 
HR BP har globalt ansvar, några har regionalt ansvar och några har lokalt ansvar. 
Globala BP har bla. ansvar för att stötta några kunder som har huvudsäte i utlandet. 
Regionala BP har ansvar för kunder inom samtliga tre orter i Sverige där R&D och 
PS&L har verksamheter, dvs. Lund, Mölndal och Södertälje (kallas hädanefter siter).  
Lokala BP ansvarar för vissa kunder inom deras respektive site. Den globala BP har 
stort ansvar för att föra ut information kring globala initiativ och beslut till regionala 
och lokala BP inom samma funktion.  
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Utöver detta finns det en variant som kallas ”glocal”, vilket innebär att de är globala 
men har också lokalt ansvar på sin site. Förutom dessa finns även HR Vice Presidents, 
(HR VP) som bla. har ansvar för att föra ut information kring beslut ur ett 
funktionsperspektiv.  
 
Som går att se i figur 4 har HR Vice Presidents valt att organisera sina respektive 
organisationer (Discovery, Development och PS&L) och därmed sina BP på olika sätt. 
Discovery har tex. fyra ”glocala” BP medan Development har tre globala.  Det finns 
även två BP Teamleaders som har ansvar för att leda BP-gruppen samt ”hålla ihop” BP 
och Skill Center på respektive site. De ansvarar för att föra ut information från olika 
beslutande organ inom Skill Center. Informationen via HR VP och globala BP är 
funktionell information dvs. att den endast avser den specifika funktionen. 
Informationen från teamledarna och Skill Center är HR crossfunktionell information 
genom att den gäller samtliga funktioner.  
 
Efter omorganisationen och införandet av den nya HR Business Partner-rollen råder 
oklarheter angående hur ”HR Business Partner-individernas” informationsbehov ser ut 
och tillfredställs. 
 
 

Syfte 
 
Föreliggande studie syftar till att undersöka hur individerna i HR Business Partner-
organisationen upplever att informationsutbytet fungerar. Detta genom att undersöka 
hur informationsutbytet från olika flöden upplevs, kopplat till deras behov. Studien 
avses fungera som diskussionsunderlag för förbättringar. 
 
 
Frågeställningar 
 

1. Vilken information behöver HR Business Partners för att kunna arbeta i linje 
med sin roll och från vilka flöden? 

 
2. Hur ser behoven ut kring informationen och vilka flöden avses, samt hur 

upplever man att behoven tillfredställs idag? 
 
 

Metod 
 
 
Undersökningsdesign 
 
Föreliggande studie har skrivits i linje med kvalitativ metod. Datamaterialet har samlats 
in genom intervjuer. Kvalitativ metod syftar till att ge en djupare beskrivning av ett visst 
fenomen, till skillnad från kvantitativ metod som snarare fokuserar på fenomenets 
utbredning eller samband mellan vissa fenomen (Kjær Jensen, 1995). Intentionen med 
en kvalitativ forskningsintervju är enligt Kvale (1997) att erhålla kvalitativa 
beskrivningar av den intervjuades livsvärld. 
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Bearbetningen av intervjuerna har inspirerats av grounded theory. Denna analysmetod 
kännetecknas av försök att täcka in ämnet så brett som möjligt genom att beskriva alla 
olika kvaliteter som man anser hör till ämnet (Kjær Jensen, 1995). Detta påverkar 
forskningsfrågor och intervjuguider genom att frågorna ska vara öppna och det påverkar 
forskaren genom att denne ska ha så få förutfattade meningar som möjligt. Ytterligare 
kännetecken för grounded theory är att bearbetningen av data ger upphov till nya tankar 
och idéer, vilket innebär att intervjuguider kompletteras och modifieras. Detta innebär 
att empiri tenderar att styra den teori som väljs att jämföra med empirin. (Svensson & 
Starrin, 1996.) Då föreliggande studie syftar till att få en djupare beskrivning av olika 
sorters behov och upplevelser kring organisationens informationsutbyte, ansågs 
kvalitativ metod med inspiration av grounded theory som lämpligt.  
 
 
Deltagare 
 
Studien utgörs av totalt 23 intervjuer. Samtliga 21 HR Business Partners, inklusive två 
teamledare intervjuades. Därutöver intervjuades också två Vice Presidents inom BP-
organisationen. Studien är utifrån ett Sverigeperspektiv en totalundersökning inom HR 
Business Partners organisationen (Sverigeperspektiv innebär att alla som har sitt 
huvudsäte i Sverige har ingått i undersökningen). Den formella utbildningsbakgrunden 
var vanligen akademisk examen i personalfrågor. Då studien omfattar en 
totalundersökning behöver varken bortfall eller specifika urvalsmetoder redovisas. 
 
 
Material 
 
Intervjuerna genomfördes med en egenhändigt utformad intervjuguide (bilaga 1). 
Guiden var indelad efter relevanta övergripande frågeområden med tänkbara 
följdfrågor. Intervjuguidens syfte var att fungera som ett hjälpmedel för att täcka in de 
områden som skulle samtalas kring. Guiden gav stort utrymme för intervjupersonen att 
fylla på med andra tankar som väcktes inom ämnet, samt gav bra förutsättningar för 
följdfrågor. Anledningen till de öppna intervjuerna var att intervjupersonerna skulle få 
stort svarsutrymme. Detta i syfte att finna olika intressanta aspekter av informations 
utbytet. Under intervjuerna användes också ett egenutformat organisationsschema 
(bilaga 2).  
 
Syftet med detta schema var att säkerställa att intervjupersonen och intervjuaren talade 
utifrån samma perspektiv, då organisationen är mycket komplex. Då 
intervjupersonernas namn i sig inte har någon påverkan på studien har dessa i uppsatsen 
tagits bort  från organisationsschemat.  
 
 
Procedur 
 
Inför uppsatsarbetet inom arbets- och organisationspsykologi knöts en kontakt med 
personalansvarig på avdelningen för Human Resource (HR) inom Research and 
Development (R&D) på läkemedelsbolaget AstraZeneca AB.  
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Utgångspunkten var att undersöka något som företaget hade behov av. Kontaktpersonen 
presenterade så småningom ett område som företaget önskade få utrett. Utifrån en 
”problembild” av dagsläget diskuterades den aktuella undersökningsgruppen samt 
övergripande tillvägagångssätt för undersökningen med handledaren på företaget. 
 
Undersökningsgruppen kontaktades första gången av handledaren på företaget. 
Kontakten var i form av ett förberedande e-mail där handledaren beskrev undersökning i 
stora drag och att de skulle bli kontaktade för intervju. Intervjuerna genomfördes 
koncentrerat under cirka fyra veckors tid på samtliga kontor för R&D och PS&L i 
Sverige dvs. Mölndal, Lund och Södertälje. De forum som användes för intervjun var 
främst personligt besök men även telefon och videokonferens. Intervjupersonerna fick 
samma upplysningar kring uppdragets syfte, deltagare, intervjuns fokus, samt hur 
resultatet skulle användas. Intervjupersonerna intervjuades enskilt, med en eller två 
intervjuare. När det var praktiskt möjligt var två intervjuare närvarande under intervjun. 
Vid dessa tillfällen ansvarade en för vara mer aktiv i samtalet, medan den andra mer 
fokuserade på följdfrågor och följa upp intressanta aspekter.  
 
Intervjuerna var löst strukturerade och genomfördes i samtalsform under cirka en 
timmes tid. Intervjupersonernas bemötande var överlag mycket positivt. Samtliga 
intervjuer bandades med intervjupersonernas tillåtelse. Därefter har samtalen 
transkriberats och sammanfattats. Varje intervju tog i genomsnitt fem timmar att skriva 
ut. Sammanfattningen av intervjun skickades sedan tillbaka till de respondenter som 
önskade. Anledningen var framför allt att säkerhetsställa att informationen hade 
uppfattats korrekt.  
 
Intervjuerna bearbetades först var för sig. Därefter jämfördes svaren sinsemellan för att 
hitta gemensamma mönster, olikheter och andra intressanta aspekter inom ämnet att 
följa upp. Intervjuerna och därmed resultatet har sammanställts i linje med studiens två 
övergripande frågeställningar och vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Det ska poängteras 
att det i resultatet har fokuserats på saker som intervjupersonerna upplevde var i behov 
av förbättring. Anledningen till denna fokusering var att tydligare få fram underlag till 
förbättring, då informationsflödet ännu inte flyter på riktigt bra efter omorganisationen. 
 
