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Förord 
Skribenterna har valt att generalisera en hel bransch utifrån vad olika teorier säger om 

kommunikation inom logistik och försäljning och dess påverkan på materialflöden. 

Efter att en generell bild över vad teorin säger om kommunikation och materialflöde har 

skribenterna intervjuat ett fall-företag för att förstå hur deras kommunikation ser ut, - 

var den kan brista, var den kan vara bra, hur den kan uppfattas och hur den används. All 

empiri som samlas in kommer att analyseras utefter den teori som skribenterna har valt 

att behandla. Skribenterna är medvetna om att studien kan styrkas genom att jämföra 

resultatet med andra fallföretag, det är någonting som skribenterna överlåter för vidare 

studier. Anledningen till att skribenterna valde just detta fallföretaget berodde på att de 

fick kontakt med en person på företaget, men även för att det var intressant företag där 

skribenterna kände att de kunde tillämpa och föra forskningen framåt. Vidare är 

skribenterna medvetna över att begreppet kommunikation är brett och därmed innefattar 

många olika delar. Här klargörs dock att skribenternas studie endast tar hänsyn till hur 

saker är på fallföretaget utifrån de intervjuer som genomförs. 
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Abstract 
We have left the industrial society, and instead, we live in a post-industrial knowledge 

and information society. It is often said that industrial production has disappeared or 

that it has changed greatly. This means that fewer are employed in the manufacturing 

sector while the service sector is increasing, resulting in that the boundaries between 

production and administration decreases. The production goes from mass production to 

more flexible and specialized solutions. This puts greater demands on the logistics chain 

that continually need to work to meet customer requirements. Logistics has become a 

contributing factor to create competitiveness and profitability of a company. There are 

many companies through efficient logistics increased its market competitiveness. 

Businesses may have difficulty delivering on time, resulting in customers choosing a 

competitor instead. For companies to rapidly adapt to what the customer wants today 

requires well-functioning logistics system. These systems are dependent on qualitative 

planning and if they cant get that right information it might result in tied capital, which 

means that products have to be sold at a lower price. Most people know that 

communication is important, but it still exist deficiencies in many large industrial 

companies. 

 

The purpose of this paper is to describe how communication between the sales and 

logistics department works on large industrial companies and to create understanding 

for how this might affect the internal material flow. 

 

In order to work with this purpose the writers used a qualitative study where a case 

companie where used to get answers. The study is deductive, meaning that the writers 

used theory in order to produce data. The data was collected through semi-structured 

interviews with employees of the case company. The authors used an hermeneutic 

approach, which means that they interpret the data by themselves. 

 

The theoretical approach used in this study is: communication, material flow and 

communication impact on the flow of material.  The writhers also read up on Internal 

communication which is about how information is conveyed intern in a company. It is 

also presented in relation to the material flow which is about how goods move within 

the company. The material flow is affected and is constantly in need of internal 

communication. 
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The communication process between the sales and logistics department on the case 

company is containing several steps and torque. Communication is about the flow of 

information between departments which enables the daily work. This communication 

consists of oral, written and electronic channels. The electronic channels are used more 

frequently according to the case company. They used this in form of email and intranet. 

An overview of the company is considered to be important in order to be able of 

communicate effectively and means that employees are aware of each other's tasks and 

understand the needs of others. The overview of the case company is currently weak 

and therefor affects the internal flow of materials. There are many effects of 

communication that affects the internal flow of materials, to have an overview is one of 

these. 
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Abstrakt 
Vi har lämnat industrisamhället och istället lever vi i ett postindustriellt kunskaps- och 

informationssamhälle. Det talas ofta om att industritillverkning har försvunnit eller att 

det har förändrats kraftigt. Detta betyder att färre sysselsätts inom tillverkningsindustrin 

medan tjänstesektorn ökar, vilket resulterar i att gränserna mellan produktion och 

administration minskar. Produktionen går från masstillverkning till mer flexibla och 

