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Abstract
Purpose – The purpose of the study is to investigate how the internal communication and
information flow can be improved in the case company’s inbound process. To fulfil the purpose,
the following three questions have been answered:
1.

How does the internal communication and information flow look like in the inbound
process of a distribution warehouse?
2. What restrictions in the internal communication and information flow can affect the
efficiency of the inbound process?
3. How can a more effective internal communication and information flow improve the
inbound process of a distribution warehouse?
Method – In order to fulfil the purpose, a case study was conducted at a distribution company.
Empirical data was collected through interviews and observations. The empirical data
supported by the theoretical framework, helped achieve the purpose.
Findings – How the current communication and information flow looks like and what
constraints exists was identified first. Based on the constraints that were identified, viable
solutions were proposed that can improve the internal communication and information flow of
the case company.
Implications – The study’s results are intended to help improve a company’s internal
communication and information flow. If limitations occur in a company, the proposed
measures can help reduce existing communication shortages.
Limitations – Data was only collected from those who are involved in the inbound process.
Thereby, the authors do not know how it looks like in the other areas and to what extent they
are affected by the inbound process. Interviews was also not possible to conduct on warehouse
workers who handle the unloading due to time shortages and language constraints. They also
affect and are affected by the inbound process, so it would have been interesting to also get their
views.
Keywords – Internal communication, information flow both vertically and horizontally,
inbound process.

Sammanfattning
Syfte – Studiens syfte är att undersöka hur den interna kommunikationen och
informationsflödet kan effektiviseras på ett fallföretags inlagring. För att uppfylla syftet har
följande tre frågeställningar besvarats:
1.

Hur ser det interna kommunikations- och informationsflödet ut i en
inlagringsprocess hos ett distributionslager?
2. Vilka begränsningar i det interna kommunikations- och informationsflödet kan
påverka inlagringsprocessens effektivitet?
3. Hur kan en effektivare intern kommunikations- och informationsflöde förbättra
inlagringsprocessen i ett distributionslager?
Metod – För att uppfylla syftet genomfördes en fallstudie på ett distributionsföretag. Genom
intervjuer och observationer har det samlats in empiriska data. Den empiriska data med stöd
av det teoretiska ramverket, har sedan bidragit till att uppnå syftet.
Resultat – Först identifierades hur den nuvarande kommunikationen och informationsflödet
ser ut och vilka begränsningar som existerar. Utifrån begränsningarna har det sedan utformats
möjliga åtgärdsförslag som kan effektivisera fallföretagets interna kommunikation och
informationsflöde, för att på så sätt effektivisera arbetet.
Implikationer – Studiens resultat avser att bidra till att effektivisera ett företags interna
kommunikation och informationsflöde. Uppstår begränsningar inom området ska de
åtgärdsförslag som formulerades bidra till att minska kommunikationsbristerna.
Begränsningar – Det har enbart samlats in data från de som berörs av inlagringsprocessen.
Därmed vet inte författarna hur det ser ut på de andra områdena och i hur stor utsträckning de
påverkas av inlagringen. Intervjuer har heller inte kunnat utföras på lagermedarbetare som har
hand om lossningen på grund av tidsbrist och språkbegränsningar. De påverkar också
inlagringsprocessen och det hade varit intressant att även få deras synpunkter.
Nyckelord – Intern kommunikation, informationsflöde både vertikalt och horisontell samt
inlagring.
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Introduktion

Kapitlet ger en bakgrund till studien och det problemområde som studien byggts upp kring.
Vidare presenteras studiens syfte och dess frågeställningar. Därtill beskrivs studiens omfång
och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens disposition.

1.1 Bakgrund
Världen utvecklas ständigt, vilket innebär att även företag måste utvecklas med den. Det medför
att företag ständigt måste hålla sig aktuella annars ökar risken att bli utkonkurrerad av sina
konkurrenter. Pressen har därmed ökat för företag idag, vilket tvingar organisationer att svara
på de snabba förändringarna i efterfrågan genom att vara innovativa i deras sätt att operera
(Badenhorst-Weiss, Maurer & Brevis-Landsberg, 2013). För att företag ska bli mer flexibla och
tillförlitliga måste de alltid utvecklas och anta nya strategier (Turban & Volonino, 2011).
Globaliseringen har dessutom satt ännu mer press på företag, med tanke på att företag måste
nå ut till hela världen, detta gör även att konkurrensen och utmaningarna ökar. Under det
senaste decenniet har globaliseringen bidragit till att affärsmiljön ser ut som den gör idag, där
den påverkar affärsliv, ekonomin, samhället och miljön på olika sätt. Effekten av
globaliseringen är främst relaterad till ökningen av konkurrensen och den snabbt växande
världen av teknologi och informationsöverföring (Ferreira, Faria, Azevedo & Marques, 2017).
Bland annat är kraven högre på att leverera bra kundservice och lönsamhet, samt utmaningarna
som tillkommer med teknologins framfart och produkternas allt kortare produktlivscykel
(Ferreira, et al., 2017). Enligt Rouwenhorst, Reuter, Stockrahm, van Houtum och Mantel
(2000) är riktningen mot kortare ledtider och mer produktvariation också något som företag
måste lägga tonvikt på för att få en effektiv och lönsam logistik. Därmed är det viktigt att även
distribuerande företag optimerar och effektiviserar sin logistik konstant för att alltid vara steget
före sina konkurrenter eller i alla fall hålla en jämn nivå.
Tillförlitlighet och pålitlighet inom distribuerande företags lagerenheter är väsentligt för att
kunna uppnå ett gott resultat. Eftersom kunderna söker distribuerande företag som kan
leverera rätt produkter vid rätt tid, är det inte bara rätt data eller den teknologiska
informationen som ska vara korrekt, utan även den mänskliga faktorn ska försöka fungera
felfritt. Med det menas att kommunikationen och informationsflödet i en organisation ska vara
korrekt och tillförlitlig, från högsta ledningen till de anställda. Där är det viktigt att personalen,
främst de på chefsposterna har de nödvändiga färdigheterna för att hantera relationer inom
organisationen (Rahman & Qing, 2014). Det räcker inte bara att ledningen förespråkar en god
kommunikation mellan de anställda, utan de ska också vara en förebild för alla anställda.
Därutöver ska ledningen ge de anställda stabilitet, men även förutsättningarna och resurserna
för att klara av sina arbetsuppgifter (Engström, 2014). Dessa stabila arbetsförhållanden skapar
därmed en miljö där anställda inte är detaljstyrda, utan är betrodda. Därmed levererar de efter
företagets visioner, missioner och värderingar samtidigt som de hjälper företaget att utvecklas.
Oförmågan att överföra information korrekt, till var och när det är nödvändigt kan ha en stor
inverkan på beslutsfattandet inom viktiga områden som kan påverka hela flödet i företaget
(Badenhorst-Weiss, et al., 2013).
Inlagringen fyller en viktig funktion för distribuerande företag. Det är där hanteringen av varor
börjar och om misstag sker i den avdelningen kan det påverka alla resterande flöden (Hompel
& Schmidt, 2007). Kommunikationsteknik och informationsflöde är därför grundläggande
faktorer för en välfungerande inlagring men kan tillämpas på många olika områden. Ett lager
behöver någon form av teknik som kan samla in information, identifiera, klassificera och dela
ut till rätt person vid rätt tillfälle. Detta kan vara en huvudsaklig användning för att uppnå god
effektivitet och kvalitet i ett lager. Framsteg inom informationsteknologi möjliggör
organisationer att dela med sig av information som enligt Webster (2008) är en av de mest
kritiska faktorerna när det gäller att bygga integrerade försörjningskedjor. Det är dock viktigt
att återigen påpeka att den humana kommunikationen är lika, om inte, viktigare och att det inte
är optimalt att bara förlita sig på teknologin.

1.2 Problembeskrivning
Kraven och utmaningarna ökar när det gäller högre lönsamhet, bättre kundservice samt lägre
ledtider (Ferreira et al, 2017; Rouwenhorst et al, 2000). Det är därför viktigt att ha en god
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tillförlitlighet och pålitlighet i alla funktionella områden i ett distributionslager. För att uppnå
detta är det viktigt att även den interna kommunikationen och informationsflödet fungerar som
det ska, enligt Nousiainen (2008) är det viktigt att detta genomsyras genom hela organisationen
från ledningen till de anställda på golvet.
Vidare framkom det att kommunikation- och informationsflödet är en viktig faktor i ett företag
för att allt ska fungera optimalt. Brister det i denna delen finns risken att det uppstår
missförstånd eller att beslut inte följs, vilket i slutändan kan skapa komplikationer för företaget.
Exempelvis har det påvisats att återkommande problem och hinder för utveckling och
effektivitet som visat sig inom industrin är kommunikationen i olika gränssnitt (Säfsten,
Johansson, Lakemond & Magnusson, T, 2010). Inom tidigare forskning har det lagts mycket
fokus på den externa kommunikationen med leverantörer och kunder, men den interna
kommunikationen är också viktig inom företag och något som det borde fokuseras mer på.
Förbättring av informationsflödet och den interna kommunikationen har en stor inverkan på
företag eftersom det tenderar att minska misstag och förseningar som orsakas av brist på
tillräcklig information samt felaktig information. Därför är det av yttersta vikt att
informationen hanteras och kommer fram korrekt för att inte påverka beslutfattandet i viktiga
områden inom ett distribuerande företag (Badenhorst-Weiss, et al., 2013). Vid just inlagringen
kan dessa faktorer ha en möjlig påverkan, eftersom det är där flödet av material börjar inom
företaget. Där är det viktigt att ha minimala störningar, så att arbetet och materialflödet blir
effektiv. Där bland annat planeringen i möjligaste mån ska fungera felfritt (Svensson, 2003).
Just brister i kommunikationen eller informationsflödet är problem som ofta kan ses i företag
av alla slag, vilket kan bero på att företag inte anser att det är väsentligt (Säfsten, et al., 2010).
Därför är det viktigt att företag ser kommunikation som en viktig del av flödet samt att
kommunikation ges och tas emot inom alla avdelningar vid behov och i en tydlig form
(Nousiainen, 2008).

1.3 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att undersöka det interna kommunikations- och informationsflödet i ett
distributionsföretag för att beskriva hur dessa påverkar och begränsar inlagringsprocessen av
produkter. Detta för att se om det är möjligt att effektivisera processen med fokus på intern
kommunikationslogistik och informationsflöde.
För att kunna besvara syftet har det brutits ned i tre frågeställningar:
1.

Hur ser det interna kommunikations- och informationsflödet ut i en inlagringsprocess
i ett distributionslager?
2. Vilka begränsningar i det interna kommunikations- och informationsflödet kan
påverka inlagringsprocessens effektivitet?
3. Hur kan en effektivare intern kommunikations- och informationsflöde förbättra
inlagringsprocessen i ett distributionslager?
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att
genomföras på en distributionscentral.

1.4 Omfång och avgränsningar
Som det nämnts tidigare avgränsas studien till att endast undersöka ett distributionsföretags
interna kommunikation och informationsflöde där kommunikationen och hanteringen av
information mellan individerna undersöks samt mellan avdelningarna vid inlagringen och
administrationen. Figur 1 visar vart studien avgränsades till.
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Figur 1 Omfång och Avgränsningar
Inlagringsprocessen
Det är vid inlagringsprocessens sex sista steg, vilka är beskrivna i rapportens teoretiska ramverk
som påverkas av studien. Dessa punkter beskriver när en transport lastar av gods vid
mottagarenheten, godset inspekteras, registreras och skickas vidare till höglagret.
Intern kommunikation och informationsflöde
När information överlämnas, ska den bli kodad på ett sådant sätt att mottagaren kan förstå
varje ord. Detta kan göras via telefonsamtal, e-post eller personligt. Därefter avkodar
mottagaren meddelandet för att förstå och kunna utföra vad som krävs av personen. Det
kommunicerande språket är också viktigt och borde vara i ett språk som både mottagaren och
avsändaren förstår. Mottagaren förväntas sedan skicka en återkoppling till avsändaren i
bekräftelse på att personen har förstått vad som förväntas.
Denna rapport kommer att undersöka kommunikationsflödet, stilen och nivåerna på
inlagringen hos fallföretaget och diskutera undersökningens resultat. Den externa
kommunikationen kommer inte att beaktas; även informationsteknologi aspekten av det
organisatoriska informationsflödet kommer att utelämnas. Denna studie är begränsad endast
till organisationens inlagringsprocess och dess kommunikations- och informationsflöde mellan
ledning, administration och de anställda på inlagringen.

1.5 Disposition
Tid togs för att studera fallföretagets rutin, inlagringsprocess, hur personalen samverkar och
kommunicerar information, och hur de organiserar sina paket. Studien är utefter det
disponerad enligt Figur 2.
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Figur 2 Struktur av studien
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Metod och genomförande

Kapitlet inleds med en koppling mellan frågeställningar och metod, sedan ges en översiktlig
beskrivning av studiens arbetsprocess. Vidare beskrivs studiens ansats och design. Därtill
beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. Kapitlet avslutas med en diskussion kring
studiens trovärdighet.

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod
Metoderna som användes ska på olika sätt kunna svara på studiens frågeställningar, vilket kan
ses i Figur 3. Data från intervjuerna bidrog till att svara på alla tre frågeställningarna.
Observationerna användes främst till att se hur den interna kommunikationen och
informationsflödet ser ut i nuläget och dess begränsningar, medan litteraturstudierna bidrog
till att kunna besvara frågeställning tre.

Figur 3 Koppling mellan frågeställningar och metod

2.2 Arbetsprocessen
Studien inleddes först med en inlärningsperiod på fallföretaget. Syftet med inlärningsperioden
var att få en inblick i hur inlagringen fungerade samt hur administrationen arbetade och
sammanställde planeringen som sedan skulle användas av de anställda på inlagringen.
Inlärningsperioden var tänkt att ge en överblick av inlagringen för att se vad det var för problem
och brister som uppstod där, detta skulle ge nyttig inspiration till vad för problemformulering
och syfte som sedan skulle användas i studien. Ett ungefärligt syfte hade etablerats i början,
men efter inlärningsperioden och under studiens gång justerades och anpassades syftet ett
antal gånger för att ha en starkare koppling till teorin. I nästa fas påbörjades den empiriska
datainsamlingen i form av intervjuer och observationer, detta gav en tydligare inriktning om
vad för litteratur som behövdes för att hjälpa studien framåt. Utefter empirin samlades sedan
relevant teori in och analyserades tillsammans med all insamlade data. Tanken var att även
använda sig av enkäter, men på grund av motstånd från ledningen, med tanke på den känsliga
informationen som kunde införskaffats blev enkäterna nekade.