 

Resultat 
 
Nedan redovisas resultatet av intervjuerna som grundas på studiens syfte och 
frågeställningar. Resultatdelen börjar med en beskrivning av huvudresultaten.  Sedan 
ges en utförligare beskrivning av resultatet där fokus ligger på hur individerna upplever 
informationsutbytet kopplat till behoven. Detta beskrivs under olika ”problemområden” 
resultatet pekat på.  
 
 
Huvudresultat 
 
HR Business Partners grundläggande behov av information är sådan information som 
kan tänkas påverka människan i organisationen. Det huvudsakliga behovet för Business 
Partner-rollen är information om och kring olika initiativ och beslut.   
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Dels handlar det om initiativ och beslut som rör den funktion dvs. ”själva affären” varje 
HR Business Partner stöttar, och dels handlar det om beslut kring olika  HR-initiativ. 
Informationen kommer via två övergripande informationsflöden. Generellt sätt går 
information som rör affären via ”funktionellt flöde”. Information om HR går via ”HR-
Crossfunktionellt flöde”. Följande problemområden har kunnat urskiljas från 
intervjuernas upplevelser: 
 
 Samordning 
 Olika organisationer 
 ”Två chefer”  
 Flöde från lokal till global nivå & feedback 
 Information vid rätt tidpunkt 
 Informationens kvalité, relevans och mängd 

 
Samordning: Informationen upplevs överlag tendera att vara okoordinerad och enligt 
några intervjupersoner behöver samordning på VP nivå förbättras. Det framkom även 
att samordningen inom respektive site kan förbättras.  
 
Olika organisationer: Intervjupersoner ansåg att funktionernas olika organisationer och 
ledarskap gör att information går ut olika snabbt. Informationen tenderar överlag 
komma senare i Development, vilket skapar frustration. Det framkom även att 
komplexa roller bidrar till svårigheter i informationsflödet. 
 
”Två chefer”: Det framkom upplevelser av att det i vissa situationer är svårt att avgöra 
vem man ska diskutera vissa frågor med dvs. ”projektledaren” eller den formella chefen. 
Det framkom även att dessa kan ge tvetydliga riktlinjer. 
 
Flöde från lokal till global nivå & feedback: Det framkom åsikter om att 
informationsflödet från lokal till global nivå är bristfällig. Intervjupersoner menade även 
att återkoppling från såväl funktionella som HR-Crossfunktionella flödet (Skill Center) 
kan förbättras. 
 
Information vid rätt tidpunkt: Intervjupersonerna har behov av att få information i rätt 
tid samt hållas uppdaterade, vilket inte fungerar helt tillfredställande idag. Det tenderar 
vara för lite framförhållning och det ges för lite förberedande information innan olika 
initiativ ska omsättas i handling. Detta gäller såväl funktionella som det HR-
Crossfunktionella flödet. 
 
Informationens kvalité, relevans och mängd: Intervjupersonerna upplever att det överlag 
är för mycket osorterad information framför allt från Skill Center. De menar att den inte 
är klar avseende syfte, kärnan i informationen, samt otydlig koppling till mottagaren. 
Informationen upplevs dock fungera bra mellan enstaka personer eller inom vissa 
grupper. 
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Informationsbehov och flöden 
 
HR BP gruppens (hädanefter endast BP eller intervjupersonerna) grundläggande behov 
av information som helhet är sådan information som kan tänkas påverka människan i 
organisationen. Vad är det för slags information och varifrån kommer den?  
 
För att beskriva mycket översiktigt är det framför allt information som grundar sig på 
olika beslut och initiativ. Intervjupersonerna beskriver att det är information kring olika 
händelser, initiativ och beslut som tas i den funktion BP ansvarar för. Med andra ord; de 
behöver information om ”affären”. Detta behöver de för att kunna arbeta strategisk och 
utmana kundens tankar och idéer som Business Partner-rollen innebär. 
Intervjupersonerna beskrev även att de har behov av information kring olika beslut och 
initiativ om HR, som ska implementeras i funktionen. Dessa beslut och initiativ kommer 
via övergripande beslutande organ inom Swedish HR Center och är tagna utifrån 
crossfunktionellt perspektiv, vilket innebär att informationen gäller samtliga funktioner. 
Oavsett informationen enbart gäller BPs specifika funktion eller den är crossfunktionell 
HR information, är det information som påverkar människorna i organisationen. Den 
funktionella och HR-crossfunktionella informationen är två övergripande 
informationsflöden BP gruppen har behov av för att kunna arbeta i linje med sin roll. 
Nedan visas en modell över HR-organisationen och dess informationsflöden: 
 

Figur 5. Modell över HR org.  och dess övergripande informationsflöden.  Källa: Egen utformad modell. 
 
För att ge en förenklad bild kan man säga att den funktionella informationen slussas in i 
BP-organisationen via HR VP, globala BP, nätverk samt olika ledningsgrupper BP ingår 
i. I stora drag kan beskrivas att HR VP förmedlar information till globala BP som i sin 
tur förmedlar vidare denna information till regionala och lokala BP. Varje BP har ett 
nätverk, där det ingår ett antal BP som verkar i samma del inom en viss funktion. I 
nätverksgruppen diskuteras information kopplat till funktionen mer ingående. Till 
exempel diskuteras vilka konsekvenser ett visst beslut i funktionen får för 
medarbetarna, hur olika HR-Crossfunktionella initiativ kan användas och 
implementeras i funktionen samt hur nyheter inom HR ska tolkas etc.  
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Den HR-Crossfunktionella informationen däremot, kommer främst via Skill Center och 
teamledarna för BP-organisationen. Teamledarnas roll är bla. att selektera och förmedla 
information till BP-organisationen som kommer från beslutande organ inom Swedish 
HR Center. Det dagliga informationsutbytet mellan BP och Skill Center går dock i regel 
direkt.  
 
 
Behov och upplevelser 
 
Samordning 
  
I stort sätt beskrev alla intervjupersoner vikten av koordination eller samordning, men 
ur olika perspektiv. Trenden är att samordningen överlag kan förbättras. De menade att 
informationen ofta känns okoordinerad och beskrev att liknande information kommer 
vid olika tidpunkter från olika håll med något olika vinkling. Flera intervjupersoner 
ansåg det därför centralt att tydliggöra ansvar och minimera antalet informationskällor. 
Samtidigt ansåg några personer att det finns fördelar med att få informationen från olika 
håll. Dels för att olika vinkling ger möjlighet till fler tolkningar och därmed mer ”hjälp 
på traven”, men även att sannolikheten ökar för att informationen faktiskt når fram. 
   
Mellan HR VP 
Några intervjupersoner poängterade särskilt vikten av samarbete mellan HR VP och 
därmed samordning av information. De menade att information som är gemensam för 
samtliga tre funktioner (Discovery, Development och PS&L) bör gå ut samtidigt, och  i 
den mån det går försöka koordinera detta. Detta med tanke på att mycket arbete sker i 
crossfunktionella team. Erfarenhet har visat på att vissa team-medlemmar har 
informationen och vissa har den inte. Detta beror på att informationen gått ut vid olika 
tidpunkter och förmedlas olika snabbt inom respektive funktion. Detta gör att kunden 
ibland har informationen innan BP och ger därmed dåliga förutsättningar för teamet att 
fungera optimalt. 
 
Flera intervjupersoner upplevde att samordningen mellan HR VP inte fungerar helt bra. 
De menade att det är viktigt att koordinera informationen på denna nivå. En person 
uttryckte att de måste ha en tydlig ansvarsfördelning och bli bättre på att diskutera 
sinsemellan. De bör diskutera vilken information som bör gå ut samtidigt, hur den ska 
spridas nedåt och när. Intervjupersonerna visar alltså på två förbättringsområden 
beträffande samordnad information: att gemensam information bör förmedlas vid 
liknande tidpunkt och ett bättre samarbete mellan de personer som ansvarar för att 
förmedla informationen. 
 