specialiserade lösningar. Detta sätter större krav på den logistiska kedjan som ständigt 

behöver arbeta efter kundens önskemål. Logistik har blivit en bidragande faktor till att 

skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag. Det finns många företag som genom 

effektiv logistik ökat dess konkurrenskraft på marknaden. Företag kan ha problem med 

att leverera i tid, vilket resulterar i att kunderna väljer en konkurrent istället. För att 

företag snabbt ska kunna anpassa sig efter vad kunden vill ha krävs idag välfungerande 

logistiksystem. Dessa system är beroende av kvalitativ planeringinformation och om 

inte denna information kommunicera rätt kan det i leda till att kapital binds och att 

produkter då måste säljas till ett lägre pris. De flesta vet om att detta är viktigt, ändå 

existerar kommunikationsbrister inom många stora industriföretag. Syftet med 

uppsatsen är att beskriva hur kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning 

fungerar på stora industriföretag och skapa förståelse för hur denna kommunikation kan 

tänkas påverka det interna materialflödet. 
 

För att kunna arbeta med detta syfte har skribenterna använt sig av en kvalitativ studie 

där ett fallföretag används för att få svar. Studien är deduktiv vilket betyder att 

skribenterna utgår från teori för att sedan ta fram data. Datan samlades in genom semi-

strukturerade intervjuer där anställda på fallföretaget deltog. Skribenterna använde sig 

av ett hermeneutiskt förhållningssätt vilket gjorde att de själva tolkar den data som 

samlas in.  
 

Den teoretiska ansats som använts är kommunikation, materialflöde och 

kommunikationens påverkan på materialflödet. Inom kommunikation diskuteras också 

intern kommunikation som handlar om hur information förmedlas intern i ett företag. 

Det presenteras också i relation till materialflöde som handlar om hur varor rör sig 

internt i företaget. Materialflödet påverkas och är hela tiden i behov av intern 

kommunikation. 
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Kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelningen på fallföretaget innehåller idag 

flera olika steg och moment. Kommunikationen handlar om ett informationsflöde 

mellan avdelningar som möjliggör det dagliga arbetet. Denna kommunikation består av 

muntliga, skriftliga och elektroniska kanaler. De elektroniska kanalerna är de som 

används mest på fallföretaget i form av email och intranät. Överblicken i företaget anses 

vara viktigt för att kunna kommunicera effektivt och innebär att medarbetare är 

medvetna om varandras arbetsuppgifter och förstår sig på andras behov. Överblicken på 

fallföretaget är idag svag och påverkar därgenom det interna materialflödet. Det finns 

många effekter av kommunikation som påverkar det interna materialflödet, att ha en 

överblick är en av dessa. 

 

Nyckelord 
Kommunikation, intern kommunikation, materialflöde, internt materialflöde, störningar 

mellan kommunikation och materialflöde. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt Avango och Lundström (2003) präglades samhället ännu inte av industrialismen i 

mitten av 1800-talet, även om antalet industriföretag ökade. De flesta svenskar ägnade 

sig åt jordburk medan ett fåtal arbetade inom industrin. Andelen verksamma inom 

industrin och antalet industriföretag ökade efterhand, eftersom lagar och regleringar 

förändrades och gjorde det lättare för företagare att etablera sig i landet. Tillverkningen 

blev allt mer mekaniserad vilket satte fart på verkstadsindustrin. Detta låg till grund för 

utbyggnad av kommunikationsmedel som vägar, fartleder och fartyg samt att järnvägen 

byggdes ut. 
 

Avango och Lundström (2003) forsätter med att skriva att det än idag sägs att vi har 

lämnat industrisamhället och istället lever i ett postindustriellt kunskaps- och 

informationssamhälle. Det finns idag olika uppfattningar hur förhållandet mellan 

industritillverkning och kunskapsproduktionen integrerar med varandra. Det talas ofta 

om att industritillverkning har försvunnit eller att det har förändrats kraftigt. Detta 

betyder att färre sysselsätts inom tillverkningsindustrin medan tjänstesektorn ökar, 

vilket resulterar i att gränserna mellan produktion och administration minskar. 