2.3 Ansats
För det första var det viktigt att förstå de typer av ansatser som kan användas för denna studie
(den kvalitativa ansatsen eller den kvantitativa ansatsen). Behovet av att utföra en
undersökning för att undersöka de oklara problemen som uppstår vid mottagandet av varor i
lagret, kräver att en kvalitativ analys utförs. Det är inte nödvändigt att göra en kvantitativ analys
eftersom syftet med denna forskning inte är att utvärdera fallföretagets prestanda, utan att
upptäcka ett problem och hitta möjliga lösningar för problemet.
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Tanken med studien var därmed att efter insamlade data analysera all empiri och utefter det
med stöd av teorier och modeller analysera resultatet, för att därefter möjligen komma fram till
ett resultat som ska kunna appliceras på liknande fallföretag. Därmed avser studien att
dessutom utgå ifrån en induktiv ansats som enligt Patel och Davidson (2011) kännetecknas av
att utifrån insamlade data och information formulera en teori. Genom att gå på djupet kan det
studerade fallet förstås i sitt verkliga sammanhang, och med hjälp av de olika
datainsamlingsmetoderna kunna utveckla teorin (Skärvad & Lundahl, 2016). Vidare menar
Patel och Davidson (2011) att denna typen av ansats är typisk för situationer då fallstudier eller
grupper av människor är inblandade.
Eftersom studien följer en induktiv ansats går den därmed ihop med den kvalitativa ansatsen,
vilket är vanligt vid fallstudier (Skärvad & Lundahl, 2016). Då studiens inriktning är främst av
analytisk tolkande av litteratur och olika teorier, ger den med hjälp av samlade empiriska data
från fallföretaget, ett resultat av kvalitativ form framför en kvantitativ (Patel & Davidson, 2011).

2.4 Design
När det gäller fallstudier kännetecknas de av att endast undersöka ett eller ett fåtal fall, som ska
studeras detaljerat och i flera dimensioner. Inom kvalitativ forskning har fallstudier en mycket
stor betydelse (Skärvad & Lundahl, 2016). I detta fall inriktade sig studien på att analysera ett
fallföretags problem. Företaget valdes ut efter att först ha skickat ett antal intresseanmälningar
till företag av olika slag, där det förklarades ifall företaget var intresserad av att delta i en studie
gällande kommunikation och informationsflöde på en organisation. Fallföretaget som sedan
valdes var den första som hörde av sig och visade sitt intresse, eftersom de ansåg att inlagringen
på deras distributionslager var i behov av en effektivisering när det gäller kommunikation och
informationsflöde. Ingen flerfallstudie kunde utföras, eftersom det var svårt att hitta fler
intresserade företag samt att en flerfallstudie hade gjort det svårt att ge alla företag den tid de
förtjänade för att utgöra kvalitativ studie. Därmed karaktäriseras studiens design av en
fallstudiemetod som endast inkluderar ett fall. Efter diskussion med fallföretagets ledning
valdes det även att göra företaget anonym i studien, eftersom en del av informationen som
samlades in ansågs vara känsligt för företaget. Exempel på olika design som studien kan utgå
ifrån är; utforskande, beskrivande, jämförande, förklarande och i sambandstudier (Skärvad &
Lundahl, 2016). Denna studie är inte någon jämförande studie, eftersom bara ett fallföretag har
använts, vilket inte tillåter en jämförande studie. Därmed följer designen en mer utforskande
inriktning, för att med hjälp av den insamlade empirin studera problemet detaljerat för att på
så sätt förstå och komma med lösningar till fallföretaget. Fallstudier är dessutom lämpliga om
frågeställningarna innehåller hur eller varför, vilket denna studie har (Skärvad & Lundahl,
2016).

2.5 Datainsamling
För att kunna besvara studiens frågeställningar har den empiriska datainsamlingen bestått dels
av intervjuer och observationer. Även litteraturstudier har använts för att få fram teorier
kopplade till problembeskrivningen och empirin.

2.5.1

Primär datainsamling

För att få fram nödvändig empiriskt data skedde datainsamlingen i form av observationer och
intervjuer. Som nämnts tidigare skulle även enkäter användas i datainsamlingen för att stärka
studiens trovärdighet, men dessa blev nekade av ledningen. Enkäterna hade redan utformats
och delats ut, men ledningen tog tillbaka dem. Tanken med enkäterna var att ge studien ett
större underlag för att kunna svara på frågeställningarna.
Observationsmetodiken
Detta är ett sätt att samla data genom att observera en process eller övning. När metoden är av
deltagande karaktär måste forskaren vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen för att ta
anteckningar (Dudovskiy, 2017). Observationsmetoden för datainsamling kan klassificeras i två
kategorier strukturerad och ostrukturerad observation. Denna studie utgick från en
ostrukturerad observation, som kännetecknas av att den vanligen utförs på ett öppet sätt utan
förutbestämda variabla mål. (Dudovskiy, 2017). Det var också viktigt att observera miljön i sin
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naturliga omgivning, något som kännetecknas av en ostrukturerad observation. Enligt Patel och
Davidson (2011) används ostrukturerade observationer oftast i utforskande syfte, för att kunna
inhämta mycket information angående problemområdet. Utförda observationer kan ses i Tabell
1.
Tabell 1 Genomförda observationer

Observationerna som utfördes var av deltagande karaktär, eftersom möjligheten att utföra en
icke-deltagande observation var minimala. Nackdelen med denna metoden är dock att de
anställda vet att de blir observerade, vilket ökar möjligheten att de anställda avviker från sitt
”normala” beteende (Skärvad & Lundahl, 2016). Detta togs i åtanke när studien genomfördes.
Observationerna genomfördes för att kunna få en bredare uppfattning om hur
kommunikationsprocessen såg ut på fallföretaget, specifikt för inlagringen. Data från
observationerna funkade som ett bra komplement till intervjuerna för att få fram ett enigt
resultat.
Intervjumetodiken
Denna metod används för kvalitativ forskning. Det kräver personliga intervjuer med önskad
mängd respondenter (Boyce & Neale, 2006; Connaway & Powell, 2010). Denna metod är
beroende av att respondenterna är kvalificerade nog att kommentera ämnet. Intervjuer
kategoriseras ofta i tre olika former; strukturerade intervjuer, ostrukturerade intervjuer och
semi-strukturerade intervjuer.
Under förberedningen av frågorna diskuterades vilken typ av intervjuform som var lämpligast
att använda. Efter noga övervägande ansågs en semi-strukturerad intervju passa bättre,
eftersom öppna frågor ger respondenten chansen att prata fritt och inte begränsas till
kortfattade svar. Frågorna förberedes även innan intervjuerna, men formulerades om eller
ställdes i olika ordning beroende på vad som passade bäst (Patel & Davidson, 2011). Under
pågående intervju kan flera frågor uppstå för att få ytterligare förtydliganden. Detaljerad
information kan hämtas från den här metoden, men det kan kräva längre tid och det kan vara
svårt att hålla schemat (Dudovskiy, 2017). När intervjun genomförs ska den helst genomföras i
en avslappnad miljö.
Intervjuerna utfördes på både de anställda vid inlagringen, ledningen samt de som sitter vid
administrationen och sammanställer planeringen. Vid valet av respondenter valdes personer
som på ett eller annat sätt har en koppling eller påverkan på inlagringsprocessen. De anställda
vid inlagringen, ledningen och planerarna som sitter vid administrationen har som huvudsaklig
arbetsuppgift att se till att inlagringen funkar effektiv och om detta område brister, påverkas
deras arbete.
Tabell 2 Genomförda intervjuer

Intervjuerna gav en större inblick i informationsflödet och kommunikationen mellan de olika
avdelningarna berörda av de som nämnts i problembeskrivningen. Frågorna som ställdes
berörde endast problemområdet, därav försöktes det att undvika ställa irrelevanta frågor.
Intervjuer på plats tillåter även en att kunna observera och ger den intervjuade utrymme att
visa och påpeka information som annars är svårt att ta via telefon, därav valdes det att
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genomföra alla intervjuer på plats. Totalt intervjuades sju personer, som kan ses i Tabell 2 där
vikt lades på att intervjua personer som var involverade i inlagringsprocessen.

2.5.2

Sekundär datainsamling

Litteraturen är tänkt att ge en djupare insyn i teorier som beskriver den interna
kommunikationen och informationsflödet i distribuerande företag. Teorins roll är att kunna
förklara, förstå eller beskriva ett visst fenomen (Skärvad & Lundahl, 2016). En av teorins
huvudmål är att även ringa in syftet och frågeställningarna, dessutom ska den hjälpa till att
utgöra ett tankestöd och ge perspektiv på problemet som studien tar upp (Skärvad & Lundahl,
2016).
Tre databaser användes under studien, ProQuest central, Emerald och Primo som är Jönköping
Universitys högskolebiblioteks sökmotor. Utöver det genomfördes sökningar via Google
Scholar vilket också gav relevanta artiklar. Emerald valdes eftersom den databasen är inriktat
till logistik, medan ProQuest och Primo valdes eftersom de var enklast att använda och söka i.
Sökorden som användes kan ses i Tabell 3, i tabellen visas också vad för filter som användes för
att minska antalet träffar och hur många av dessa vetenskapliga artiklar som valdes ut. Utöver
det användes även ”snowballmetoden”, som innebär att en artikels referenslistor ledde till
andra artiklar. Detta utökade antalet artiklar som användes. Det var utmanande att få resurser
till den här studien när många av artiklarna fokuserade på de allmänna aspekterna av
leverantörskedjan av företag med liten eller ingen information om det interna
kommunikations- och informationsflödet i ett lager.
Tabell 3 Resultat vid litteratursökning

2.6 Dataanalys
Analys kan utföras kvalitativt eller kvantitativt. Eftersom studien är av kvalitativ form har teorin
på ett strukturerat sätt analyserats, för att veta vad som återfinns samt inte återfinns i de olika
artiklarna (Yin, 2007). Det finns flera olika sätt att analysera insamlade data beroende på
forskningsfrågor och syfte, Figur 4 visar hur data har analyserats under hela processen. Fokus
gällande teorin låg på att analysera nyckelområdena interna kommunikations- och
informationsflödet, leanfilosofin samt inlagringsprocessen på ett distributionsföretag.
Intervjuerna följde ett urval som kallas för ”purposive sampling”, där individerna som valdes
för intervjun leder till att rätt data fås in för att svara på frågeställningarna (Skärvad & Lundahl,
2016). Data som samlades in från intervjuerna var omfattande, för att få relevant kvalitativ
empiri var det därmed angeläget att reducera en del av den data som samlades in och som inte
bidrog till syftet. Utifrån respondenternas svar analyserades sedan de svar som var mest
relevanta för vårt syfte. Det analyserades bland annat genom att försöka identifiera ett mönster,
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där svar angående kommunikation och informationsflöde identifierades och sattes i respektive
område. Därefter var det viktigt att urskilja vart de olika grupperna differentierade och inte
differentierade i svaren, för att kunna dra slutsatser och välja ut den viktigaste informationen
som sedan inkluderades i empirin. Detta sätt att analysera data är vanligt, den följer en process
där efter insamlade data, så reduceras data där allt överflödig tas bort, för att därefter identifiera
ett mönster som ska hjälpa att tolka och dra relevanta slutsatser (Skärvad & Lundahl, 2016).
Observationerna fungerade sedan som ett stöd till intervjuerna för att analysera
respondenternas svar. Observationerna jämfördes med intervjuerna för att se ifall svaren
stämmer överens med det som observerades.

Figur 4 Dataanalysstruktur

2.7 Kvalitetssäkring
Författarna har under hela arbetets gång tagit hänsyn till studiens validitet och reliabilitet för
att öka studiens kvalitet. I slutändan är det viktigt att både validiteten och reliabiliteten står i
ett visst förhållande till varandra, eftersom det inte är möjligt att bara koncentrera sig på den
ena och utesluta den andra (Patel & Davidson, 2011).

2.7.1

Reliabilitet

För att öka tillförlitligheten ska observationen vara konsistent, även författarna ska försöka att
inte påverkas av observationen för att öka reliabiliteten (Patel & Davidson, 2011). Därmed ska
författarna vara objektiva för att inte påverka resultatet. Reliabiliteten handlar även om att
kunna repetera studien och få samma eller likvärdiga resultat (Söderbom & Pia, 2016).
Observationerna som utfördes var dessutom, som det nämnts tidigare, av deltagande karaktär
vilket innebär att möjligheten är stor att de som observeras avviker från sitt naturliga beteende
(Säfsten, et al., 2010). För att säkra observationernas reliabilitet utfördes båda observationerna
på ett så identiskt sätt som möjligt samt att två observatörer tog anteckningar. För att ytterligare
stärka reliabiliteten jämfördes även resultaten med intervjuerna. Eftersom observationernas
syfte var att kontrollera hur de kommunicerar under deras arbetstid har det dokumenterats
noga allt de gjorde samt att intervjuerna även hjälpte som stöd för att kunna jämföra
observationerna med intervjuerna. Intervjuerna innehöll således frågor som bad dem berätta
om vad de gör på sin arbetsdag samt hur de kommunicerar. Enligt Yin (2007) är en god
förutsättning för reliabilitet att allt dokumenteras noggrant, vilket gjordes med både
observationerna och intervjuerna. Alla intervjuer spelades även in samt att de transkriberades,
för att kunna ta del av dem senare vid behov. Med tanke på att datainsamling skedde i form av
intervjuer, observationer och litteraturstudier har triangulering kunnat användas, vilket enligt
Yin (2007) förstärker studiens reliabilitet.