Mellan siterna 
Det framkom åsikter avseende samordning mellan siterna. Dessa handlade om vikten av 
att harmonisera arbetsrutiner mellan siter och teamledarnas roll att styra 
informationsutbytet mellan BP-organisationen och Skill Center. 
 
Enligt några intervjupersoner skulle mer homogena arbetssätt mellan siterna bidra till 
samordningsvinster. Denna aspekt verkar framför allt viktig för de BP som har behov av 
information från olika siter.  
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Några intervjupersoner menade att de lägger mycket tid och energi på att söka rätt 
information. Någon uttryckte att det är både en stor förväntan och rejäl utmaning för 
teamledarna att försöka få ihop siterna. Samtidigt menar man att teamledarna jobbar för 
detta på ett bra sätt idag.  
 
Beträffande teamledarnas roll att styra informationsutbytet mellan BP och Skill Center 
beskrev någon intervjuperson att teamledarnas viktiga uppgift är att skapa en bra 
informationsmodell där Skill Center-organisationen och BP-organisationen kan få 
maximalt utbyte med varandra. Till exempel bör teamledarna hjälpa att hitta rätt nivåer 
på frågor, vad HR-organisationen som helhet bör fokusera på, skapa bra 
informationsforum etc. Personen menade att det är önskvärt att informationsutbytet i så 
stor grad som möjligt går direkt. Teamledarna behöver alltså enligt intervjupersonen 
inte stå så mycket för själva informationsspridandet utan snarare fokusera på 
förutsättningarna. Dock menade en annan att det är bra om teamledarna i så stor grad 
som möjligt styr upp och ”filtrerar” informationen, då problematiken med stora 
mängder generell information finns. Dessutom beskrev personen också att det är bra om 
informationen går genom en särskild person (teamledaren), eftersom det medför 
tydligare flöde. Många intervjupersoner ansåg att den information teamledarna 
förmedlar (tex. olika initiativ) tenderar att vara sen. Flera upplevde dock att detta inte 
berodde på teamledarna utan antog att teamledarna själva får informationen sent. 
 
Inom siten och BP- möten 
Många BP tog upp samordningen och informationsutbytet inom BP-organisationen på 
varje ”site”. Många kände att man idag inte var tillräckligt duktiga på att underlätta för 
varandra. Flera menade dock att ett sådant samarbete kan fungera bra mellan enstaka 
personer idag, men det fungerar inte lika bra inom hela organisationen. Flera BP 
uttryckte det som att ”alla behöver inte uppfinna hjulet själv varje gång”. Några BP 
beskrev även att de funderade på om och hur man kan hjälpa varandra även om man inte 
tillhör samma funktion. Man betonade vikten av att föra en dialog kring detta.  
 
Flera BP hade åsikter om BP-mötena. De menade att det är viktigt med dessa möten, 
men flera beskrev att de saknar tydligt syfte och struktur. Någon menade att det är 
viktigt att man bestämmer sig för om mötena ska syfta till ren informationsförmedling 
eller mer som diskussionsforum. Andra BP uttryckte viss frustration över att mötena 
”glider iväg” och tenderar att diskutera saker som inte är intressant för alla. Det 
framkom även önskemål om att det på ett konsekvent sätt bör ske dokumentation av 
BP-mötena. Dels i uppföljningssyfte, men även för att underlätta för dem som inte har 
möjlighet att närvara vid mötena. 
 
  
Olika organisationer 
 
Flera intervjupersoner tog upp aspekten att Discovery, Development och PS&L är 
organiserade och ledda på olika sätt. Personerna menade att detta påverkar 
informationsflödet negativt. De avsåg framför allt funktionerna Discovery och 
Development. De menade att information som gäller båda funktionerna når ut olika 
snabbt vilket skapar frustration för dem som får informationen senare samt skapar 
svårigheter för arbete i crossfunktionella team.  
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Överlag upplevde BP inom Development att de ofta fick information senare än 
Discovery. Man tenterar att jämföra sig mellan funktionerna. Dock beskrev någon inom 
Discovery att informationen ibland tenderade vara sen även här. 
 
Komplexa roller 
Det framkom även åsikter kring den s.k. glocal-rollen. Flertalet berörda intervjupersoner 
menade att rollen är något klurig och gör att man känner sig splittrad. Rollen skapar 
svårigheter på så sätt att intervjupersonerna har svårt för att till etthundra procent 
fokusera på både den globala delen och den lokala. De menade att det hade varit bättre 
om man hade renodlat rollerna så att man antingen var lokal eller global BP. De hade 
gärna sätt någon renodlad global BP inom funktionen. Här skulle informationsflödet 
kunna tydliggöras om det passerade genom en särskild global BP. Dessutom har det 
framkommit att globala BP inom Development tenderar att vara överbelastade. 
Upplevelser har framkommit att det råder svårigheter vad gäller förmedling av 
information från global till lokal nivå.  
  
 
”Två chefer”  
 
Några intervjupersoner antydde problematiken med att ha ”två chefer”. Med detta avsåg 
de att de har framför allt två nyckelpersoner för respektive flöde (HR-Crossfunktionellt 
och funktionellt), dvs. teamledaren och global BP eller HR VP. Teamledaren ansvarar 
för crossfunktionella frågor och HR VP ansvarar för funktionell information. Dessa 
personer har också formellt chefsansvar.  Lokala och regionala BP har teamledaren som 
formell chef och globala BP har HR VP som formell chef. Den ena nyckelpersonen är 
alltså ”riktig” chef och den andra svarar som projektledare.  
 
Några BP menade att de inte tyckte det var självklart vem de skulle rapportera till eller 
diskutera vad med. Flera var på det klara med att när en fråga enbart handlar om 
funktionen rapporterar de till den globala BP eller HR VP, och när det handlar om 
crossfunktionella HR frågor diskuterar de med teamledaren. Men problemet är när 
många frågor går in i varandra, vilket det ofta gör. (tex. vem det känns mest 
meningsfullt att diskutera måldokument med.) Då är det inte självklart vem de ska 
rapportera till. Det har framkommit att några ”chefer/nyckelpersoner” fått diskutera och 
svara för information de inte tycker ligger inom deras ansvarsområde. Det framkom 
också upplevelser av att ”de två cheferna” inte alltid har diskuterat igenom olika 
initiativ med varandra. Odiskuterade initiativ skapar ibland motstridiga budskap och 
olika tankar kring prioriteringar, agerande etc.  
 
En annan aspekt kring chefskapet som framkom var att många saknade tillgänglighet 
och/eller fysisk närhet till sin chef eller projektledare. De menade att de skulle vilja ha 
en naturligare kommunikation. På så sätt kan de diskutera oklarheter direkt och hur de 
ska tolka information och handla utifrån beslut/initiativ. Någon beskrev att om närmaste 
chef eller globala BP är svårtillgängliga söker man upp andra informationsvägar. Några 
intervjupersoner beskrev att de inte känner sig helt klara i sin roll. De upplevde därför 
det viktigt att ha bra samtalspartners i närheten. 
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Flöde från lokal till global nivå & feedback  
 
Ett par intervjupersoner beskrev att de tyckte att informationsflödet från lokal till global 
och VP nivå är bristfälligt. Någon beskrev särskilt en upplevelse av bristande intresse 
och hänsyn till erfarenheter som lokala BP har. Det förekom upplevelser av att man på 
lokal nivå har viktiga erfarenheter som borde föras ”uppåt” i organisationen. Det är 
viktig information som skulle kunna resultera i ett framtida beslut. Även en 
intervjuperson på ”högre” nivå ansåg att det är för lite informationsflöde ”från andra 
hållet”.  
 
Ett par intervjupersoner ansåg även att möjligheten att påverka initiativ och beslut är 
liten. De beskrev detta utifrån problematiken att de inte hinner ta ställning och förankra 
information (se info under resans gång). Någon påpekade dock att denne inte ansåg sig 
ha behov av att påverka beslut och vara mer delaktig än vad man är i dagsläget. 
 
Några intervjupersoner poängterade att det är mycket viktigt med 
återrapportering/feedback. De menade att det är viktigt att följa upp olika beslut och 
initiativ. Detta för att vara lyhörd för vad BP och dess kunder anser, i syfte att hitta så 
bra lösningar som möjligt. Det är viktigt att ställa frågor som; vad besluten resulterade i, 
vilka reaktioner som uppkom, hur implementeringen fungerade etc. Intervjupersonerna 
menade att detta inte fungerar helt konsekvent idag och avsåg såväl det HR-
crossfunktionella som det funktionella flödet.  
 