Produktionen går från masstillverkning till mer flexibla och specialiserade lösningar. 

Lumsden (2012) delar Avango och Lundströms (2003) uppfattning och fortsätter 

resonemanget med att den logistiska kedjan har blivit allt mer komplex eftersom 

produkter idag tillverkas efter kundens önskemål. Detta medför krav på snabba 

transport- och logistiklösningar, eftersom kundens önskemål ska uppfyllas.     
 

Lumsden (2012) menar att industri och handel går hand i hand med service i rätt 

kvantitet, kvalitet, tid och plats. Produkter transporteras världen över med hjälp av 

mängder av olika transportmedel. Björnland et al. (2003) menar att termen logistik 

funnits sedan människan kom till, att människor redan då flyttade på varor på ett 

effektivt sätt som möjligt. Efter andra världskriget användes matematiska 

optimeringsmodeller och system allt oftare i syfte att eliminera transport och 

styrningsproblem av varor. Dessa modeller och system används numera av företag och 

har idag syftet att lösa transport och lagringsproblem. Varutransporter är de mest 

typiska logistiska aktiviteterna och har att göra med planering, genomförande, och 

uppföljning av gjorda varutransporter. Det andra området som diskuteras omfattar både 
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lagerstyrning och lagrets struktur. Lagerstyrningen inkluderar lagerinvesteringar, 

modeller för att framställa ordervolymer och säkerhetslager, samt val av servicenivåer 

och utveckling av servicestrategier. Lagerstrukturen involverar var lagret är lokaliserat, 

lagrets storlek och var saker placeras. 
 

Holmström och Lindholm (2011) menar att logistik och ekonomi går hand i hand inom 

industrisamhället. Ekonomi handlar om människors förmåga att genom omdöme och 

förnuft hantera knappa resurser. Detta kan innebära hur väl resurser används såsom 

maskiner, anställda och råvaror. Att hantera dessa rätt menar Holmström och Lindholm 

(2011) skapar i sin tur mervärde vilket innebär att samma produkt eller tjänst blir värd 

mer. Alla företag måste hantera sina egna, såväl som köpa andras produkter och tjänster. 

Denna hantering och användning kräver arbete baserat inom logistik, läran om effektiva 

materialflöden och ekonomi, hushållning med knappa resurser.  

 

1.2 Problemdiskussion 

Enligt Oskarsson et al. (2013) har logisitk morderniserats och i dagens samhälle handlar 

det om mycket mer än om lager och transporter. Logistik har blivit en bidragande faktor 

till att skapa konkurrenskraft och lönsamhet i ett företag. Det finns många företag som 

genom effektiv logistik ökat dess konkurrenskraft på marknaden. Företag kan ha 

problem med att leverera i tid, vilket resulterar i att kunderna väljer en konkurrent 

istället. Det kan också handla om att kostnaderna blir för höga och att lönsamheten då 

blir för låg för företagen. Det är därför viktigt för företagen att få flöden att fungera på 

ett kostnadseffektivt och kundanpassat sätt som möjligt. Kunderna har blivit allt mer 

kräsna och att de får sina varor, som beställts, i tid är viktigt för dem. En effekt som 

Ljung et al. (2007) och Oskarsson et al. (2013) menar kommer från 

effektiviseringsbehovet, skapat genom konkurrens på marknaden och företagens vilja 

att vara effektivast mot kund. Det handlar om att många företag inte klarat av att bygga 

upp en välfungerande logistik. Dessa är helt enkelt sämre på att leverera produkter på ett 

kostnadseffektivt sätt, samtidigt som kunderna får det på det sätt de vill ha. Så länge alla 

företag arbetar “lika dåligt” är detta inte ett problem hos företag, men när några gör det 

bättre, bildas en konkurrenssituation som varje enskilt företag måste arbeta efter.  För 

att detta ska ske behöver företagen enligt Oskarsson et al. (2013) t ex. ta emot ordrar, 

kontrollera om varan finns i lager, paketera och skicka ut varan inom den tid som är 