2.7.2

Validitet

Det finns en distinktion mellan inre och yttre validitet. Inre validitet handlar om att säkra de
data som har mäts, medan yttre validitet har att göra med hur studien kan generaliseras till
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andra situationer, grupper etc. Med det menas att studien ska kunna jämföras med andra
grupper som liknar ens egen (Söderbom & Pia, 2016).
Den inre validiteten säkrades genom att bara använda sig av tillförlitliga databaser, som
ProQuest. Under studiens gång har även olika datainsamlingsmetoder använts för att kunna
svara på frågeställningarna. Där avgränsningarna i studien, bidrog till att mätningarna som
utfördes endast hade relevans till syftet. Det är dock viktigt att påpeka att det är nästan omöjligt
att uppnå full validitet i en studie (Skärvad & Lundahl, 2016). Där risken finns att det som
mättes antingen var lite fel eller för mycket mättes.
Yttre validitet kan förstärkas när studien är överförbar, alltså att den går att överföra till
liknande sammanhang (Patel & Davidson, 2011). Studien ska kunna appliceras på liknande
företag inom distribution, även andra företag ska kunna använda sig av studien eftersom en väl
fungerande kommunikation är väsentligt för de flesta företag.
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3

Teoretiskt ramverk

Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studien och det syfte och
frågeställningar som formulerats.

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori
Vilka teorier som berör de olika frågeställningarna är visualiserade i Figur 5, där teorier inom
områdena inlagringsprocess, intern kommunikation, informationsflöde och leanfilosofin har
använts för att kunna svara på syftet och frågeställningarna. För att kunna svara på första
frågeställningen är det viktigt att få en inblick i hur en inlagringsprocess fungerar, eftersom
problemområdet är inom den interna kommunikationen och informationsflödet är det även
viktigt att få en förståelse för dessa två områden och dess begränsningar, som besvaras i
frågeställning ett och två. För att sedan kunna svara på tredje frågeställningen är det viktigt att
ta all insamlad information inom kommunikation och informationsflöde, för att analysera hur
det området kan effektiviseras på liknande företag. Leanfilosofin ska bidra till att få en inblick
i hur Lean kan få ett företag att nyttja sina anställdas oanvända talang.

Figur 5 Koppling mellan frågeställningar och teori

3.2 Inlagringsprocessen
Mottagande av varor är det första steget i materialflödet i inlagringsprocessen. Det är den
enklaste och mest praktiska delen i lagerhanteringsprocessen, men om den görs felaktigt kan
den orsaka allvarliga problem (Hompel & Schmidt, 2007). Varor länkar leverantören till
köparen, varför förpacknings- och leveransprocessen är mycket viktig för att upprätthålla ett
kontinuerligt flöde med köparen.
Tompkins och Smith (1998) upprättade en modell av elva sekventiella steg för
inlagringsprocessen, vilket kan ses i Figur 6.
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Figur 6 De elva sekventiella stegen (Tompkins & Smith, 1998)
I allmänhet är stegen som krävs för att ta emot varor följande: anmälan att ta emot varorna och
leveransdatum, acceptera varorna, få varornas kvitton, inspektion av inkommande gods, och
byggande av lastningsenheter (Hompel & Schmidt, 2007). Informationsflödet anses dock vara
det första steget i varje modell (Hompel & Schmidt, 2017; Tompkins & Smith, 1998).

3.3 Kommunikation
Klassiska ekonomiska teorier föreslår att information ska inkluderas i de fyra
produktionsfaktorerna: arbetskraft, råvaror, kapital och mark (Bozarth & Hanfield, 2015).
Kommunikation kan ses som ett sätt att överföra information från ena änden - en avsändare till en annan ände - en mottagare, som har ett mycket viktigt villkor att mottagaren kan förstå
och tyda informationen. Därför är det inte bara viktigt att mottagaren av informationen förstår
meningen, personen måste ge avsändaren någon form av bekräftelse. I ett företag är
information centralt för beslutsfattandet, det används också för att utföra och kontrollera den
dagliga verksamheten. Inget fysiskt eller monetärt flöde kan göras utan informationsflöde
(Bozarth & Hanfield, 2015). Kommunikation definieras som ett utbyte eller förväxling av ord
och betydelser, en dubbelriktad process för att skicka och ta emot meddelanden (Beckham,
2008). Det är också en form av överföring av information från en avsändare till en mottagare
med förutsättning att mottagaren kan förstå och tyda meddelandet. Därav är det ytterst vitalt
att mottagaren förstår meningen av meddelandet och ger avsändaren någon form av bekräftelse
(Ivancevich & Matteson, 2002).
Den interna kommunikationen är lika viktigt som den externa kommunikationen från företaget
till omvärlden. Nyckelfaktorn för ett företags framgång är just att den interna
kommunikationen håller hög kvalitet. Detta kan genomföras på flera olika sätt genom bland
annat kontinuerliga möten, personlig kontakt eller skriftlig kommunikation. För att detta ska
uppnås måste de anställda förstå innebörden av hur viktigt det är med god organisatorisk
kommunikation (Hackman, 1987).
För att den interna kommunikationen ska kunna fungera behöver arbetsgrupperna som
existerar och dess individer fungera bra om organisationen ska kunna vara effektiv. I dessa
arbetsgrupper kan det motsatta hända genom att det ödslats tid och energi på konflikter,
utvecklar normer och tar felaktiga beslut som gör en mer passiv istället för att bli mer aktiv
(Hackman, 1987). Det är en kritisk faktor att organisationen kan uppehålla en god form av
kommunikation externt med omvärlden och internt mellan ens anställda. En organisation kan
inte utvecklas om individerna gör motstånd, har ett defensivt tillvägagångssätt och inte kritiskt
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reflekterar över situationer och händelser. Med ett sådant beteende blockeras möjligheten till
konversationer, individer skyller ifrån sig ansvaret på andra och utestänger andras resonemang
(Argyris, 1994, 2010). Engström (2014) menar istället att en organisation gynnas av motstånd
och konflikter. Dessa diskrepanser i form av konflikter och motsättningar kan betraktas som
triggers, dessa triggers utsätter parterna för ständiga utmaningar, krav och mål. Detta gör att
individerna utvecklas samtidigt som företagen kan etablera en mer vital organisation då alla
parter har lärt sig något meningsfullt från dessa situationer.

3.3.1

Interpersonell kommunikation

Den kommunikation som finns mellan två personer (en avsändare och en mottagare) (Naylor,
2002), följer följande process för korrekt förståelse vilket också kan ses i Figur 7:
Kodning: Avsändaren kodar informationen i en form som mottagaren förstår och skickar via
ett lämpligt medium (e-post, telefonsamtal, möte eller webbsida) till mottagaren.
Avkodning: Informationen tas emot och avkodas av mottagaren. Förståelsen av informationen
beror på tydan av mottagaren. Om informationen inte är korrekt konstruerad kan det hända att
mottagaren har problem med att avkoda den.
Feedback: En bekräftelse förväntas överföras till avsändaren för att ta emot och avkoda
informationen. Om det finns behov av mer förtydligande eller ytterligare information,
transporteras det vanligen tillbaka till avsändaren via samma medium (Nousiainen, 2008).

Figur 7 Interpersonell kommunikationsflöde, anpassad från (Naylor, 2002)

3.3.2

Intern organisatorisk kommunikation

Organisatorisk kommunikation kan vara både intern och extern, den interna inom
organisationen mellan de anställda och den externa mellan organisationen och omvärlden. I
denna studie har inriktningen legat på den interna kommunikationen hos ett fallföretag och
definiera dess organisatoriska kommunikation genom att studera hur verbala och icke verbala
meddelanden utbyts mellan de anställda. För att definiera detta behövs det först gå igenom hur
meddelanden överförs mellan en avsändare och mottagare, Figur 8 visar processen på hur den
organisatoriska kommunikationen presenteras och dess fyra element (Grunig, 1992).
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Figur 8 Kommunikationsprocessen, översatt från (Beckham, 2008)
•
•
•
•

Avsändare - Den första personen som talar
Mottagaren – Personen där meddelandet är avsett
Meddelandet – Det som avsändaren vill att mottagaren ska veta, kan vara verbal eller
icke verbal
Feedback – Livlinan för effektiv kommunikation, utan feedback kan avsändaren och
mottagaren vara mindre benägna att uppnå ömsesidig förståelse om själva
meddelandet.

Med detta som underlag kan individernas beteende definieras och dessutom fokusera på att
studera den interna organisatoriska kommunikationen uppdelat i fem olika funktioner (Neher,
1997):
•
•
•
•
•

Efterlevnadskrav
Ledande, motiverande och påverkande
Sense-making
Problemlösning och beslutsfattande
Konflikthantering och förhandling

3.4 Informationsflöde
Information kan flöda vertikalt i ett lager, antingen uppåt eller nedåt. De flesta interna
kommunikationer strömmar nedåt från cheferna till sina underordnade, och det finns lite eller
ingen feedback som är skickad tillbaka till överordnade (Miller, 2003). Enligt Lumsden och
Mirzabeiki (2008) finns det nio element som utgör informationsflödet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Produktens läge
Tillstånd produkten är i
Sekvensering av produkter i lager
Återförsäljarens försäljningspunkt och lagerförteckning nivå
Förteckning av tillgängliga leverantörer/distributörer
Försäljningens historia
Lageroperationsinformation
Vad företag erbjuder online
Delning av all information
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Inom varje organisation måste flödet av information kunna skickas i flera riktningar såsom
nedåtgående, uppåtgående och horisontell se Figur 9. Det vertikala flödet är den viktigaste
vägen för kommunikation i klassisk organisatorisk kommunikation (Nousiainen, 2008). Den
klassiska flödesmetoden ger som sagt väldigt liten feedback från lägre anställda till högre
nivåstyrelse (Miller, 2003). Däremot har de horisontella och fritt-flödande informationsflödena
ökat kontinuerligt, och många företag försöker att nå en process där informationen måste vara
effektivt mellan avdelningar och anställda för konsistens och smidig hantering (Miller, 2003;
Nousiainen, 2008). Fritt-flödande informationsflöde uppmuntrar medarbetare att ge feedback
och föreslå möjliga sätt för en mer effektiv process.

Figur 9 Informationsflöde inom organisationen, anpassad från (Miller, 2003)

3.4.1

Nedåtgående informationsflöde

Det nedåtriktade informationsflödet är en typ av kommunikation där information strömmar
ner genom en organisations hierarki från toppen ned till det anställda. Denna typ av
kommunikation är en mer auktoritär ledningsstil (Katz, 1978). Fisher (1993) fastställde att i en
organisation med vertikalt informationsflöde kommer en del information att försvinna från
toppen till botten. Figur 10 visar en organisationsstruktur med fyra organisationsnivåer och
påvisar att den förlorade delen kommer bli högre eftersom informationen reser längre.

Figur 10 Nedåtgående informationsflöde, anpassad från (Fischer, 1993)
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Det finns fem typer av nedåtgående kommunikation, där de olika typerna har både fördelar och
nackdelar, vilket kan ses i Tabell 4 (Katz, 1978):
Tabell 4 Olika former av nedåtgående kommunikation

3.4.2

Uppåtgående informationsflöde

Denna typ av kommunikation sker när information flödar från de anställda till ledningen. Det
händer när de anställda vill informera ledningen om situationer som uppstår på den lägsta
nivån i hierarkin. Uppåtgående kommunikation håller cheferna medvetna om hur
medarbetarna känner sig angående policys och rutiner, samt hur de känner angående sitt arbete
(Albrech & Ropp, 1984; Stevenson & Gilly, 1991). Uppåtgående kommunikation säkerställer
även att uppgifterna genomförs i tid och med återkoppling till ledningen (Nordmeyer, 2017).
Nackdelen med detta flöde är att den lider av informationsändring under överföring. Detta kan
bero på ovilligheten att engagera sig eller ineffektivitet.

3.4.3

Horisontellt informationsflöde

Detta kommunikationssätt sker mellan anställda på samma nivå i organisationshierarkin.
Information strömmar mellan anställda och avdelningar som möjliggör samordning och
integration av verksamheter och dess avdelningar som gör relativt självständiga
arbetsuppgifter. Formerna av kommunikation inom den horisontella nivån kan vara att utföra
arbetsuppgifter åt varandra, lösa problem och utbyta idéer, vilket tillåter ett diagonalt eller
lateralt flöde av information (Fischer, 1993). En av dess stora fördelar är att det minskar
missförståndet mellan de avdelningar som arbetar med samma projekt. Detta resulterar i bättre
genomförande av beslut, samordning och ökning av jobbtillfredställelsen. Det horisontella
informationsflödet kan vara antingen intra-departementalt eller inter-departementalt där de
flesta av tidsuppgifterna utförs inter-departementalt. Ledningen kan se den här typen av
kommunikation som ett problem eftersom de inte har kontroll över det eftersom det tenderar
att gynna en decentraliserad makt (Yammarino & Naughton, 1988; Miller, 1987). Andra
nackdelar är att det även kan leda till konflikter mellan anställda och det kan skapa brist på
disciplin om strikta kommunikationsregler inte följs i enlighet med detta.