 
Information vid rätt tidpunkt 
 
I stort sätt alla intervjupersoner betonade att de har behov av att få viktig information i 
ett tidigt skede - oavsett vilken väg informationen kommer från. Flera beskrev också att 
det är viktigt att de även får relevant information löpande och/eller kontinuerligt. Många 
betonade att det är viktigt att få informationen innan deras kunder får den. Den 
information det handlar om är sådan som i regel kräver någon form av handling eller 
förberedelse för kunden.  Anledningen till detta är just att intervjupersonerna vill ha 
möjlighet att förbereda sig på hur de ska förhålla sig och agera utifrån informationen. 
Några uttryckte att kunden förväntar sig att deras BP har vetskap om informationen. 
Om BP vid upprepade tillfällen inte har det kan kunden tappa förtroende och BPs 
professionalitet ifrågasätts. 
 
Idag upplever i stort sätt alla intervjupersoner att de inte får all information i tid. En del 
information når fram som den ska, men det är en hel del information som inte gör det. 
Någon intervjuperson uttryckte det som att det inte är ordning och reda på vem som 
ansvarar för vilken information och när den ska förmedlas samt till vem. De flesta 
upplevde frustration över att de ibland får information samtidigt som kunden eller efter 
kunden. Ett exempel som primärt handlar om informationsutbytet med Skill Center är 
att viss information får BP inte förrän den läggs ut på intranätet. Det innebär att kunden 
ibland har upptäckt den innan och kontaktar sin BP för att diskutera hur denna 
information kommer att påverka denne och dennes medarbetare.  
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Dessa situationer beskriver intervjupersonerna som väldigt pinsamma eftersom de inte 
har hunnit sätta sig i den aktuella informationen. De menade att man inte uppfattas som 
en professionell partner om detta händer för ofta.  
 
Många intervjupersoner beskrev att det överlag är dålig framförhållning vad gäller 
informationsförmedling från just Skill Center. Några betonade att det varit särskild kort 
framförhållning med kursutbud. Detta resulterar i att BPs kunder inte kan utnyttja 
kurstillfällena eftersom de redan är uppbokade. En intervjuperson beskrev att det inte 
spelar någon roll om kurserna är relevanta och bra om man inte har fått vetskap om den 
i tid (och inte kan gå). Många intervjupersoner var dock noggranna med att poängtera 
att informationsutbytet kan fungera bra mellan enstaka personer och delar inom Skill 
Center. Men som helhet fungerar utbytet sämre. 
 
Information under resans gång 
Här avses att intervjupersonerna har behov av att hållas uppdaterade med information 
om viktiga beslut och initiativ. Det handlar om att få information innan olika 
beslut/initiativ tas. De menade att det är viktigt att kontinuerligt få denna sorts 
information. Många intervjupersoner beskrev att denna sorts information är bristfällig 
idag. De menade att denna aspekt är viktig för att få en bild över dagsläget och 
framtidsläget: vad som händer nu och vad som är på gång inom ett kortare och längre 
perspektiv. Intervjupersonerna beskrev att detta var viktigt för att verkligen kunna förstå 
informationen. Detta genom att hinna reflektera över vad den kommer att innebära för 
funktionen, ta ställning till den och förankra den. 
 
Några intervjupersoner syftade i första hand på informationsflödet från Skill Center 
medan några andra syftade på det funktionella flödet. Beträffande flödet från Skill 
Center tog några upp svårigheter med otydligt PowerPoint-material som sänds via mail. 
Syftet med detta material är att BP ska presentera och implementera detta för sina 
kunder. Intervjupersonerna betonade att materialet i sig ofta är bra, men problemet 
består i att de inte har blivit uppdaterade eller fått någon utförligare information innan 
materialet kommer. Det resulterar i att BP inte riktigt förstår materialet. De menade att 
de inte riktigt förstår: (1) hur de ska använda och presentera materialet för kunden, (2) 
vad som är kärnan i informationen och (3) vilka förväntningar Skill Center har på dem. 
Dock betonade flera intervjupersoner att de också har ett eget ansvar att skaffa sig 
information, vilket de också gör när de tycker att saker är oklara. Men de beskrev att det 
är viktigt att bygga ett tätare samarbete, för att slippa ”onödiga oklarheter”. Det är 
viktigt att komma överens om hur man vill utbyta information med varandra. 
 
Angående den funktionella informationen beskrev några intervjupersoner att en hel del 
global information i form av beslut/initiativ tenderar komma sent, dvs. att den kommer i 
stora mängder vid ett och samma tillfälle som samtidigt kräver snabb handling. 
Personerna menade att ett resultat av detta är att informationen blir svåröverskådlig och 
inte förankrad genom att de inte alltid förstår bakgrunden till den, syftet med den, vilka 
förväntningar som ställs på dem samt hur de ska agera utifrån informationen. Några 
beskrev att det råder glapp mellan global och lokal nivå. Man beskrev även att det var 
ett dilemma att representera initiativ som man själv inte förstår. De menade att det hade 
underlättat om de uppdateras och får mer förberedande information. Alltså mer 
information innan allt är klart och ska implementeras i verksamheten.  
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En intervjuperson uttryckte det att denne skulle vilja ha informationen uppdelad mer i 
form av ”förrätt, huvudrätt och efterrätt”. På så sätt får man tid till att diskutera med 
kollegor och reflektera över vilka konsekvenser initiativen får för sin specifika funktion.  
 
De intervjupersoner som beskrev ovanstående problem avsåg främst globala 
beslut/initiativ och andra övergripande beslut. Den information och de beslut/initiativ 
som tas och förmedlas i varje BPs lokala ledningsgrupp upplevde de inga direkta 
problem med. I stort sätt upplevde alla intervjupersoner att informationsutbytet här 
fungerade väldigt bra. Detta eftersom man jobbar så nära verksamheten och finns med i 
de forum viktiga beslut tas och ges. Det var dock någon BP som inte upplevde att denna 
biten fungerade helt tillfredställande. Intervjupersonen menade att denne inte kände sig 
välkommen i dessa forum (ledningsgrupper) och att de inte förstod att denna 
information var viktig även för denne. Personen upplevde att kunderna/verksamheten 
inte hade förstått den nya BP-modellen och vad en Business Partner kunde bidra med.  
 
 
Informationens kvalité, relevans & mängd 
 
Intervjupersonerna beskrev att de har behov av att få tillgång till selekterad, genomtänkt 
och relevant information. Gruppen som helhet anser att det överlag är alldeles för 
mycket osorterad information. Med detta menar de att informationen ofta inte är 
tillräckligt genomtänkt, lite ”luddig” och inte tillräckligt riktad. Den information som 
avses är främst den elektroniska. Flertalet ansåg att man överlag skickar alldeles för 
mycket obearbetad information via elektronisk väg. De menade att det lätt blir 
missförstånd och oklarheter, vilka man heller inte följer upp direkt. Flera 
intervjupersoner betonade dock att informationsutbytet mellan enstaka personer kan 
fungera jättebra. Men där sker främst informationsutbytet mer i form av samtal eller 
dialog. Ett exempel är att många beskrev att informationsutbytet i respektive 
”nätverksgrupp” inom funktionen fungerar väldigt bra. Intervjupersonerna menade att 
de föredrar muntlig information för att ge snabb feedback och därmed slippa oklarheter.  
 