överenskommen med kund, detta på ett kostnadseffektivt sätt.  
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Oskarsson et al. (2013) fortsätter resonemanget med att belysa vikten av att logistiken 

påverkar hela företaget och inte bara delar av det. Eftersom det ofta är lätt att ta sig an 

de mindre frågorna utan att ta hänsyn till att dessa påverkar hela systemet eller 

företagets resultat. Grant et al. (2013) anser vidare att arbetet med logistik och 

försörjningskedjan påverkar allt från företagens materiella och ekonomiska flöden till 

miljön. Försörjningskedjan (supply chain) innefattar enligt Lumsden (2012) hela flödet 

från första leverantör till slutanvändaren. Ur ett företagsekonomiskt perspektiv är det 

viktigt att ständigt arbeta med dessa områden för att utveckla och effektivisera samt för 

att minimera risker. Detta menar Andersson et al. (2003) enbart handlar om företags 

effektivitet i resursanvändning, vikten av att minimera sina kostnader men att samtidigt 

växa, vilket binder företagen i olika typer av ställningstaganden som leder till risker av 

olika slag. Risker som Grant et al. (2013) menar är något som finns både i och utanför 

organisationen. Riskerna handlar om variationer i värde och in- och utflöde utifrån en 

bestämmelse eller händelse. Riskerna i sig är antingen atomic: små delar, alternativt en 

liten del av kedjan är skadad, och leder till att denna avdelning behöver brytas ner i 

detalj, eller holistic: problemet finns lite överallt och påverkar flera delar av kedjan. Ett 

holistic problem är mer komplext och kräver mer arbete då beståndsdelar av kedjan 

påverkar varandra, det vill säga att lösa ett problem inte löser det allmänna problemet. 

Ljung et al. (2007) menar att försäljning i en verksamhet, inflödet av likvida medel och 

utflödet av varor är en stor aktör i problematiken. Tillsammans med försäljningen 

hanteras flödet av andra avdelningar som kan ha likartade problem (holistic) alternativt 

endast påverkas negativt av säljavdelningen (atomic), vilket Jacobsen och Thorsvik 

(2014) och Cheney et al. (2004) anser är en formaliseringsfråga gällande ansvar, 

uppgiftsfördelning och kommunikation. 
 

Oskarsson et al. (2013) för resonemanget vidare och menar att de stora industriföretagen 

har mer omfattade uppgifter att arbeta med än vad små företag har. Den volym material 

som skall hanteras kräver produktivt och kunskapsskickligt arbete och mängder av 

säkerhetsåtgärder vid problem. Stora industriföretag, under kod 9 - företag med 500-999 

anställda och klass 10 - årsomsättning på 1 000 000tkr-4 999 999tkr (SCB, 2015-04-

24) tillverkar, förflyttar och säljer material i enorma volymer. Formaliseringen är enligt 

Jacobsen och Thorsvik (2014) en viktig roll i detta arbete och de risker som Grant et al. 

(2013) belyser och anser behöver bearbetas, samtidigt som de primära arbetsuppgifterna 

enligt Oskarsson et al. (2013) och Jonsson och Mattsson (2011) behöver fokuseras.  
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De primära arbetsuppgifterna handlar enligt Jonsson och Mattsson (2011) om att 

hantera volym så effektivt som möjligt, utifrån tids-, kvalitets- och kostnadsperspektiv. 