3.5 Leanfilosofin
Leanfilosofin används för att stödja identifieringsprocessen, eliminera slöseri (från japanska
Muda), förbättra kvaliteten, leveranshastigheten och kostnadsreduktionen (Komarova, 2016).
Genom att använda sig av leanfilosofin, kan lagret fungera på ett sätt som:
•
•

Försäkrar korrekt kommunikation av mottagna varor
Opererar ett snabbt och pålitligt informationsflöde
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•

Uppmuntrar snabb leveranshastighet

Ett lager som använder sig av lean kan generera både bra saker och slöseri för företaget
(Komarova, 2016). Det genererade slöseriet påverkar företagets verksamhet i form av ökade
kostnader (Emmett, 2005). För att förhindra slöseri i form av tid, personal, pengar och
användningsområde används leanfilosofin.
I ett lager kan det hittas slöseri i form av överdriven lager, onödig bearbetning, överproduktion,
låg personalmotivation och stress (Komarova, 2016). Ledningens mål är att hitta områden som
behöver förbättras och vidta nödvändiga åtgärder. I ett tillverkningsföretags lager är det högsta
slöseriet överproduktion vilket leder till höga kostnader för lagring, extra onödig arbetsprocess
och brist på kapital. En strategi som för det mesta försummas i lagerhanteringsprocessen är
den mänskliga faktorn. Den oanvända talangen är en av åtta former av slöseri inom
leanfilosofin, vilket även innehåller överproduktion, väntan, rörelser, lager, överarbete,
transport och defekta produkter inom produktion (Liker, 2009). Den oanvända talangen hos
anställda kan användas för att förbättra lagerprocesserna. Många organisationer ger inte
anställda chansen att bidra med utvecklingsidéer (Albrech & Ropp, 1984; Stevenson & Gilly,
1991) och saknar därför förmågan att motivera dem eller belöna dem för att förbättra
servicekvaliteten.
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4

Empiri

Kapitlet inleds med en generell beskrivning av verksamheten och lagret där studien utfördes.
Därefter ges en kartläggning av inlagringsprocessen. Slutligen ges en beskrivning av empirin
som samlats in för att kunna svara på frågeställningarna.

4.1 Verksamhetsbeskrivning
Verksamheten är en koncern med nästan 22 000 anställda och har en omsättning på ca 3,4
miljarder euro. Koncernen har i dagsläget butiker i 48 länder där det är uppdelat under två
divisioner. Studien utfördes i ett av distributionslagren i Sverige som försörjer både de svenska
och finska butikerna. Lagret har en yta på över 67 000 m², där företaget även har byggt till tre
stycken automatiserade höglager och där företaget även har tillgång till ett antal externlager.
En automatiserad höglager har en stor inlagringskapacitet som styrs av ett system, som via
kranar placerar varorna där det finns plats. Distributionslagret tar emot ca 6000 trailers och
5500 containers varje år. Inlagringen på distributionslagret är en viktig funktion, där
kommunikationen är en väsentlig faktor för att det ska flyta på optimalt, från ledningen ner till
lagermedarbetarna. Figur 11 visar organisationsstrukturen för inlagringen samt hur de olika
avdelningarna är uppdelade.

Figur 11 Organisationsschema för inlagringen på fallföretaget

4.2 Kartläggning av inlagringen
Det första som sker i distributionslagrets inlagring är att transporter med gods ankommer till
en av de 55 portarna. På denna avdelning jobbar det personal som bland annat arbetar med
lossning, när transporterna anländer lossas godset manuellt eller med truckar. Godset
ankommer antingen på pallar eller individuellt förpackade i containern, kommer godset utan
en pall ska godset packas på egna pallar, vilket minskar effektiviteten för lossningspersonalen.
Pallarna placeras sedan på rad på ett bestämt område framför portarna för att på ett smidigt
sätt kunna hämtas av plocktruckarna. Medan detta arbete pågår jobbar fem personer med
registrering, deras arbetsuppgift är att kontrollera att rätt artiklar, rätt antal och rätt kollistorlek
har mottagits till lagret. När registrerarna har markerat varje pall med etiketter är varorna redo
att lagras in på höglagret via bansystemet. På bansystemet jobbar oftast en person som
dubbelkollar och skannar varorna innan de plastas in och åker vidare till höglagret. Pallen
skannas för att få ut dess dimensioner, i och med detta kan systemet räkna ut exakt vart pallen
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ska placeras i höglagret. Figur 12 visas hur inlagringen ser ut, samt vad symbolerna
representerar.

Figur 12 Översikt av inlagringen

4.3 Fallföretagets kommunikationsflöde
Datainsamlingen skedde i form av intervjuer och observationer, intervjuerna utfördes med
personer som hade olika befattningar inom företaget. Det vill säga från ledningen ner till
lagermedarbetare vars arbetsuppgift var att registrera inkommande gods. Medan observationer
utfördes på avdelningschefen på inlagringen samt en registrerare.

4.3.1

Ledningen

Enligt platschefen (Logistikmanager nordöstra regionen) och transportchefen är det för mycket
kommunikation som rör sig mellan planeringen och inlagringen. Avdelningarna ringer och
mailar varandra onödigt mycket, mer än vad som egentligen behövs. Transportchefen hävdar
att en anledning kan vara att personerna i fråga är osäkra på om den andra parten har förstått
vad personen menar. Transportchefen anser att endast vid avvikelser ska det behövas
kommuniceras och när det redan finns en fungerade plan ska allting bara fortlöpa. Dessutom
menar han att en annan synvinkel kan vara att båda avdelningarna kommunicerar just i sån
hög grad för att planen som har gjorts inte kommer att fungera och regelbunden
kommunikation kommer då behövas. För mycket kommunikation förklaras vara ett
störningsmoment, ett exempel tas upp om en registrerare på lagret som får fem samtal under
dagen om samma ärende då blir denna personen störd i sitt arbete fem gånger för att tänka om
samma tanke igen. Detta medför att personalen inte kan arbeta effektivt.
Transportchefen har delade åsikter om planen verkligen fungerar idag eller om det är något
annat som avgör varför den inte följs. En åsikt från hans sida är att planen inte följs på grund
av att registrerarna på inlagringen inte arbetar utifrån vad som bestämts, därför kan den plan
som har gjorts fallera. En fråga ställdes till transportchefen ifall misstanken om att
registrerarna arbetar på fel sätt har förmedlats ner till inlagringen, vilket han svarar ja till.
Transportchefen förklarar att de har jobbat ganska hårt med detta då det har konstaterats att
ett problem finns och försökt på olika sätt att få det att fungera bättre. Platschefen anser att
planen är bra gjord men när den kommuniceras vidare till inlagringen följs den inte.
Utredningar har gjort från platschefens sida och sett att planen inte utförts rätt där de verkliga
sifforna inte stämmer enligt planen. Dessutom förklarar platschefen att skulle den plan som
gjorts vara bristfällig ska det rapporteras in om vad som brister så detta kan åtgärdas snarast.
Ett av de största problemen enligt platschefen är att personalen inte berättar vad som är fel och
istället tar eget initiativ till att arbeta på ett sätt som inte är bestämt.
På själva ledningen berättar platschefen att kommunikationen mellan varandra på ledningen
sker ofta då de har möten varannan vecka som är formella möten, där det varannan vecka
diskuteras om budgeten och varannan vecka om löpande drift. Dessutom sker informella möten
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konstant, alla i ledningen sitter på samma våning så personalen springer på varandra dagligen.
En fråga handlade om hur kommunikationen ser ut med administrationen där platschefen
berättar att dessa avdelningar kommunicerar med deras chefer som för vidare den
informationen upp till platschefen. Allt som platschefen vill kommunicera ut sprids från
ledningsmötena vidare genom cheferna från ledningen till deras grupper. De gångerna som
platschefen direkt kontaktar inlagringen eller planeringen handlar mest om när något
fantastiskt bra har hänt eller när något gått otroligt fel. Platschefen brukar gå runt till
administrationen och hälsa på sin personal men den personliga kontakten till inlagringen sker
oftast endast av produktionschefen. Transportchefen förklarar också att han brukar vara ute på
inlagringen ett par gånger i veckan men egentligen ska han inte behöva ha den kontakten.
Det diskuterades även om personalen på lagret har möjlighet att föra sina synpunkter och idéer
till ledningen och platschefen bekräftar att möjligheten finns. Tillfälle att berätta om sina
synpunkter ska kunna göras på morgonmötena för inlagringen och när det gäller
administrationen kan de göra det genom att prata med sin chef. För specifikt inlagringen
berättar platschefen att dessa ska göras några minuter längre för att mer tid ska finnas för att
kunna uttrycka sig. Platschefen berättar att alla är inte så framåt och morgonmötena ska vara
instansen att yttra sig. Ett exempel togs upp där en medarbetare som är lite blyg utav sig
framförde en idé om att kunna ha rullar vid sorterverket för att underlätta arbetet.
Medarbetaren hade lunch med platschefen där personen berättade vad som kunde ändras vid
sorterverket. Platschefen påtalar att denna individ nog inte skulle säga detta på ett möte framför
andra, just för att det pratades vid ett personligt plan och var ett informellt sammanhang.
Transportchefen har samma åsikt att avdelningar har tillfälle och möjligheten att yttra sig om
vad som kan förändras och bli bättre. Enligt honom så sitter inte de i ledningen och väntar på
att personalen ska komma med förslag utan kommunikationen går åt båda hållen.

4.3.2

Planeringen på administrationen

På planeringen hos fallföretaget används mestadels personlig kontakt för att kunna
kommunicera med varandra, där verktyg som mail och telefon brukas frekvent för
kommunikation med andra avdelningar samt ledningen. Mycket kontakt sker främst med
inlagringen där de dagligen kommunicerar med varandra om själva planeringen av gods, på
planeringen ringer de oftast upp avdelningschefen eller arbetsledaren för att kolla status eller
ändra något i själva planeringen. Överlag anser de att kommunikationen med inlagringen
fungerar bra.
Kommunikationen mellan ledningen, specifikt deras administrationschef anses vara bra men
när det har tagits upp ärenden av större slag dröjer det innan svar ges tillbaka till planeringen.
Planeringsavdelningen förklarar också att ledningen är mindre bra på att kommunicera ut
information och ge input om vad som händer med de projekt som ledningen startar upp.
Planeringen anser också att ledningen är mindre bra på att berätta vad dom själva jobbar med.
Ledningen brister också på det sättet att deras tankar och mål inte kommuniceras ut till
avdelningarna i tid och informationen kommer alltid försent ut till avdelningarna. Det bedöms
att muntlig kommunikation är att föredra för att ta emot information och för att kunna förbättra
deras arbeten skulle frekventa möten mellan ledningen och avdelningarna vara ett alternativ
att använda sig av. Tidigare hade planeringsavdelningen möten en gång i månaden med sin
administrationschef, under dessa möten gav information om vad ledningen har kommit fram
till, nu har det tagits bort på grund av tidsbrist och istället skickas det ut ett mail till personalen.
Det nya upplägget finns det delade meningar om detta kommer fungera lika bra som ett
personligt möte, där ena parten vill återgå till det gamla upplägget med personliga möten och
den andra tycker att mail faktiskt kan fungera någorlunda bra. Avslutningsvis påtalas kontakten
med administrationschefen vara god för att kunna förmedla ens synpunkter och idéer,
administrationschefen lyssnar och försöker komma fram till lösningar.

4.3.3

Ledarna på inlagringen

På inlagringen finns det två ledare, den ena är dock avdelningschef och har större ansvar för
inlagringen och personalen samt även chef för den andre arbetsledaren. Däremot har de
liknande arbetsuppgifter och de har möjligheten att dela upp arbetet mellan dem. Mellan dem
är kommunikationen bra fast med övrig personal tycker de att det ofta uppstår brister i
kommunikationen. Språket är en viktig faktor enligt arbetsledarna på inlagringen, där är det
viktigt att kommunikationen fungerar som det ska annars finns risken att det uppstår
missförstånd. Eftersom de har hand om många personer på inlagringen samt att de ska se till

20

att arbetarna alltid har arbetsuppgifter anser de att det är väsentligt att språket inte är ett
hinder. Arbetsledaren känner att detta leder till att det blir svårt att kommunicera med
lagermedarbetarna eftersom vissa varken kan svenska eller engelska, det innebär att han istället
måste lägga andra uppgifter åt sidan för att istället kunna visa arbetaren och detta tycker han
tar för mycket av sin tid. Avdelningschefen känner istället att en närmare kontakt med
lagermedarbetarna hade varit att föredra, men att tiden inte alltid räcker till. Det beror dels på
att det ibland brister i planeringen och att det ibland är för stressigt. Sen är språket återigen ett
problem, vilket leder till att det blir svårt att få en närmare kontakt för att få höra mer om vad
de tycker och känner. Dessutom påverkar det arbetet genom att avdelningschefen inte kan få ut
informationen så snabbt som han vill. Nyligen har företaget börjat med att lära ut svenska för
ett visst antal lagermedarbetare i taget, men denna formen av SFI (svenska för invandrare) har
endast pågått i tre månader från att detta skrevs och något resultat av det har inte kunnat
märkas än.
Överlag funkar kommunikationen med övriga avdelningar bra, där det bland annat sker ständig
kommunikation med planeringen på administrationen. Däremot framkom att det ibland blir
för mycket kommunikation, speciellt när något måste rättas till. Därmed sker mycket onödig
kommunikation för att det inte gjordes rätt från början. Det blir inte några långa samtal, men
det påverkar arbetet vilket innebär att det inte går att jobba lika effektivt som de vill. För att
minimera onödig kommunikation var ett förslag att personalen på planeringen skulle komma
ner till inlagringen och få en verklighetsbild på hur situationen ser ut, vilket de menar skulle
kunna minska överflödig kommunikation. Avdelningschefen påtalade däremot att
kommunikationen med cheferna var ganska bra, han kunde vända sig till sin chef
(produktionschefen) när han behövde det för att få svar och hjälp. Deras chef hörde även av sig
ofta för att kolla ifall allt går som det ska. Däremot kände arbetsledaren att ledningen inte alltid
lyssnade på dem, det framkom även att han inte hade den kontakten som han ville med
produktionschefen. En av anledningarna var att tiden inte fanns till, eftersom det är stressigt
på inlagringen.
Inplanerade möten är något som detta företaget sällan använder sig av. På inlagringen sker
möten mellan avdelningschefer och produktionschefen ungefär en gång om månaden, annars
är det ofta att de ringer varandra när situationer uppstår och träffas direkt istället.
Arbetsledaren påtalar däremot att han inte har frekventa möten med produktionschefen, vilket
är något som han skulle vilja ha mer av för att kunna föra fram sina åsikter och veta mer om
vad som pågår på företaget. Utan han får för det mesta information i efterhand av
avdelningschefen. Med lagermedarbetarna sker möten väldigt sällan, enbart på morgonen ges
lite information på knappt fem minuter och då är det endast envägskommunikation för att
berätta lite om dagens agenda. Arbetsledaren påtalade att det vore bra om de hade fyra eller
fem stycken medarbetare som agerade förmedlare, eftersom de skulle kunna föra fram
synpunkter eller berätta om övriga medarbetare hade några bekymmer. Dock vågar de allt som
oftast inte förmedla sina åsikter. Enligt arbetsledaren kan det bero på att de bara vill sköta sitt
jobb, sen kan det även vara något kulturellt där de bara gör som chefen säger, vilket är synd
påpekar arbetsledaren.