När intervjupersonerna talade om ”inte genomtänkt”, ”luddig” och oriktad information 
avsåg de att informationen inte är tydlig avseende syfte, kärnan i det samt att den inte 
har en klar koppling till mottagaren. Framför allt syftade intervjupersonerna på flödet 
från Skill Center. Några upplevde att Skill Centers material inte alltid har en klar 
koppling till BPs behov och därmed kundbehovet. Någon uttryckte det som att Skill 
Center ibland gör lite saker vid sidan av. Någon annan uttryckte det som att det känns 
som Skill Center även efter transformationen fortfarande är kvar i linjen och BP-
organisationen arbetar efter den nya projekt/matrisorganisationen. Personen menade att 
organisationen inte känns riktigt ”synkad” och menar att man ännu inte har kommit 
överens om hur man ska arbeta i matrissystemet. Flera intervjupersoner antydde att Skill 
Center inte är lika bra på att arbeta långsiktigt, vilket försvårar BPs proaktiva roll 
eftersom BP är mycket beroende av Skill Centers information och arbete. Här har 
teamledarna en utmaning att få ihop dessa delar bättre. Några menade att problemet nog 
egentligen inte handlar om brist på information utan mer kommunikation. De ansåg det 
mycket centralt att hitta en bra modell för att kommunicera med varandra. Personerna 
menade att kommunikationen fungerar bra mellan delar av Skill Center. 
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Beträffande det funktionella flödet framkom önskemål om en tydligare koppling mellan 
globala beslut och lokal påverkan. Det framkom även ur denna aspekt att man tyckte det 
råder glapp mellan global och lokal nivå. Framför allt inom Development önskas 
tydligare signaler om vad globala beslut innebär och vilka det syftar på. Detta behövde 
de få så tidigt som möjligt. Men även mer information kring vilka konsekvenser globala 
beslut får för den lokala siten, tex. i form av tänkbara scenarion. Dock betonade de att 
det har blivit bättre efter samtal med globala BP inom samma funktion.  
 
Flera intervjupersoner poängterade att det ligger mycket på eget ansvar att skaffa 
information. Dock ansåg de att det är viktigt med klara informationsflöden och tydliga 
ansvarsområden. Flera personer menade att informationsutbytet fungerar mycket bra 
mellan olika kollegor och i vissa grupper, tex. nätverksgruppen. Många betonade 
samtidigt att man fortfarande är inne i omorganisationen, vilket gör att man inte ännu 
funnit helt rätt vägar.  
 
 

Diskussion 
 
I följande avsnitt tolkas och analyseras resultatet i relation till studiens teoretiska 
referensram. Diskussionen inleds med en summering av vad som är mest framträdande i 
resultatet. Resultatet diskuteras under de problemoråden som beskrivits i resultatdelen. 
Slutligen ges slutsatser och reflektioner kring studien. 
 
Som beskrevs i inledningen är det enligt Greve (1997) en stor utmaning för 
organisationer att utforma information och informationssystem som täcker 
informationsbehoven. Det är även viktigt att titta på hur behoven kan variera och vilka 
konsekvenser det kan få för informationsprocessen. Då det efter AstraZenecas 
organisationsförändring inom HR-organisationen råder oklarheter kring 
informationsbehov och att informationsflödena inte flyter på helt bra, syftade denna 
studie till att undersöka hur informationsprocessen upplevs kopplat till de behov man 
har. Utifrån resultatet kan det urskiljas att intervjupersonernas primära behov är 
information om ”affären” och av olika HR-initiativ. Denna information kommer från två 
informationsflöden: funktionellt respektive HR-Crossfunktionellt flöde.  
 
Inom ramen för dessa två flöden kan det urskiljas att intervjupersonerna har 
förväntningar och behov av tydliga informationsvägar. De har också behov av att 
erhålla relevant, tydlig och genomtänkt information vid rätt tidpunkt. Det kan tolkas att 
det inom båda flöden råder brister i informationsutbytet samt att behoven inte 
tillfredsställs i alla avseenden.  
 
De brister och otillfredsställda behov som framkommit i resultatet tolkas i huvudsak 
handla om brister i informationens:  
 

 Timing i form av att informationen kommer sent eller inte alls. 
 Utformning vad gäller bristande kvalité, relevans, mängd, riktning och syfte. 
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Samordning och olika organisationer 
 
I resultatet framkom att de flesta intervjupersoner upplevde att informationen överlag är 
okoordinerad. Man gav uttryck för att den behöver samordnas inom siten och mellan 
olika flöden. Behovet av samordning är enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) större ju 
starkare beroendet är mellan olika aktiviteter. Utifrån resultatet kan urskiljas att man 
arbetar väldigt tätt mellan de tre funktionerna (Discovery, Development och PS&L). 
Därmed har man ömsesidigt beroende till varandra. Detta för att man arbetar mycket i 
crossfunktionella team samt att man ska erhålla olika sorters information från de olika 
flödena. Detta tolkas vara effekter av matrisorganisationen (Davis & Lawrence, 1977 
och Greve, 1997). En tolkning är att behovet av samordning är ett ”välmotiverat” behov. 
Detta eftersom det kan utläsas av Jacobsen och Thorsvik att det märks tydligt om 
samordningen brister pga. att beroendet mellan aktiviteterna är stort. Problematiken med 
okoordinerad information är att den upplevs ”otimad”. Därmed skapar den inte bästa 
förutsättningar för intervjupersoner att agera professionellt mot såväl kollegor som 
kunden.  
 
Av resultatet kan urskiljas att BP-rollen och dess uppgifter är komplexa och förändras 
utifrån information i form av övergripande mål och initiativ man arbetar för. Om 
arbetsuppgifterna är komplexa och ständigt förändras är kommunikationen det viktiga 
samordningsinstrumentet (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Intervjupersonerna har i likhet 
med teorin tagit upp vikten av dialog i syfte att samordna information och uppgifter. 
Inom det funktionella informationsflödet beskrevs just vikten av att HR VP behöver 
diskutera ihop sig sinsemellan avseende hur och när informationen ska förmedlas. Inom 
det HR-Crossfunktionella flödet beskrevs vikten av att teamledarna tillsammans med 
BP och Skill Center diskuterar vad de ska fokusera på. Det beskrevs även att BP själva 
måste bli duktigare på att samordna arbetet inom respektive site. Detta genom att skapa 
kommunikation kring hur man kan underlätta och samordna uppgifterna sinsemellan.  
 
Samordning av information kan även kopplas till kommunikationsnätverk. En intressant 
aspekt är att resultatet dels pekar på (1) vikten av god dialog mellan olika personer för 
att skapa bra samordning och dels (2) på behov av att tydliggöra ansvar och minimera 
informationskällor. Utifrån teorin skulle det första fallet (1) kunna liknas vid 
kommunikationsnätverk i form av ”alla kanaler”. Detta då det kännetecknas av 
kommunikationsflöde mellan individerna direkt och inte genom en central person 
(Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det andra fallet (2) skulle kunna liknas vid 
kommunikationsnätverk ”hjulet” som kännetecknas av att kommunikationen går genom 
en central person. Här skulle samordningen ske genom att viss information går genom 
någon särskild person. Det går härmed att urskilja att intervjupersonerna både betonar 
vikten av kommunikation för samordning och att informationen går genom någon 
särskild person. En tolkning av detta är att intervjupersonerna menar att först måste god 
kommunikation skapas. Detta i syfte att diskutera hur man kan samordna på ett bra sätt, 
för att sedan åstadkomma samordning genom att klargöra ansvar och 
informationsvägar. 
  
En annan intressent aspekt av vikten av kommunikation som samordningsinstrument är 
att HR VP har valt olika sätt att organisera Discovery, Development och PS&L.  
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Enligt flera intervjupersoner är detta en tänkbar orsak till att informationen går ut vid 
olika tidpunkter och ”rör sig olika snabbt” inom respektive funktion. Det råder härmed 
en obalans i informationsflödet mellan funktionerna.  
 
I kombination med vikten av att gemensam information når ut någorlunda samtidigt, 
samt att organisationen som helhet är mycket komplex, kan det tolkas att det krävs 
mycket och regelbunden kommunikation mellan HR VP. Detta för att skapa 
förutsättningar för att samordna och harmonisera informationsspridandet utifrån 
gemensamt diskuterade strategier. Denna tolkning grundas utöver Jacobsen och 
Thorsviks resonemang (2002) även på studier som beskrivit att komplexa organisationer 
där man inte har geografisk närhet till samtliga ”informanter”, har visat sig behöva 
spridas på ett mer medvetet sätt från ledningens sida (Moberg, 1997). Anledningen är att 
samma information ska nå medarbetare lika snabbt. 
 