4.3.4

Registrerare på inlagringen

I dagsläget är det fem stycken registrerare som jobbar på inlagringen. Enligt registreraren är
det väldigt god kommunikation mellan dem, speciellt när det finns mycket att göra, då är det
viktigt att kommunikationen är bra och effektivt mellan varandra. Är det mindre att göra under
dagarna blir det mycket självständigt arbete. När det gäller kommunikationen med hans chefer
på inlagringen anser han att den kunde vara lite bättre. För just nu skickar de bara ut
planeringen och sen ska de jobba utefter den. Istället menar han att det vore bättre om cheferna
var lite mer delaktiga, eftersom han påstår att det hade hjälpt lösa problem snabbare när de väl
uppkom. Däremot framkom det att han känner att han har stöd från sina chefer men att
kommunikationen oftast sker via mail, där han istället känner att det vore bättre om det fanns
mer personlig kontakt. Mer personlig interaktion möjliggör att det blir lättare att få fram sina
synpunkter och idéer, hävdar registreraren. Med övriga avdelningar uppstår inte så mycket
kommunikation, utan det är istället lagermedarbetarna och cheferna på inlagringen som det
sker mest kommunikation med.
Att möten används för sällan är något som även registreraren hävdar. Förutom det korta
informationsmötet på morgonen används inte mycket fler möten, detta är något som saknas
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enligt registreraren. Det framkom också att det förr användes månadsmöten men detta är något
som inte existerar längre. Problemet med de mötena var att de var för stora grupper och då
vågade inte personer få fram sina synpunkter, istället hade det varit bättre att ha mindre möten
i grupper för då hade fler vågat träda fram påstår registreraren. Det framkom även att det i
dagsläget inte finns någon trygg och säker miljö där de kan lägga fram sina synpunkter. Det
påtalades dessutom att lagerarbetarna oftast ändå inte kommer fram till sina chefer och
berättar om sina åsikter. Enligt han beror det främst på språket, där de inte riktigt vet hur de
ska kommunicera samt att de inte riktigt vet sina rättigheter. Det leder till att de är rädda att
säga något eftersom deras jobb är värdefullt för dem och de är rädda att förlora den påstår
registreraren. Här nämns det också att det kan vara något kulturellt, där människor inte vågar
gå emot chefen.
Som det har framkommit tidigare är språket ett stort hinder. Bristen på att kunna kommunicera
på grund av språket leder till att det kan bli en del fel, dessutom anser registreraren att ibland
kan vissa arbetare inte ens interagera med varandra på varken engelska eller svenska eftersom
de bara kan sitt språk. Ytterligare ett problem enligt registreraren är att när avdelningschefen
håller sitt korta informationsmöte på morgonen så är den på engelska, men vissa kan inte
språket bra och då nickar de bara instämmande att de förstår, vilket sedan ökar möjligheterna
att det blir fel ute på lagret. Han påtalar dock att det är bra att företaget börjat med SFI för
några anställda, men att det är många som ändå inte kan svenska att det tillslut leder till att de
inte övar på den svenska som de har lärt sig. För att det ska bli effektivare och mindre
missförstånd på inlagringen hävdar han att det är språket som företaget måste ta itu med först.
Ännu en sak som påtalades var att han ansåg att ledningen borde kommunicera mer, de borde
komma ner till inlagringen för att se hur det går till och diskutera problemen inte gömma dem.
För just nu är det väldigt sällan ledningen är där nere och kollar på hur det verkligen går till, för
tillfället behandlas inte produkterna bra kvalitetsmässigt hävdar registreraren.

4.3.5

Observationer

Observationer genomfördes på inlagringen, där två respondenter iakttogs och observerades
utifrån specifika aktivitetskategorier (se bilaga1). Aktivitetskategorierna är olika moment som
observatörerna ansåg passa inom studiens avgränsningar. Endast dessa aktiviteter togs i
iakttagelse för att hålla sig inom arbetets ramar.
Observation av Registrerare
Registreraren jobbar på inlagringen där han ska registrera ankommande gods som lossas ut
från transporterna. Registreraren har till sitt förfogande en vagn som är kopplad till en truck,
på vagnen finns tillgång till en dator, en skanner och en etikettskrivare.
Observationen pågick i ungefär fyra timmar. Under observationens första halvtimme började
respondenten interagera med sina medarbetare, främst lossningspersonal som behövde hjälp.
Efter att respondenten hjälpt klart började skrivaren strula, det tog tid att få skrivaren att
ansluta till lagrets WiFi och utan internet kan arbetet inte påbörjas, eftersom inga etiketter kan
skrivas ut. Detta problem löstes på ungefär åtta minuter och under tiden respondenten försökte
åtgärda anslutningsproblemet behövde registreraren hjälpa ytterligare en lossningspersonal
med ett ärende samtidigt som respondenten själv behövde få prata med sin arbetsledare. Detta
fortgår under de närmaste timmarna där arbetet utförs enligt plan, registreraren utför sina
arbetsuppgifter medan han hjälper medarbetare runt omkring sig. Under flera tidpunkter
behöver registreraren prata med sin arbetsledare, men eftersom arbetsledaren oftast är i rörelse
för att åtgärda diverse problem behöver respondenten åka runt och leta efter personen.
Registreraren kan maila sin arbetsledare och få svar via mail när arbetsledaren har återkommit
tills sin arbetsplats i lagret men han förklarar att en personlig kontakt är vad han själv föredrar.
Den aktivitetskategori som registreraren hamnade mest under var personlig kontakt. Under
arbetets gång interagerade han mycket med personal omkring medan hans egna arbete pågick.
Under flera tillfällen behövde respondenten antingen hjälpa lossningspersonalen eller hjälpa
andra medarbetare med diverse problem. Ingen anmärkning på att registreraren använde sig
utav andra former av kommunikationsverktyg.
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Observation av avdelningschef
Avdelningschefen för inlagringen ska bland annat kontrollera vad som lagras in till själva
inlagringen men även till externlagret. Hans uppgift är att se till att allt lagras in med god
produktivitet samt kvalitet. Han har även ansvaret för ungefär trettio medarbetare. Han har
också ett kontor till sitt förfogande men då det är svårt att se vad som sker på lagret, har han
och arbetsledaren valt att skapa ett litet minikontor närmare lossningen. Detta ger honom
möjligheten att interagera närmare med sina medarbetare samt för att lättare kunna se vad som
sker.
Observationen pågick i ungefär tre timmar. Under observationens första halvtimme pratade
avdelningschefen mycket i telefon vilket handlade om ett transportproblem. Detta
transportproblem rörde sig om att en lastbilsförare behövdes, för att underlätta och köra in
containrar till portarna. Telefonsamtal pågick mellan administrationen och avdelningschefen
för att hitta en förare till detta uppdrag, samtidigt som han förklarar situationen till
arbetsledaren. Problemet löste sig trettio minuter in i observationen, eftersom han tillslut fick
tag på en förare. Avdelningschefen fick därefter lämna sin arbetsplats för att ge föraren
nödvändig information och arbetskläder för att kunna utföra arbetsuppgiften. Under
observationens sista timmar ägnade sig avdelningschefen med administrativa uppgifter från
bokning av personal till att se över planeringen som skickats över via mail. En del personlig
kontakt sker med arbetsledaren som ägnar sig åt att ta emot medarbetarnas frågor så att
avdelningschefen kan ägna sig åt att färdigställa administrativa uppgifter.
Det är flera aktivitetskategorier som utmärktes under observationen, dessa var telefon, mail,
personlig kontakt och administrationsuppgifter. Avdelningschefen pratade mycket i telefon för
att kunna lösa transportproblemet som uppstod i början av observationen. Främsta verktyget
är just telefon där han behöver vara i direkt kontakt med planeringen för att diskutera om
morgondagens planering. Avdelningschefen rörde sig sällan från sin arbetsplats utan var
mestadels upptagen med att ringa upp berörda parter, eftersom han har ansvar för ett trettiotal
medarbetare blev det ofta att många lagermedarbetare kom fram för att få feedback eller be om
hjälp. Många av dessa tog dock arbetsledaren hand om, även om avdelningschefen själv
försökte interagera med dem när han hade tid. Administrationsuppgifter utfördes ofta och
under observationen arbetade avdelningschefen mycket med sin dator för att se över den
planering som utförts av planeringsavdelningen och se till att den är genomförbar inför
morgondagen. Dessutom behövde han boka in personal som ska täcka behovet och hålla sig
uppdaterad genom att läsa mail som berör avdelningen.

4.4 Fallföretagets informationsflöde
Förutom kommunikationsflödet, var det viktigt att få in data om hur information flödar inom
företaget och vilka typer av medel eller verktyg som används. Figur 13 visar på ett förenklat sätt
hur information flödar genom företaget.
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Figur 13 Nuvarande informationsflöde

4.4.1

Ledningen

Platschefen förklarar att Facebook är det främsta verktyget som används för att sprida
information. Både Platschefen och transportchefen använder sig utav telefonkontakt, mail och
även Excel för att sprida information. Platschefen påtalar att mail används mestadels för
externa ärenden och inte mycket internt, den interna kommunikationen sker oftast via
Facebook samt via telefon. Det finns dessutom utställda informationsskärmar ute i lagret och
matsalen som förmedlar ut viktig information om vad som är aktuellt just nu. Ett annat
informationsverktyg är företagets intranät, men alla ute på lagret har inte tillgång till datorer,
dock finns en dator utställd vid entrén där alla ska komma åt intranätet. Platschefen berättar
att hon har svårt att tro att alla går in där och för att föra fram information och kunna
kommunicera med sina anställda väljs det istället att göra ett nyhetsbrev. Nyhetsbrevet skrivs
av platschefen och är i pappersform som delas ut till de anställda och placeras ute i matsalen.
Dock påtalar platschefen återigen att Facebook är det effektivaste verktyget för informations
ändamål, det går ut direkt och platschefen får direkt respons på den information som gavs ut.
Platschefen nämner även att veckomöten samt dagsmöten hålls i lagret, om det är något som
hon vill förmedla ner till lagret ringer platschefen upp ett av lagrets arbetsledare för att sedan
ta upp information på morgonmötet dagen efter. Det påtalades även hur ledningen
kommunicerar vidare information till personalen, då svarar transportchefen att det oftast är via
personlig kontakt. Informationen från mötet ska ta en vecka efter ledningsmötet för att nå till
avdelningarna.
Deras verktyg som kallas för WAMAS togs också upp, den används av både planeringen och
inlagringen. Via verktyget ska de kunna få information om till exempel inlagringsorder samt
vilka portar som ska användas för inkommande gods. Dessutom används ett affärssystem som
kallas SAP på företaget. Det framkom även att både planeringen och inlagringen använder Excel
filer som skickas fram och tillbaka mellan varandra. Detta sätt att arbeta med Excel filer menar
transportchefen är ett smidigt och effektivt sätt, då Excel filerna innehåller all information
samlad från tre till fyra olika ställen. Dock hävdar han att det är en brist att avdelningar arbetar
med Excel filer då det tyder på att det är en brist i de system som finns i nuläget.

4.4.2

Planeringen på administrationen

Planeringsavdelningen anser att de behöver bättre verktyg för att få fram deras bokningslistor
som i nuläget tar en timme att få fram. Dessa bokningslistor är Excel filer som uppdateras varje
morgon från deras system och används som deras underlag för bokningarna och generellt
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underlag för avdelningens planeringsarbete. Idag använder planeringen prognoser för att
utvärdera hur mycket transport som ska bokas in, dessa prognoser används för att på ett
ungefär kunna boka in rätt. Hade butiksordern avslutats tidigare än klockan 11 hade
planeringen fått bättre överblick över vilka portar som finns och inlagringen hade fått bättre
information om hur mycket containrar som de klarar av. För tillfället chansar planeringen på
hur mycket de ska boka utifrån prognosen de får.
På planeringen hade de en gång en struktur med gruppmöten för hela administrationen, som
bestod av planeringen, inkommande och utgående gods, transport samt ekonomiavdelningen,
där administrationschefen tog upp information till avdelningarna. På dessa möten, som hölls
en gång i månaden, blev planeringen uppdaterad om hur det låg till på själva lagret och
samtidigt gavs det en chans att kunna yttra sina åsikter. Denna typ av struktur med möten har
nu tagits bort på grund av tidsbrist och nu hålls dessa typer av möten varje kvartal istället och
den information som tas upp ska också mailas till respektive avdelning. Enbart möten varje
kvartal ses inte som något positivt, men det förklaras att om problem uppstår eller frågor
behöver ställas finns administrationschefen tillgänglig för att besvara dessa så fort som möjligt.
Problematiken med detta är att planeringen får mindre möjlighet att veta vilka frågor och
problem som de andra avdelningar har. Istället för att alla avdelningar på administrationen
sitter tillsammans och diskuterar med varandra där information ges ut till alla samtidigt så har
det blivit uppdelat istället. På planeringen påpekas det att personliga möten mellan alla
avdelningar på administrationen är bra att ha för att kunna se hur det går för dem och vilka
problem som de arbetar med. Att kunna få uppdaterat information är något planeringen vill ha
så att de vet vad som ska hända inom kort och att det går ut till alla. Det framkom även att
möten ger tillfällighet att se om ens arbetsuppgifter görs korrekt eller om något behöver ändras.
Dessutom tas det upp att planeringen vill gärna kunna se hur inlagringen och registrerarna
jobbar, att gå ner och få en inblick på hur deras kollegor arbetar. Detta för att få en mer
förståelse för hur det fungerar ute på lagret och kanske få idéer på vad som kan göras
annorlunda i sitt egna arbete.

4.4.3

Ledarna på inlagringen

Telefon och mail är de två olika verktygen som används mest för att sprida information inom
företaget. Det sker även en del personlig kontakt, men allt som oftast är det med planeringen
som det sker mest personlig kontakt med enligt arbetsledaren. Även registrerarna sker det
mycket kommunikation med, men där är det mest mail som används och med lossarna är det
för det mesta muntlig kommunikation. Med ledningen är det nästan enbart telefonkontakt som
gäller, fast avdelningschefen känner att från sin sida har han en del personlig kontakt med sin
chef och att han kan ringa honom när det är någonting.
Överlag anser de att det används för mycket telefon och mail, ibland kan det vara runt 50st mail
på en arbetsdag. Alla mail är ju inte direkt till inlagringen, utan ibland kan de vara till hela
gruppen och alla avdelningschefer, så de behöver inte svara på alla mail. Däremot tycker de att
alla mail och telefonsamtal kan påverka deras arbete, då de anser att de lägger alldeles för
mycket tid på att maila och ringa. Denna tiden kunde de istället använt till något annat, hävdar
de. Det framkom också att det är lätt att tappa fokus när de måste svara mail samtidigt som
telefon ringer och samtidigt som de försöker kommunicera muntligt med personal.
Avdelningschefen påtalade även att han tyckte att han hade oerhört mycket mail hos sin förra
arbetsgivare, men det är ingenting jämfört med här.

4.4.4

Registrerare på inlagringen

När registrerarna ska kommunicera med sina chefer är det mest mail som gäller, överlag blir
det inte mycket telefonsamtal. För att de ska kunna klara av sitt dagliga arbete är det även där
mail som är det vanligaste verktyget. Däremot anser registreraren att han själv föredrar
personlig kontakt framför mail. Eftersom det är sån liten yta de jobbar på vore det bättre om
informationen förmedlades muntligt, för då kan de diskutera och samtidigt hitta lösningar till
problem om det behövs. Andra sätt de får information och nyheter gällande företaget är väldigt
begränsat, utöver ett nyhetsbrev får de anställda inte mycket mer information enligt
registreraren. Där framkom det att han istället föredrog att de hade ett månadsmöte, fast i
mindre grupper för då blir det lättare att yttra sig om någon känner för det. Han förstår dock
att det är en kostnadsfråga och att det är lättare att göra ett nyhetsbrev istället
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5

Analys

Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att analysera insamlad empiri och
teoretiskt ramverk. Analysen ska sedan kunna ge svar på studiens resultat.

5.1 Hur ser det interna kommunikations- och informationsflödet ut?
I varje organisation måste flödet av informationen och kommunikationen kunna skickas i flera
riktningar såsom nedåt, uppåt och horisontellt där det nedåtriktade informationsflödet är den
vanligaste (Nousiainen, 2008).
Det vanligaste medlet som används på fallföretaget för att sprida information mellan
avdelningarna är via mail och telefon. Sociala medier, nyhetsbrev och företagets intranät
används för spridning av information till alla de anställda på lagret. Information som krävs för
att personalen på planeringen och avdelningschefen samt arbetsledaren på inlagringen behöver
ha för att kunna utföra sina arbetsuppgifter fås genom deras system WAMAS och SAP samt via
specifika Excel filer som är samlad information tagna från olika system. Dessa Excel filer är
viktigt informationsunderlag som används som personalens huvudsakliga källa för information
och spridning av information för att de dagliga arbetsuppgifterna skall kunna utföras.

5.1.1

Vertikalt informationsflöde

Fallföretaget har ett klassiskt vertikalt flöde av informationsspridning, där information
strömmar ner genom en organisations hierarki från toppen ned till de anställda (Katz, 1978).
Ledningen på fallföretaget skickar information som tagits upp på ledningsmötena vidare med
avdelningscheferna som sedan ska föra informationen vidare till sina grupper. Samt att
logistikchefen framför viktig information via deras informationskanaler där alla anställda kan
ta del av informationen. Enligt Katz (1978) är en av fördelarna med vertikalt
kommunikationsflöde att information på detta sätt att kan ges ut mer effektivt.
Det finns meningsskiljaktigheter på planeringen om hur effektivt informationen verkligen nås
ut till dem. Förut hade personalen på planeringen månadsmöten med hela administrationen
där information gavs ut personligen via administrationschefen, nu har detta tagits bort på
grund av tidsbrist och istället skickas information ut via e-mail till de berörda parterna på
avdelningarna. Ändras kommunikationsvägen från en avsändare till en mottagare kan det ge
en negativ påverkan om mottagaren inte förstår meningen av meddelandet och ger avsändaren
någon form av bekräftelse (Ivancevich & Matteson, 2002). Månadsmöten var en form av
informations och kommunikationskanal som personalen på administrationen uppskattade, då
den gavs ut personligt. Enligt Grunig (1992) kan en avsändare använda sig av flera
kommunikationsmedel för att överföra sitt meddelande till mottagaren. Vissa medel kan vara
lättare för mottagaren att tolka samt ge feedback till avsändaren och i detta fall ses gruppmöten
som ett bättre förslag till spridning av information än via mailutskick då personalen kan lättare
förstå informationen och ge direkt feedback till administrationschefen om informationen som
getts inte förstås.
Längst ner i organisationskedjan berättar en registrerare att information och nyheter som ska
föras vidare ner till lagermedarbetarna är begränsad. Den information som ska spridas ner
genom kedjan förloras på vägen eller uppfattas inte av de anställda, något som även Fischer
(1993) bekräftar. Registreraren påtalar att de nyhetsbrev som skickas ut inte är en effektiv form
av informationskälla och påtalar att det bör ändras till månadsmöten istället. Samma sak gäller
här att mottagaren har svårt att koda avsändarens meddelande, nyhetsbrevet som är den
kommunikationsmedel som används för att sprida information till de anställda har varit en
ineffektiv metod för att sprida information. Troligtvis är det inte svårt att tolka meddelandet
från nyhetsbrevet för mottagaren men att det mer handlar om att det krävs en mer modern
form att sprida informationen. Ett exempel är sociala medier som logistikchefen berättat att det
används för att direkt nå ut till anställda, men även hur snabbt och effektivt sociala medier kan
påverka hur information skickas och sprids, föredrar registreraren personlig kontakt när
kommunikation sker och beskriver att månadsmöten vore det optimala för att kunna motta ny
information och samtidigt använda det som ett forum för att diskutera informationens innehåll.
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5.1.2

Horisontellt informationsflöde

Det horisontella informationsflödet sker mellan anställda och avdelningar på samma
organisationsnivå. Fischer (1993) beskriver att en av fördelarna med ett sådant flöde är att det
kan minska missförstånd mellan avdelningar och anställda som jobbar med samma projekt och
kan hjälpa att genomföra bättre beslut och ge bättre samordning mellan varandra.
Kommunikationsmedlen som används mellan avdelningarna på fallföretaget är vanligtvis
genom telefon och mail där ledarna på inlagringen beskriver att samarbetet mellan planeringen
och inlagringen är god men att det sker för mycket telefon och mailkontakt. En förklaring kan
vara att avdelningarna är osäkra på om mottagaren förstått deras meddelande och ständigt
behöver feedback från varandra för att de själva ska känna att meddelandet har mottagits och
förståtts. Hackman (1987) berättar att anställda på en organisation måste förstå innebörden av
hur viktigt det är med god organisatorisk kommunikation, detta för att avdelningar inte ska
behöva ödsla tid och energi på konflikter och ta felaktiga beslut. Men i det här fallet kräver
avsändarna för mycket feedback från sin mottagare att det omvända drabbar dem, tid och
energi slösas på att svara på avsändarnas upprepande meddelanden just på grund av att de vill
hindra att felaktiga beslut tas efter att meddelandet överförts.

5.2 Vilka begränsningar kan uppkomma i det interna kommunikationsoch informationsflödet?
Enligt Beckham (2008) definieras kommunikation som ett utbyte eller förväxling av ord och
betydelser, en dubbelriktad process för att både skicka och ta emot meddelanden.
Kommunikation ses främst som ett läge där information överförs fram och tillbaka från en
sändare till en mottagare. Där är det väldigt viktigt att mottagaren förstår och tolkar
informationen korrekt. Utöver det ska mottagaren även på något sätt konfirmera till sändaren
att den förstår (Bozarth & Hanfield, 2015). Detta var ett tydligt problem på företagets inlagring,
där det ofta skedde kommunikationsbrist hos mottagaren. Empirin visade att det främst var
språket som ledde till att det skedde missförstånd i kommunikationen, eftersom det fanns
brister i engelskan men främst svenskan hos många av lagermedarbetarna. Detta ledde till att
arbetsledarna på inlagringen fick spendera mycket av sin tid till att förklara sånt som egentligen
ska förstås direkt, vilket möjligen är en av anledningarna till att inlagringsprocessen inte går
lika effektivt som ledningen vill. Att inlagringsprocessen fungerar effektivt och optimalt är av
stor betydelse för ledningen, från planeringen tills att varorna är inlagrade i höglagret.
I ett företag är dessutom felfri information grundläggande för beslutsfattandet. Det används
också för att genomföra och kontrollera den dagliga verksamheten (Bozarth & Hanfield, 2015).
Därför är det viktigt att mottagaren på ett korrekt sätt förstår informationen och om personen
behöver mer klargörande eller mer information är det bra om detta meddelas direkt
(Nousiainen, 2008). Detta upplevdes på inlagringen ha en påverkan på arbetet, eftersom många
av respondenterna kände att det ofta skedde för mycket kommunikation mellan avdelningarna
administration och inlagring, vilket även observationerna visade. Det kan bero på att de
anställda vid administrationen och arbetsledarna vid inlagringen inte riktigt känner att deras
information uppfattades rätt, en sorts osäkerhet finns i deras tankar, vilket leder till att de
kommunicerar oftare än vad det behövs allt för att få konfirmation om att deras information är
rätt samt uppfattades felfritt. Därav påpekar Ivancevich och Matteson (2002) att det är viktigt
att mottagaren på något sätt visar avsändaren att denne förstår meddelandet genom att ge
någon form av bekräftelse.
Naylor (2002) tar upp två termer som existerar och som är viktiga att förstå inom
kommunikation, det vill säga kodning och avkodning. Det gäller att avsändaren kodar
informationen i en form som mottagaren förstår, genom ett lämpligt medium. Mottagaren ska
sedan ta emot informationen och avkoda den på ett sätt som innebär att allt väsentligt uppfattas
korrekt. Om informationen inte är kodad på ett bra sätt kan det innebära att mottagaren får
problem att avkoda den, vilket kan innebära missförstånd. Intervjuerna visade att problem
finns med att avkoda meddelanden. En faktor var att planeringen och inlagringen är tvungna
att kommunicera för mycket, vilket leder till en del onödig kommunikation. Där det framkom
att ifall det hade gjorts rätt från början hade onödig kommunikation minskat. En annan faktor
som framkom var språksvårigheterna. Det uppstår lätt komplikationer när ledaren ska försöka
koda ett meddelande till lagermedarbetarna, där det måste läggas mycket tid på att koda
information som de anställda ska förstå. För lagermedarbetarna uppstår också svårigheter med
att avkoda meddelanden, med tanke på att de har svårt att förstå svenska samt har problem
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med engelskan. Som Naylor (2002) påpekar är det viktigt att avkoda korrekt, för att undvika
missförstånd, annars kan det leda till problem eller att arbetet utförs på fel sätt vid inlagringen.
Därför tar Naylor (2002) även upp en tredje term (feedback), vid det här steget är det ytterst
viktigt att mottagaren intygar att informationen har uppfattats korrekt, om inte är det viktigt
att personen meddelar detta för att undvika problem senare i arbetet (Ivancevich & Matteson,
2002).
Det påtalas ofta att det är vitalt att ha en god extern kommunikation, med antingen sina kunder
eller sina leverantörer. Fast lika vital är den interna kommunikationen mellan alla anställda.
Att den interna kommunikationen håller en hög nivå är en nyckelfaktor för många företag, detta
kan bland annat åstadkommas genom kontinuerliga möten, personligen eller via skriftlig
kommunikation (Hackman, 1987). Från empirin framkom det att den interna
kommunikationen kunde vara bättre. Personalen på inlagringen ansåg att det var sällan de fick
information om företaget och vad som pågick. Det fanns även få möten för att kunna ta del av
information, vilket är något som registreraren hävdar saknas inom företaget. Även planerarna
tyckte att fler möten hade varit bra att ha. Däremot ansåg ledningen att det redan existerar
tillräckligt med möten, och att det inte behövs mer. Empirin visar därmed att det råder
meningsskiljaktigheter mellan personal och ledning, vilket är vanligt när människor med olika
åsikter och befattningar intervjuas. Det är dock viktigt att de anställda förstår innebörden av
hur betydelsefullt det är med god organisatorisk kommunikation, annars finns risken att
felbesluten ökar och att effektiviteten minskar (Hackman, 1987). Därför är det essentiellt att
utöver en god extern kommunikation, även uppehålla en god intern kommunikation. Är
motståndet stort gällande kommunikation från de anställda finns risken att möjligheten till
effektivare arbete blockeras (Argyris, 1994).
Empirin visade inte bara att det råder delade meningar om möten och om hur information delas
ut. Utan det fanns även delade meningar om hur mycket kommunikation som delas ut.
Personalen på lagret tyckte att det är brist i kommunikationen som delas ut till dem, medan
ledningen istället menade att det fanns tillräckligt med information för att arbetarna ska kunna
arbeta effektivt. Ledningen påpekade att det berodde på andra faktorer, där de bland annat
ansåg att registrerarna inte arbetar utifrån det som bestämts, utan istället för att berätta vad
som är fel tar de istället egna beslut. Enligt ledningen leder det till att planen fallerar, som
istället innebär att inlagringen tappar effektivitet. Feedback är därför grundläggande för att
kommunikation ska funka optimalt, som både Grunig (1992) samt Naylor (2002) poängterar.
Feedback ska både ges och tas för att få en ömsesidig förståelse, det är även livlinan för en
framgångsrik kommunikation (Grunig, 1992). Eftersom empirin även tar upp inlagringens syn
på problemet, som visade att respondenterna kände sig lite delaktiga, där de ansåg att viktig
information nådde dem för sent samt att de hade svårt att göra sig hörda. Kan det konstateras
att feedback inte prioriteras, vilket leder till att många problem som uppstår inte diskuteras på
rätt sätt. Därmed är det viktigt att alla sidor lyssnar på varandra, att det finns en ömsesidig
kommunikation mellan alla inblandade parter. Figur 14 visar vilka begränsningar som förekom
inom fallföretaget.
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Figur 14 Förekommande begränsningar inom kommunikation och informationsflöde

5.3 Hur kan en effektivare intern kommunikations- och informationsflöde
uppnås?
För att besvara frågeställningen har det lagts fokus på att kunna hitta koppling mellan teori och
empiri gällande hur kommunikationen och informationsflödet kan effektiviseras, eftersom rätt
kommunikation och information är nyckeln till distributionsprocessen för ett lager. Om
informationen inte kommuniceras korrekt eller om det saknas konsistens i informationsflödet,
kommer det att påverka kvaliteten på tjänsten samt företagets resultat (Albrech & Ropp, 1984;
Emmett, 2005; Komarova, 2016; Miller, 1987; Miller, 2003; Stevenson och Gilly, 1991). Bilaga
3 visar en modell som möjliggör förbättrad intern kommunikation och informationsflöde.