 
”Två Chefer” 
 
I likhet med Wisén och Lindblom (2001) som tog upp problematiken med chef och 
projektledare i matrisorganisationen, beskrev några intervjupersoner just svårigheter 
med tvetydiga budskap från deras ”två chefer”. Dessa chefer tolkas här som 
teamledaren och global BP/HR VP (eller sk. chef och projektledare). Vad som också 
framkommit utifrån intervjuerna, som inte direkt framkommit av teorin, är att det råder 
viss osäkerhet om ”vilken chef” man ska diskutera vad med.  
 
För att kunna reducera och förebygga osäkerhet hos medarbetarna, att de två cheferna 
ska slippa svara för frågor som de inte anser ligger inom deras ansvarsområde samt 
risken för tvetydliga budskap, tolkas det viktigt med kommunikationsplanering som 
också Khan (2003) beskriver. Ett sätt att arbeta med bra kommunikationsplanering och 
minska dessa svårigheter kan det utifrån teorin tolkas som viktigt, dels att varje chef 
arbetar för en tydlig och effektiv kommunikation på alla nivåer inom funktionen men 
dels att båda chefer diskuterar olika initiativ sinsemellan (Kahn, 2003). Att diskutera 
initiativ sinsemellan samt vilka effekter det får för medarbetare samt resursmässigt, 
skulle detta kunna minska risken för tvetydiga budskap kring mål och prioriteringar. Det 
tolkas även som viktigt att från chefernas sida klargöra vilken information som bör gå 
genom vem. Men även diskutera aspekten med information som går in i varandra 
kopplat till den specifika kontexten. 
 
Problematiken med att frågor går in i varandra kan kopplas till arbetsuppgiftens 
komplexitet och kommunikationsnätverk. Det kan urskiljas att både BP organisationen 
och BPs uppgifter är mycket komplexa. Det kan antas att det är just denna komplexitet 
som medför att information går in i varandra – och skapar därmed svårigheter att avgöra 
vem man bör diskutera den aktuella frågan med. Dessa aspekter tolkas som viktiga att 
ha i åtanke vid kommunikationsplanering. Här ses det som viktigt att de två cheferna 
hänvisar till rätt forum.  
 
Med tanke på att komplexa uppgifter/information enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) 
fungerar bäst i decentraliserade nätverk, ses kollegor inom funktionen (nätverken) som 
bra forum.  
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Dessa forum bör användas frekvent för att tolka information, diskutera dess 
konsekvenser, diskutera mål och arbetsmetoder. Relevant är även att prata igenom 
vilken chef man tycker den specifika frågan tillhör eller från vilken chef man önskar 
viss information.  
 
Som beskrevs i teorin så har det geografiska avståndet stor betydelse för 
kommunikationen. Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver att geografisk närhet 
underlättar och ökar kommunikationen medan geografiskt avstånd minskar den. Här kan 
det dras paralleller till intervjupersonernas behov av att få närmare eller mer naturlig 
kommunikation till sina ”två chefer” eller andra nyckelpersoner. Detta behov visade sig 
tydligt när det geografiska avståndet var stort men ännu tydligare när avståndet inte 
direkt var stort men att nyckelpersoner var svårtillgängliga. En slutsats av detta är att 
det viktigaste för bra kommunikationsutbyte är inte geografisk närhet utan graden av 
tillgänglighet.  
 

Flöde från  lokal till global  nivå & feedback 
 
Några intervjupersoner efterfrågade bättre informationsflöde från lokal till global och 
VP nivå. Detta flöde tolkas utifrån Jacobsen och Thorsvik (2002) samt Kaufmann och 
Kaufmann (1998) röra sig om uppåtriktat vertikalt informationsflöde. Detta 
informationsflöde innehåller vanligtvis information som ledare behöver för att fatta 
beslut (Jacobsen & Thorsvik 2002). Denna teori stämmer överens med 
intervjupersoners upplevelser som menade att de har viktiga erfarenheter som borde 
gagna beslutsfattare. En tänkbar anledning till att detta flöde inte fungerar optimalt i 
organisationen är det glapp mellan lokal och global nivå som framkommit i resultatet. 
En tolkning av glappets konsekvenser är att det resulterar i att man på global nivå inte är 
medveten om de lokalas behov samt skapar ”mental distans”. Den känslomässiga 
distansen kan tänkas bidra till eventuella statusskillnader och medföra att lokala känner 
olika motstånd att diskutera information med globala. Forskning har visat att just 
statusskillnader och psykologiska motstånd bidrar till att den uppåtriktade 
kommunikationen är mindre vanlig (Jacobsen & Thorsvik, 2002).  
 
Den uppåtriktade vertikala kommunikation anses utöver grund för beslutsfattande fylla 
funktionen som återkopplingsmekanism (Kaufmann & Kaufmann, 1998). Även här 
tyder det på brister i detta flöde då intervjupersonerna menade att feedback kunde 
förbättras. Återkoppling har även en funktion enligt Kaufmann och Kaufmann att täcka 
kontaktbehov. En tolkning av författarnas resonemang är genom att åstadkomma bättre 
uppåtriktat vertikalt flöde reduceras glappet mellan lokal och global nivå, som upplevs 
skapa distans och ”kontaktluckor”. Intervjupersoner menade dock att det fanns brister i 
andra flöden än just det uppåtriktade vertikala tex. i mer horisontella flöden (HR-
crossfunktionellt dvs. från Skill Center). En annan tanke beträffande några 
intervjupersoners önskan att påverka initiativ är genom att åstadkomma ett kontinuerligt 
vertikalt uppåtriktad flöde. Därigenom skapas bättre dialog kring initiativen, vilket kan 
reducera sen information och skapa känsla av delaktighet och ”påverkan”. För att få 
denna dialog ses det som viktigt att vara medveten om att det råder glapp mellan olika 
nivåer och försöka reducera det.  
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Information vid rätt tidpunkt och informationens kvalité, relevans & mängd   
 
Många intervjupersoner upplevde att de inte får information i tid. Dessa upplevelser 
skulle kunna relateras till Ahrenfelt (2001) som menar att vara informerad både är ett 
faktiskt förhållande men också en subjektiv upplevelse och känsla. Det kan utifrån 
intervjuerna urskiljas att det förekommer diskrepans mellan intervjupersonernas 
förväntningar och upplevelser om (1) hur och när de vill ha informationen tex. muntligt 
eller inom en viss tidsram och (2) hur och när de faktiskt får informationen. 

  
För att reducera denna diskrepans och säkerställa att både BP och kunden får 
information i tid och på ett sådant sätt som de önskar är det viktigt som Greve (1997) 
beskrev i inledningen att utgå från mottagarens informationsbehov. För att kunna 
tillfredsställa dessa behov är en förutsättning att skapa balans inom funktionerna men 
framför allt mellan funktionerna genom diskussion HR VP sinsemellan.  
 
Många intervjupersoner tyckte att de generellt får för mycket allmän information vilket 
Anastasiou (1998) beskrev som ”communication clutter” som leder till svårigheter i att 
hantera och sålla information. I likhet med Anastasiou och vad Jacobsen och Thorsvik 
(1995) beskrev, upplevde många intervjupersoner svårigheter att hantera information 
och riskerar att gå miste om information. Anledningen är att de inte hinner sätta sig in i 
all information och på så sätt riskerar att misstolka den. Dock betyder inte för mycket 
information att intervjupersonerna får för mycket av rätt information! Personerna 
önskade bla. mer information om beslut innan de tas och hållas uppdaterade ”under 
resans gång”. Detta gäller både funktionellt informationsflöde som HR- 
Crossfunktionellt. 
 
Beträffande den funktionella informationen gavs det som sagt uttryck för att erhålla mer 
information om och kring större globala beslut innan de tas. Syftet är att hinna 
reflektera och förankra informationen. Det handlar om mer information från 
övergripande global till lokal nivå, vilket kan utifrån Jacobsen och Thorsviks (1995) 
resonemang om kommunikationsflöden röra sig om vertikalt nedåtriktad flöde. 
Intervjupersoner beskrev att det råder glapp mellan global och lokal nivå. En tänkbar 
anledning till detta glapp är att de globala (inkl. VP) och ”glocala” rollerna upplevs som 
komplexa. Dessa komplexa roller tenderar begränsa kontinuerligt informationsflöde 
pga. belastade och/eller splittrande roller. De konsekvenser glappet medför antas, som 
tidigare beskrivits, bla. resultera i bristande förståelse för varandras informationsbehov. 
Exempel på denna bristande förståelse är framför allt lokalas behov av att just få mer 
information innan besluten tas. Det ses därför som viktigt att skapa utrymme inom 
komplexa roller och tydligöra ansvar så att informationen kan ”flyta på” och behoven 
uppmärksammas. 
 
Att intervjupersonerna går miste om information kan tolkas inte bara bero på för stor 
mängd information. Det kan också bero på vad Kaufmann och Kaufmann (1998) och 
Kotler et al (2002) kallar brus i form av tidsbrist eller att sändaren faktiskt kodar 
meddelandet på dåligt sätt i förhållande till mottagaren. Ett exempel här är PowerPoint-
material som i regel sänds utan att först ha informerat om vad som är på gång och 
varför. Detta är ett annat exempel på att erhålla mer av ”rätt” information, fast från det 
HR-Crossfunktionella flödet. 
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Att skicka material utan att ge mer bakgrundsinformation bidrar enligt BP till 
svårigheter att förstå och använda informationsmaterial. En tolkning är att Skill Center 
inte hade gjort en korrekt analys av BPs förmedlingspreferens.  
 
En tänkbar förklaring till detta är att samarbetet och informationsutbyte i form av dialog 
mellan BP-organisationen och Skill Center överlag är bristande. Denna förklaring stöds 
också av att några intervjupersoner. De menade att bristerna i utbytet mellan Skill 
Center och BP-organisationen nog handlar om att man kommunicerar för lite snarare än 
att informationen i sig är bristande. Här med ses det som viktigt att skapa bättre 
samarbete och grunda informationsutbytet på dialog i den mån det går. Detta eftersom 
det både utifrån teori och resultat kunnat urskiljas att bra informationsutbyte 
kännetecknas av ”tvåvägskommunikation” och därmed möjlighet till direkt 
återkoppling. Behov av kommunikation eller dialog urskiljs även i resultatet där 
intervjupersoner upplevde att informationsutbytet överlag fungerar mycket bra mellan 
enstaka personer och mellan kollegor inom funktionen (nätverksgrupper). Det som 
kännetecknar informationsutbytet här är just den direkta återkopplingen. 
 
För att BP och Skill Center som tillsammans utgör HR-organisationen ska kunna 
fungera ur ett helhetsperspektiv, ses det som viktigt att man förstår varandras behov. Av 
resultatet framkom att Skill Centers material ibland inte har klar koppling till BPs behov 
(och därmed kundbehovet). Här ses det som viktigt att även BP, som har fronten mot 
kunden, underlättar för Skill Center genom att lyfta fram deras behov mer specifikt. 
Utifrån resultatet kan rekommenderas att dialogen bör präglas av frågor som; Vad är på 
gång? Vad händer nu? Hur gick det?   
 
En faktor som kan tänkas ha stor betydelse för om mottagarens förmedlingspreferenser 
går att tillfredställas på ett bra sätt eller inte, är som Jacobsen och Thorsvik (2002) tar 
upp dvs. att den geografiska strukturen påverkar kommunikationen. Ett bra exempel på 
denna problematik visas då flera intervjupersoner menade att de saknade tillgänglighet 
och eller fysisk närhet till deras chef eller projektledare. Tillgängligheten är viktig för 
att kunna diskutera oklara direktiv och komplex information och hur de ska tolka 
informationen. Det kan tänkas att om en intervjuperson tex. föredrar muntlig 
information i form av  ”ansikte mot ansikte” kan detta behov vara svårt att tillfredställa 
för cheferna om de geografiskt sett sitter på annan plats. Då organisationen ser ut som 
den gör i form av att intervjupersonerna sitter utspridda på olika geografiska ställen kan 
det bidra till svårigheter att förmedla information. Däremot måste det nödvändigtvis inte 
innebära som Jacobsen och Thorsvik (2002) menade att fysiskt avstånd minskar 
kommunikationen. Detta kan snarare tolkas som en fråga om tillgänglighet. Det går att 
urskilja av resultatet att tillgängligheten är mer avgörande för hur frekvent 
kommunikationen än vad fysisk avstånd är.  
 
Faktorer som informationens mängd, innehåll och kvalité beskrivs av Jöever (1987) 
vara ojämnt behandlade i olika organisationer. Detta kan även tolkas vara fallet i HR-
organisationen. Då flera BP gett uttryck för bristande timing och utformning av 
information i form av för mycket obearbetad information visar det på relevansen av 
Kaufmann och Kaufmanns (1998) och Jacobsen och Thorsviks (2002) resonemang. De 
beskriver att sändaren i större utsträckning måste analysera vad det är i 
inforationsmängden man vill förmedla och vad man vill uppnå.  
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Det kan också utifrån intervjusvaren vara viktigt att sändaren analyserar vem som är 
mottagare. Detta för att kunna tillfredställa förmedlingspreferenserna och därmed 
undvika att skicka ut information till personer som inte är relevant för dem.  
 
Sändaren har enligt Khan (2003) ansvar för att utforma och sända så tydlig information 
som möjligt för att mottagaren ska kunna uppfatta den på rätt sätt. För att försäkra sig 
om att mottagaren uppfattar vad sändaren har för avsikt, mål och förväntningar med 
informationen är det som Kaufmann och Kaufmann (1998) och Jacobsen och Thorsvik 
(1995) beskrev, viktigt att koda informationen på ett bra sätt samt val av lämplig kanal. 
För att sändarens förväntningar ska vara realistiska krävs framförallt att mottagaren får 
informationen i tid så att denne har möjlighet att ta till sig informationen. För att 
försäkra sig om viken kanal som är mest lämplig krävs kunskaper om dels 
informationen i sig men även om mottagarens förmedlingspreferenser (Kaufmann & 
Kaufmann, 1998). För att säkerställa att mottagaren uppfattat informationen på rätt sätt 
är det viktigt att sändaren följer upp och får återkoppling. Enligt Khan (2003) har 
mottagaren också ett ansvar att ge respons på att meddelandet är mottaget och uppfattat 
på rätt sätt. 
 
Några tankar kring denna ansvaraspekt som Khan (2003) beskriver är att det tolkas som 
rimligt att sändaren arbetar för att fullgöra detta ansvar. Dock ses det utifrån den kontext 
HR-organisationen verkar i, mer komplicerat för mottagaren att alltid handla i linje med 
Kahns resonemang. Detta eftersom det rör sig enorma informationsmängder och att 
mottagaren ibland anser att informationen inte är riktad för denne. Om sändaren 
medvetet arbetar för att bättre selektera vem som bör vara mottagare tolkas det bli en 
mer naturlig koppling till mottagaren och därmed återkoppling. En annan tanke är att 
typen av information styr om det anses nödvändigt med återkoppling. Utifrån Kaufmann 
och Kaufmanns (1998) resonemang om att arbetsuppgifternas/informationens 
komplexitet styr graden av kommunikation, kan det urskiljas att när informationen är 
”enkel” behövs inte direkt återkoppling på samma sätt.     
 
 
Slutsatser 
 
Slutsatser som dras av studien är att för att skapa välfungerande informationsutbyte är 
en förutsättning att informationsbehoven i organisationen tillfredställs. För att lyckas 
med detta krävs uppmärksamhet och medvetenhet om behoven. Genom denna studie 
har informationsbehov lyfts fram men även olika aspekter i form av problemområden 
som behöver förbättras för att få ännu bättre informationsutbyte.   
 