5.3.1

Effektivisering av kommunikationsflödet

För att ha en fungerande inlagringsprocess krävs det att företaget följer elva sekventiella steg
(Hompel & Schmidt, 2007). I varje steg måste kommunikationen och informationsflödet
fungera optimalt, annars existerar risken för att det sker misstag. Dessa misstag kan göra att
tidsbrist uppstår eller att kostnader ökar, vilket minskar effektiviteten (Tompkins & Smith,
1998). Inom ekonomiska teorier föreslås även att information inkluderas och flödar korrekt
inom produktionsfaktorn arbetskraft (Bozarth & Hanfield, 2015). Från empirin var det tydligt
att kommunikation är något som det måste läggas mer tid på. Det fanns en del brister i
kommunikationen, där det påtalades om att språket var den största problematiken på
inlagringen och som det nämnts tidigare råder det för mycket delade åsikter mellan de olika
nivåerna i hierarkin. En av respondenterna tyckte att cheferna borde vara mer delaktiga,
dessutom ansåg personen att ledningen borde kommunicera mer. Ett förslag var att ledningen
borde komma ner till inlagringen för att få en bättre uppfattning om hur det går till och upplysa
de problem som finns inte gömma dem. För det kom även fram att ledningen sällan är där nere,
för att kolla hur allt går till. Att införa en väl fungerande rutin för att kunna ge feedback hade
kunnat vara en lösning. På något sätt ska den information som meddelas ut avkodas på bästa
möjliga sätt och där har feedback en viktig roll. För som Grunig (1992) uttrycker är feedback;
livlinan för en framgångsrik kommunikation. Genom att ledningen är närvarande på ett
tydligare sätt kan de se och upptäcka problem som de kanske har missat när de inte håller till
vid inlagringen. Samtidigt kan personalen på inlagringen se att ledningen är engagerad i vad
som pågår. Det råder ingen tvekan om att ledningen bryr sig om företagets bästa, men genom
att visa det tydligare kan det även motivera personalen till att prestera bättre (Neher, 1997).
Detta skulle öppna upp för en klarare tvåvägskommunikation med större möjligheter att ge och
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ta emot feedback, eftersom i dagsläget existerar nästan enbart envägskommunikation med lite
möjligheter för arbetarna att uttrycka sig. Vilket även empirin konstaterade.
Meningsskiljaktigheter mellan personal på olika nivåer behöver inte alltid vara dåligt,
Engström (2014) påpekar bland annat att det är bra med en del motstånd och konflikter.
Företagets struktur innehåller för det mesta nedåtgående kommunikationsflöde som innebär
att det ges väldigt lite feedback från lägre anställda till högre nivåstyrelse (Miller, 2003). Det
innebär att möjligheter till motstånd och diskussion är minimala på företaget, som istället leder
till att många åsikter stannar kvar hos individen. Om individer får mer chans att uttrycka sig
kan de motiveras till att utvecklas samtidigt som företaget kan få ut nånting från dessa
situationer (Engström, 2014). Företag ska kunna ge möjligheter där individer har chans att
yttra sig, samt få och ge feedback. För enligt en av Leanfilosofins slöseri är den mänskliga
faktorn och dess oanvända kompetens något som ofta försummas (Stevenson & Gilly, 1991).
Med tanke på att språket var den största problematiken på inlagringen, är det brådskande att
problemet hanteras. Från empirin framkom det att företaget jobbar med SFI, vilket många är
positivt inställda till. För tillfället räcker det inte till, eftersom svårigheterna med att kunna
kommunicera med varandra leder till att mycket tid går åt till att förklara arbetsuppgifter samt
att risken för att missförstånd uppstår är stor, vilket minskar effektiviteten och ökar chansen
för att misstag uppkommer. En möjlighet är att införa arbetsrutiner och ett standardiserat
arbetssätt som alla måste följa på inlagringen, eftersom detta är något som det för närvarande
finns brister i. På inlagringen jobbar många på sitt eget sätt, på grund av avsaknaden av ett
standardiserat arbetssätt. Genom att noga införa detta till varenda anställd kan språkbristerna
lindras, med tanke på att alla anställda kommer behöva jobba på samma sätt. Därmed kan
tidskrävande överflödig kommunikation till lagermedarbetarna minska, samtidigt som
kommunikationsbristerna minskar. Om alla jobbar efter samma rutiner, blir det enklare för
mottagaren att tyda information och förstå vad som ska göras. På så vis kan avsändaren på ett
simplare sätt anpassa meddelandet efter arbetsuppgiften, vilket blir lättare för mottagaren att
tyda (Grunig, 1992). Det är som sagt viktigt att den interna kommunikationen håller hög
kvalitet (Hackman, 1987) och via ett mer standardiserat arbetssätt blir det därmed enklare att
leverera koncis och förståelig information.
En möjlighet att förbättra avkodning, samt öka möjligheten för att ge feedback, är via bland
annat möten eller skriftliga kommunikationer (Hackman, 1987). Genom kontinuerliga möten,
finns också en större möjlighet för individer att uttrycka sig för att kunna ge men även ta emot
feedback. Detta kan göra att de kodade meddelanden uppfattas och förstås bättre av
mottagaren, vilket är väsentligt i en kommunikationsprocess (Naylor, 2002). Många av
respondenterna påtalade däremot att möten sällan användes och de som fanns var inte
tillräckliga. Registreraren sa bland annat att informationsmötena som hålls på morgonen
endast var på fem minuter och på den korta tiden är det svårt att få fram sina synpunkter,
ledningen sa dock att detta är något som de vill förbättra. Arbetsledaren på inlagringen föreslog
till exempel att fyra eller fem stycken medarbetare kunde agera som förmedlare, som hade
kunnat hjälpa till att föra fram synpunkter från övriga medarbetare. Tabell 5 ger en bra
indikation på vilka lämpliga åtgärder som bör tas inom de olika kommunikationsstegen.
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Tabell 5 Lämpliga åtgärder för god kommunikation

5.3.2

Effektivisering av informationsflödet

En organisations vertikala flöde måste kunna få ut sin information hela vägen ner, Fisher (1993)
beskrev att en del information försvinner när det reser från toppen till botten i
organisationskedjan och att den förlorade delen blir högre när informationen reser längre. På
fallföretaget observerades samma problematik att informationen som strömmade neråt från
toppen inte alltid nåddes ut till alla parter och att valet av kommunikationsmedel inte var det
mest optimala för att sprida information till de anställda.
En gång i månaden hade avdelningarna en struktur med månadsmöten som möjliggjorde för
personlig kontakt med sina chefer och ett tillfälle att yttra sina åsikter om informationen som
gavs ut. Dessa månadsmöten sågs som en fördel för personalen för att få en bättre bild om alla
avdelningars nuvarande situationer, det gav personalen en klarare bild om hur deras kollegor
jobbade och blev samtidigt mer informerade om lagrets nuvarande situation. Detta togs bort på
grund av tidsbrist, så informationen fördes istället vidare via mail.
Grunig (1992) beskriver att kommunikationsprocessen är byggd av fyra element, en avsändare,
en mottagare, val av kommunikationsmedel och feedback från mottagaren. En kommunikation
mellan en avsändare och en mottagare kräver också att mottagaren förstår meddelandet som
överförs, om mottagaren inte kan avkoda meddelandet finns det risk att meddelandets
innebörd inte uppfattas rätt och avsändaren mottar fel feedback.
Frekventa möten kan förstärka det vertikala informationsflödet och bidra till att meddelandena
inte förloras på vägen ner. Uppfattas meddelandet till 100% oavsett vart i
organisationsstrukturen informationen hamnar minimerar det risken att meddelandet tolkas
fel som i sin tur kan möjliggöra effektivare informationshantering. För att inlagringsprocessen
skall kunna effektiviseras krävs det att kommunikationen och informationen flödar felfritt i alla
riktningar. Enligt Miller (2003) ger vertikalt informationsflöde väldigt liten feedback från lägre
anställda till högre nivåstyrelse men med hjälp av ett effektivt uppåtgående
kommunikationsflöde kan detta motverkas. Uppåtgående kommunikationsflöde sker när
information flödar från de anställda till ledningen. Denna typ av kommunikation håller
cheferna medvetna om hur medarbetarna känner sig angående policys och rutiner, samt hur de
känner sig angående sitt arbete (Albrecht & Ropp, 1984; Stevenson & Gilly, 1991). Nordmeyer
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(2017) beskriver att uppåtgående kommunikation säkerställer att uppgifterna genomförs i tid
och ger återkoppling till ledningen. Frekventa möten på organisationens planering, inlagring
samt resterande avdelningar kan bidra till att fallföretaget upprättar ett funktionerande
uppåtriktat kommunikationsflöde där ledningen har en bättre översikt på deras anställdas syn
på sitt arbete och ställningstagande. Både Albrecht & Ropp (1984) och Stevenson & Gilly (1991)
förklarar att det som försummas mest i ett lager är den mänskliga faktorn då denna oanvända
talang hos anställda kan användas till organisationens fördel.
Fallföretaget har idag inget fungerande uppåtriktat informationsflöde. Enligt registreraren på
inlagringen läggs fem minuter varje morgon till att gå igenom arbetsdagens mål men inget
utrymme till att uppmuntra arbetarna till att framföra personliga åsikter för att förbättra
arbetsplatsen. Personalen på inlagringen har stor kunskap om sitt eget arbete, samma gäller för
personalen på planeringen och detta bör utnyttjas av ledningen för att hitta möjliga lösningar
till att kunna effektivisera inlagringsprocessen.
Det vertikala och horisontella kommunikation- och informationsflödet uppvisade ett flertal
begränsningar och problem på fallföretaget. Följande förslag som återfinns i Figur 15 och Tabell
6, kan användas för att hantera uppvisade problem i respektive riktning.

Figur 15 Åtgärdsförslag till det vertikala flödet
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Tabell 6 Observerade problem och åtgärdsförslag till det horisontella flödet
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6

Diskussion och slutsatser

Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs studiens
implikationer, en metoddiskussion samt studiens slutsatser. Kapitlet avslutas med förslag på
vidare forskning.

6.1 Resultatdiskussion
Syftet med studien var att undersöka den nuvarande interna kommunikationen samt
informationsflödet på ett fallföretag, för att sedan se hur dessa kan effektiviseras. Från det
teoretiska ramverket kunde det tolkas att kommunikation är grundläggande inom företag och
att ett väl fungerande informationsflöde behövs för att lyckas med just detta. Studiens resultat
gav en bättre förståelse för hur viktigt det är med kommunikation och att det inte alltid är lätt
att effektivisera det, med tanke på att den mänskliga faktorn är bland det svåraste att ändra.

6.1.1

Intern kommunikation

Analysen visade att kommunikationsbrister är något som företag ska lägga tid på att förbättra.
Med tanke på att information är viktigt för beslutfattandet är det av stor betydelse att den är
effektiv (Bozarth & Hanfield, 2015). En effektivare kommunikation minskar missförstående,
men även överflödig kommunikation som ofta uppstår när en anställd är osäker på sitt arbete,
vilket också fallföretaget påvisade. Det är bland annat viktigt att personal på olika avdelningar
spenderar lite tid i att få en inblick i varandras arbeten, men den stressiga miljön och bristen
på tid gör det oftast inte möjligt.
Det kunde också fastställas att möten i mindre grupper vore användbart för företag. Då hade
feedback varit lättare att ges, eftersom feedback anses vara hörnstenen för en effektiv
kommunikation (Grunig, 1992). Det är då vitalt att ledningen lyssnar på sina anställda. Om
personal vill ha fler möten eller mer information borde ledningen i sådana fall se över andra
alternativ ifall de anser att möten minskar effektiviteten, eftersom anställda ska kunna ha
möjligheten att uttrycka sig.
På ett distribuerande företag börjar flödet på inlagringen, problem där kan göra att resterande
flöden drabbas (Hompel & Schmidt, 2007). För fallföretaget var största problemet språket, som
medförde missförstånd och drabbade effektiviteten. Det är inte helt ologiskt att även andra
distribuerande företag kan ha samma problem. Genom att införa ett enkelt formulerat
standardiserat arbetssätt, skulle det hjälpa till att minska språkbarriären. Detta skulle kunna
göras visuellt med få och simpla ord. De anställda hade då lättare kunnat uppfatta hur arbetet
ska göras och alla hade varit tvungna att arbeta på samma sätt. Kommunikationsbristerna hade
inte spelat lika stor roll då.