Individerna i BP-organisationen har behov och förväntningar av tydliga 
informationsvägar och att erhålla relevant, tydlig och genomtänkt information vid rätt 
tidpunkt. Detta gäller såväl funktionellt som HR-Crossfunktionellt flöde. Individernas 
informationsbehov tillfredställs inte tillräckligt idag. Det råder upplevda brister som i 
huvudsak ligger i att informationen inte är tillräckligt ”timad” och att den inte är 
utformad för mottagaren på ett tillfredställande sätt.  En slutsats som dras är att den 
grundläggande orsaken till dessa brister ligger i att man inte har fört tillräckligt bra 
dialog om hur man vill utbyta information med varandra, i vilken utsträckning, när etc.  
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Detta grundas i såväl intervjupersoners upplevelser samt teori tex. beskrev Khan (2003) 
vikten av att ta fram kommunikationsplaner för hur informationsutbytet ska ske. Genom 
att skapa en bra dialog och därmed tydliga informationsvägar antas förståelsen för 
varandras behov inom såväl funktionellt som HR-Crossfunktionellt flöde öka, glappet 
mellan lokal och global nivå minskas, tvetydiga budskap mellan de ”två cheferna” 
minskas och balansen mellan funktionerna ökar. Utifrån en dialog kan även 
informationsflödet samordnas och koordineras. Genom dialog om hur man vill att 
informationsutbytet ska se ut kan man komma tillrätta med dessa aspekter som antas 
bidra till brister i informationens timing och utformning. 
 
Det ska poängteras att utifrån studien ses det som särskilt viktigt att dialog framför allt 
sker innan informationsutbytet. Det är vid planering dvs. att arbeta fram strategier i 
syfte att skapa rätt förutsättningar för bra informationsutbyte. Där tolkas dialogen som 
särskilt viktig. Själva informationsutbytet behöver inte – eller rättare sagt kan inte alltid 
bygga på dialog i den mening att det handlar om muntligt informationsutbyte med direkt 
återkoppling.  
 
Även om det i resultatet framkommit att informationsutbytet upplevs fungera bättre när 
det sker i form av dialog med direkt återkoppling är det inte säkert att detta är praktiskt 
möjligt. Detta med tanke på organisationens storlek och struktur. På grund av att 
organisationen är en global matris, innebär det att en del av de stora 
informationsmängder som finns måste ske elektroniskt (där återkopplingen i regel inte 
sker direkt). Det ses dock som mycket viktigt att man funderar på vilken information 
som är lämplig att förmedla ”utan direkt respons” och vilken som kräver behandlas 
ytterligare. Här kan tänkas att uppgiften/informationens komplexitet är avgörande för 
hur mycket och i vilka former man bör kommunicera (Kaufmann & Kaufmann, 1998).  
 
Sammanfattningsvis anses dialogen vara det viktigaste verktyget som grund för 
informationsstrategier. Beroende på vilken information det rör sig om styr det om 
utbytet måste bygga på dialog eller inte. För att komma tillrätta med brister i 
informationens timing och utformning krävs förståelse för medarbetarnas behov. 
Utifrån denna förståelse kan vidare dialog föras kring hur man ska skapa rätt 
förutsättningar för att få ett så välfungerande informationsutbyte som möjligt. Denna 
studie hoppas vi kan vara en hjälp på vägen. 
 
 
Reflektioner kring studien 
 
Studien har som i metoden beskrivits inspirerats av grounded theory i form av att bla. 
fånga in problemområdet så brett som möjligt (Kjær Jensen, 1995). Detta har inneburit 
en styrka för undersökningen i form av att intervjuerna gett utrymme för att fånga in ett 
helhetsperspektiv av problemområdet för att därefter fokusera på bristande faktorer i 
informationsutbytet som diskussionsunderlag för framtida förbättringar. Därmed anses 
syfte och frågeställningar besvarats. Då metoden också givit utrymme för empirin att 
styra teorin som Svensson & Starrin (1996) beskriver, har detta inneburit bra 
förutsättningar att undvika påverkan av resultatet i form av förutfattade meningar.  
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Då studien byggts på intervjuer går det inte att bortse från vad Patel och Davidsson 
(1994), kallar intervjuareffekten. Denna effekt innebär att intervjuarnas uppträdande kan 
medvetet eller omedvetet påverka intervjupersonerna och därmed resultatet.  
 
Det faktum att bandspelare användes vid samtliga intervjuer kan trots 
intervjupersonernas medgivande ändå påverka resultatet. Samtliga intervjuer 
genomfördes dock i för intervjupersonerna bekanta miljöer, vilket borde bidra till att de 
känt sig mer bekväma i intervjusituationen.  
 
Med tanke på den komplexa organisationsstruktur organisationen har samt att detta även 
komplicerar informationsutbytet skulle det vara av intresse att vidare undersöka just 
stora matrisorganisationer. Detta utifrån vilka kanaler olika typer av information bör gå 
igenom i syfte att skapa och upprätthålla effektiva informationsprocesser.  En annan 
intressant vidareutveckling, om något mer företagsspecifik, är att undersöka hur 
individerna i Skill Center-organisationen upplever informationsutbytet. Detta eftersom 
det dels framkommit i resultatet att samarbetet mellan BP-organisationen och Skill 
Center-organisationen inte fungerar helt bra. Det skulle även vara intressant med detta 
perspektiv i syfte att åstadkomma en bra informationsmodell.  
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               Bilaga 1. 

Intervjuguide för HR Business Partners  
 
Introduktion 

 Presentation av syftet med exarbetet 
 Presentera syftet med intervjun  
 Beskriv upplägget av intervjun 
 Informera om hur resultatet kommer att behandlas, användas och 

presenteras. 
 
 

Bakgrund och roll 
 Hur länge har du arbetat inom HR på AZ? 
 Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 
 Vilka ansvarsområden har du?  
 Kan du beskriva din roll i förhållande till dina ansvarsområden? 

 
 

Vilken information är HR BP i behov av 
 Vilken information anser du att du behöver för din roll? 

 Hur behöver du få informationen? 
 I vilka sammanhang? 
 När behöver du få informationen? 

 
 Upplever du att har behov av information från någon av de andra SET-

områdena (Discovery/Development/PS&L)? 
 
Upplevelser av informationsutbytet kopplat till behoven 
 Hur upplever du informationsflödet? 

 Information till dig? 
 Information du förmedlar vidare? 

 
 Upplever du att du får den info du behöver idag? 

 Hur får/skaffar du denna info?  
 Ger den dig rätt förutsättningar för att agera i linje med din roll? Hur? 

Om nej, hur borde den vara? 
 Någon info du saknar? I vilka sammanhang? 

 
 Hur ser du på informationen avseende mängd, relevans och timing? 

 Får du info när du behöver den? 
 Upplever du att du får rimliga mängder info? 
 Är all info relevant? Svårt att bedöma relevansen? 
 Upplever du att info är genomtänkt/bearbetad?  
 Upplever du att info är riktad, dvs. ämnad för dig? 
 Vilken info prioriterar du i första hand? Orsaken till detta? 
 Får du liknande info från olika håll? Om så hur ser du på det? 



Informationsflöden 
 Vilka är dina nyckelpersoner i informationsflödet som du får info från? 

 
 Vilken info handlar det om och från vem? 
 Hur uppfattar du informationen och kommunikationen med respektive 

nyckelperson? 
 Vad har du för förväntningar på respektive person avseende info? 
 Vilka förväntningar har du på din teamledaren i infoprocessen? Vilken 

roll bör teamledaren/teamledarna ha? 
 Uppfyller nyckelpersonerna och teamledaren dessa förväntningar 

idag? 
 
 Har du en klar bild över vilken info du behöver samt vilken info du ev. 

behöver förmedla vidare? 
  

 Finns det några andra personer som du skulle behöva mer info från? 
 Vilka?, hur och i vilka sammanhang?  

 
 Är du nyckelperson för någon inom HR – organisationen? 

 För vem/vilka och gällande vilken info?  
 Hur ser du på din roll att förmedla vidare info? 
 Vilka förväntningar kan de ställa på dig?  
 Hur svarar du för dessa förväntningar? 

 
 Om nej, tycker du att du har viktig info att förmedla?  

 Vilken info och i vilka sammanhang? 
 
Hur kan informationsprocessen förbättras? 
 Upplever du något som inte fungerar bra idag eller skulle kunna fungera 

bättre? 
 Har du något förslag på hur man kan lösa detta? 

 
 Upplever du några andra svårigheter eller dilemman i infoflödet idag?  

 På vilket sätt? I Vilka sammanhang? 
 Hur tror du man kan komma tillrätta med dessa? 

 
 Något du annat du vill tillägga som är kopplat till information och 

kommunikation? 
 



HR VP HR VP HR VP 

”Glocal”
 

Global

Regional

”Glocal” Gobal 

Local 
 

Regional 

Local Local

                            
                           Organisationsschema över HR BP R&D och PS&L 
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