6.1.2

Informationsflöde

Från analysen kunde det konstateras att ett optimalt informationsflöde är grundläggande för
företag. För att informationsflödet mellan olika avdelningar ska fungera, bör företag ha tillgång
till de mest lämpade verktygen. Från fallföretaget framkom det att om ett bättre verktyg kunde
hittas som möjliggjorde att allt fanns lättillgängligt på samma ställe hade det hjälpt att minska
missförstånd och överflödig kommunikation. Det horisontella informationsflödet bör därmed
alltid vara effektiv mellan olika avdelningar. Ett väl fungerande horisontellt informationsflöde
möjliggör att det minskar missförstånd, samt att det resulterar i bättre beslut och samordning
(Fischer, 1993).
Inom företaget var det även tydligt att den uppåtgående informationsflödet borde utnyttjas på
ett bättre sätt. Genom att implementera ett lämpligt uppåtgående flöde säkerställer företag att
uppgifter genomförs i tid och att ledningen kan få och ge återkoppling (Nordmeyer, 2017). Det
tillåter även medarbetarna att ge feedback på ett lättare sätt, vilket hade hjälpt ledningen inom
många företag att veta hur medarbetarna känner sig angående arbetet.

6.2 Implikationer
Genom studien upptäcktes det att ledningen på fallföretaget bör förbättra sitt sätt att
kommunicera och utveckla kommunikations och informationskanalerna på verksamheten.
Detta är något som gäller alla organisationer där det behövs ett mer organiserat och
systematiskt tillvägagångssätt på hur kommunikation och information förs. Kommunikation
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ska inte vara enkelriktad utan det är av stort värde att anställda på en verksamhet kan
kommunicera uppåt med sina chefer. Organisationer behöver förstå att ens personal behöver
veta och ha mer insyn om vad som pågår inom företaget. Här kan ledningen sätta ut tid till detta
ändamål i form av regelbundna gruppmöten där de anställda kan känna att de har den
information de behöver.
Kommunikationen mellan avdelningarna behöver vara mer kvalitativ och nödvändig, studien
visar att kommunikationen mellan avdelningar kan vara överflödig och bör ses över.
Verksamheter kan utöka kvaliteten på deras interdepartementala kommunikation och
informationsflöde genom att införa mer interna möten mellan avdelningarna och diskutera
problem och frågor mellan varandra, detta ger personalen mer insikt och förståelse i varandras
arbeten.
När det gäller det interna organisatoriska kommunikationsflödet förväntar sig personalen på
en verksamhet att det ska vara smidigt att kommunicera i alla riktningar och att den interna
informationen sker regelbundet och nås ut till alla instanser. Det kan behövas att verksamheter
provar nya former av kommunikationsverktyg på regelbunden basis eller att de i alla fall provar
nya metoder och får feedback på hur bra dessa är. Slutsatsen är att den interna organisatoriska
kommunikations och informationsflödet behöver fungera i sin helhet och förse tillräckligt
mycket kvalitativ information inom en organisation för att ens verksamhetsprocesser ska kunna
fungera optimalt.
Studien visade att det är vanligt att företag har brister när det gäller vertikalt och uppåtgående
information och att ett behov finns för att se över dessa områden. Resultatet av studien kan
användas av fallföretaget och andra organisationer för att genomföra en granskning av deras
nuvarande
kommunikations
och
informationsflöde.
Teorierna
kring
hur
kommunikationsprocessen ser ut och lämpliga åtgärder som kan vidtas kan förtydliga
överföringen av information och kommunikation på verksamheten.

6.3 Metoddiskussion
Tre metoder togs fram för att samla in empiri till studien vilket var intervjuer, observationer
och enkäter. Enkätundersökning genomfördes och delades ut till en utvald grupp på trettio
personer där deltagare från inlagringen, planeringen och ledningen var inkluderat.
Fallföretagets platschef krävde att enkätundersökningen skulle stoppas då enkätfrågorna
ansågs ej lämpliga att ställa till fallföretagets personal och att undersökningen inte hade fått ett
godkännande att kunna få genomföras. Enkätfrågorna uthämtades från vald teori inom
kommunikation och informationshantering som enligt författarna hade relevans till studien.
Platschefen påtalade att enkätfrågorna måste ändras och godkännas innan enkäterna delas ut,
då tid inte fanns att utarbeta fram nya enkätfrågor valdes det att utesluta denna metod istället.
Enkäterna hade gett en bättre överblick över vad lagermedarbetarnas åsikter var, eftersom tid
fanns till att bara intervjua en registrerare ledde till att det var svårt att veta ifall alla delade
samma bild. Enkäter delades ut till alla registrerare samt många av lossarna vid inlagringen och
genom deras synpunkter hade inlagringspersonalens trovärdighet kunnat öka ytterligare,
eftersom deras svar hade jämförts med svaren från respondenterna på inlagringen.
Intervjuerna var till stor hjälp för att kunna få en förståelse på hur den nuvarande interna
kommunikations och informationsflödet såg ut hos fallföretaget, detta kompletterades också
med observationerna. De semi strukturerade intervjuerna inriktades på behörig personal inom
varje del i organisationens hierarki som på ett eller annat sätt kan påverka inlagringsprocessen.
I början valdes respondenter från endast inlagringen och planeringen, men utökades till att
inkludera ledningens perspektiv för att få åsikter från alla delar av organisationen. Det
diskuterades dessutom ifall fler lagermedarbetare skulle intervjuas för att få fler synpunkter
från personal längre ner i det vertikala flödet, men på grund av tidsbrist kunde det inte utföras.
Det var där enkäterna skulle komma till nytta, men tyvärr nekades denna metod från ledningen.
Från svaren fanns det en tydlig uppdelning mellan ledningen och resterande respondenter då
det oftast inte delades samma perspektiv och under vissa frågor övervägdes vilka svar som
skulle ges. Med hjälp av observationerna kunde det mesta av resultaten från intervjuerna
bekräftas.

35

6.4 Slutsatser och rekommendationer
Resultatet visade att intern kommunikation och informationsflöde är något som det alltid bör
läggas fokus på. Säkerhetsställs det att informationsflödet går lika bra vertikalt som horisontellt
kan det minimera osäkerhet och brister i kommunikation som anses råda på distribuerande
företag. Det är vanligt att information från ledningen genom det vertikala informationsflödet
försvinner på vägen ner på grund av val av fel kommunikationsmedel, samt lite till inget
existerande informationsflöde uppåt med avsaknad av gruppmöten för feedback från de
anställda till ledningen. På fallföretaget var dock den stora språkbarriären bland anställda vid
inlagringen den mest märkbara bristen som förekom, där information var svårt att
kommuniceras ut.
För att kommunikation och informationsflödet ska kunna effektiviseras på ett distribuerande
företags inlagringsprocess bör först bristerna identifieras med hjälp av en intern
företagsundersökning om hur de anställda ställer sig kring den kommunikation och
informationsflöde som finns idag. Denna studie kan sedan användas för att skapa en förståelse
på hur kommunikation och informationsflödet ser ut, på de begränsningar som kan uppstå och
hur det kan effektiviseras. Denna studie vill därmed bidra till att, inte bara förbättra
kommunikationen och informationsflödet på ett distribuerande företags inlagringsprocess,
utan även andra företag och deras olika avdelningar ska kunna dra nytta av studiens resultat.

6.5 Vidare forskning
Den här studien har fokuserat på att undersöka främst den interna kommunikationen och hur
informationsflödet går mellan de olika avdelningarna samt vilka verktyg som används. För det
mesta har den teknologiska biten förbisetts, eftersom studien då hade blivit för omfattande och
det rådde även tidsbrist för att inkludera denna delen. En del av respondenterna påpekade
dessutom att det fanns brister i verktygen. Med det sagt vore det intressant att undersöka hur
de nuvarande verktygen kan optimeras eller om det finns andra val som passar bättre. Sådana
studier kan göras på alla typer av företag där det anses att informationsverktygen kan bli bättre.
En liknande studie hade också kunnat göras fast med andra metoder. Istället för att intervjua
enskilda personer hade ett alternativ varit att använda sig av fokusgrupper, som hade kunnat
stödjas med anonyma enkäter ifall tillstånd fås från företaget. Sedan hade möjligheten även
funnits att ta det ett steg längre genom att utföra någon form av experiment, där det kollas hur
kommunikationen ser ut för tillfället för att därefter med någon metod testa vad för resultat
som uppstod. Detta hade gett en bra indikation på ifall kommunikationen förbättrades med
vald metod.
Inkludera fler fallföretag i studien och göra en jämförelse mellan dem är också ett alternativ, på
så sätt hade likheter och skillnader kunnat tas upp för att därefter från de olika fallföretagen se
vad som kan förbättras eller ändras. Nackdelen med att bara ha ett fallföretag, är att det kan bli
för situationsspecifikt, vilket kan leda till att den blir ointressant för företag inom andra
branscher (Skärvad & Lundahl, 2016). Men eftersom bra kommunikation och
informationsflöde är grundläggande för alla företag ska studien kunna appliceras på andra
verksamheter och därmed vore det intressant att få en förståelse för hur andra branscher
påverkas och ifall liknande problem uppstår.
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Bilagor
Bilaga 1 Observationsmall
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Bilaga 2 Intervjufrågor
Frågor till Planeringen:
1. Hur länge har du jobbat här?
2. Kan du förklara din arbetsroll?
Vad innebär din roll?
Trivs du med din roll?
3. Ser du några brister i ditt sätt att arbeta?
4. Har du några idéer på hur ditt arbetssätt kan förbättras?
5. Hur ser den dagliga kommunikationen ut mellan dina medarbetare och era avdelningar?
Vilka kommunikationsverktyg använder du i dagsläget?
Hur ser informationsflödet ut mellan er avdelning och lagret? Det vill säga på vilket
sätt flödar informationen?
Hur bra/dåligt fungerar dessa Verktyg?
6. Har ni möten mellan era chefer och avdelningar?
Får ni tillfälle att berätta om era egna synpunkter om arbetet och eventuella
förbättringar som kan implementeras?
1. OM NEJ
Skulle du anse att frekventa möten mellan avdelningarna och cheferna är något att
ha?
Frågor till Inlagringen:
1. Hur länge har du jobbat som avdelningschef på inlagringen?
2. Vad för arbetsuppgifter har du
Vad innebär din roll som avdelningschef?
3. Inlagringen är ett av företagets viktigaste områden för att hålla flödet konstant och
jämn, Berätta om vad du anser hur bra/dåligt inlagringsprocessen fungerar idag.
4. Finns det synliga brister i ditt arbetsområde som påverkar inlagringens effektivitet?
5. Har du några idéer/tips som du anser ditt arbetssätt/inlagringen kan förbättras?
6. Hur ser den dagliga kommunikationen ut mellan dina medarbetare?
Kan språkbarriären mellan icke svenskar göra jobbet svårare?
Hur ser kommunikationen och informationsflödet ut mellan avdelningarna?
Vilka verktyg för kommunikation och information använder du idag?
7. Har ni kontinuerliga möten mellan dina chefer och avdelningar?
Får ni tillfällen att berätta om era egna synpunkter om arbetet och förmedla
förbättringar som ni anser kan förbättra era arbetsplatser?
8. Får lagermedarbetarna tillfälle att yttra sig om deras arbetsuppgifter och förmedla
deras synpunkter?
Tas dessa synpunkter fram till cheferna?
Har ni gruppmöten med lagermedarbetarna?
2. OM JA, vad tas upp på dessa möten?
Hur ofta har ni dessa möten?
3. OM NEJ
Skulle du anse att frekventa möten mellan avdelningarna och cheferna är något att
ha?
Frågor till Ledningen:
1. Hur länge har du jobbat här?
2. Kan du förklara din arbetsroll?
Vad innebär din roll?
3. Hur ser den dagliga kommunikationen ut mellan dina medarbetare och era
avdelningar?
Vilka kommunikationsverktyg använder du i dagsläget?
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OM NEJ
-

Hur ser informationsflödet ut mellan er avdelning och lagret? Det vill säga på vilket
sätt flödar informationen? - vamas
Hur bra/dåligt fungerar dessa Verktyg?
Har ni möten med era medarbetare på avdelningarna för att stämma av det dagliga
arbetet?
Får medarbetare möjlighet att berätta om deras synpunkter och förslag på hur
deras arbeten kan förbättras?
Implementerar ni förändringar och idéer från era medarbetare? När var det
senaste ändringen som gjordes som kom från en medarbetare?
Skulle du anse att frekventa möten med era medarbetare och avdelningar är något
som bör implementeras för att ni ska kunna få en bättre bild av lagrets
funktionalitet och idéer på förbättringsåtgärder?

Frågor till registrerare:
1. Hur länge har du jobbat här?
2. Kan du förklara din arbetsroll?
Vad innebär din roll?
Trivs du med din roll?
3. Ser du några brister i ditt sätt att arbeta?
4. Har du några idéer på hur ditt arbetssätt kan förbättras?
5. Hur ser den dagliga kommunikationen ut mellan dina medarbetare och era
avdelningar?
Vilka kommunikationsverktyg använder du i dagsläget?
Hur ser informationsflödet ut mellan er avdelning och lagret? Det vill säga på vilket
sätt flödar informationen?
Hur bra/dåligt fungerar dessa Verktyg?
6. Har ni möten mellan era chefer och avdelningar?
Får ni tillfälle att berätta om era egna synpunkter om arbetet och eventuella
förbättringar som kan implementeras?
OM NEJ
Skulle du anse att frekventa möten mellan avdelningarna och cheferna är något att
ha?
Har ni gruppmöten med dina chefer?
Hur ofta har ni möten?
Känner du att era idéer och synpunkter tas på allvar på dessa möten?
Försöker ni bidra till en förbättrad arbetsplats?
Har ni gruppmöten med dina medarbetare på lagret?
Hur ofta sker dessa möten och vad tas upp?
Ni har vissa mål som måste uppfyllas utifrån den planering som gjorts, klarar ni av att
uppnå era dagliga mål?
Får du hjälp och stöd utav dina chefer för att kunna klara av ditt dagliga arbete?
Vad anser du själv ni på registreringen?
Tar ni eget initiativ?
Planeringen anses behöva effektiviseras från ledningens sida, vad anser du behöver
göras för att planeringen ska kunna bli mer effektiv?
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Bilaga 3 konceptuellt ramverk
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