Förflyttning av material sker mellan olika lagrings- och hanteringspunkter, därför är 

själva lagringen en viktig del i materialflödet. Ur ett ekonomiskt perspektiv handlar 

detta enligt Andersson (2013) om att använda resurser till att generera hög 

måluppfyllelse som möjligt. Med detta menas att förväntade eller uppnådda effekter av 

en eller flera aktiviteter vägs samman och värderas med fokus på företagets mål.  
 

Det logistiska arbetet påverkas enligt Oskarsson et al. (2013) därefter utifrån de 

ekonomiska påtryckningar detta skapar. Det kan handla om beslut hur varor ska 

transporteras från en leverantör i Tyskland till en fabrik i Sverige. Då kan de ställa sig 

frågan ifall det är bättre att skicka många små leveranser med bil eller om de ska skicka 

större kvantiteter med hjälp av tåg. Om företag väljer att enbart titta på deras transporter 

är tåg det billigaste alternativet eftersom det är billigare att skicka stora kvantiteter(per 

enhet). Detta handlar dock enbart om att se den lilla frågan utan att tänka på vad det 

faktiskt innebär för hela varuförsörjningen för fabriken. Vi kan se att varorna istället 

måste lagerhållas både hos leverantör och hos fabriken. Tåg passar dessutom tiderna 

sämre vilket resulterar i att företaget måste arbeta med större säkerhetslager. Därför är 

en avvägning mellan om det är billigare att skicka stora kvantiteter om man beräknar de 

extra kostnader som en ökad lagring innebär.   
 

Det finns enligt Lumsden (2012) olika anledningar till att företag väljer att ha lager. 

Bland dessa finns ofta kunden i fokus istället för de kostnader som uppstår. För att 

kunna ha en god relation med sina kunder, inom en viss marknad behöver företag bygga 

upp lager nära kund vilket kan säkerställa en snabb och enkel leverans. Genom detta 

väljer företag att använda sig av färdigvarulager och säkerhetslager. I ett färdigvarulager 

finns produkter som är redo att ges till kund och säkerhetslagret är till för att säkerställa 

en varierande efterfrågan på en osäker marknad, detta binder i sin tur mycket kapital för 

företagen som väljer denna lösning.  
 

Lumsden (2012) fortsätter resonemanget med att relation mellan servicenivå, 

resursutnyttjande och kapitalbindning är kritisk om den inte arbetas med på rätt sätt. Det 

handlar om att finna ett mellanläge där både kund får efterfrågad service samtidigt som 

företaget anpassar sina resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Detta mellanläge innebär 
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att produktion, transport, lagerhållning och försäljning går hand i hand, vilket Lumsden 

(2012) menar på är ovanligt, men något företag strävar efter och påpekar att 

kommunikation är en nyckel till att detta ska fungera. 
 

Cheney (2004) fortsätter resonemanget gällande företag som använder sig av 

färdigvarulager för att ge hög service mot kund och menar att organisationer är 

uppbyggda med olika avdelningar med olika arbetssyften. I stora organisationer, såsom 

kod 9 och klass 10 (SCB, 2015-04-24), finns det ofta en hög och unik specialitet i varje 

avdelning, vilket betyder att varje enskild avdelning är specificerade på sitt eget arbete 

och vet mindre om vad de andra avdelningarna har för mål och regler samt vad de utför 

för typ av arbete, mer detaljerat. Vanligtvis handlar det om skillnader mellan 

produktion, försäljning, HR, marknadsföring, finans och bokföring. Dels finns det ingen 

allmän kunskapsnivå som skulle möjliggöra utvecklande arbete, inte heller något sätt att 

kommunicera optimalt då dessa avdelningar anses tala olika språk. I grund och botten 

menar Cheney et al. (2004) och Jacobsen och Thorsvik (2014) att det är en 

kommunikationsfråga, som i många fall skapar problematik. I och med en alltmer kund- 

och marknadsorienterad marknad krävs det enligt Jonsson och Mattsson (2011) att 

företag är flexibla. För ett stort industriföretag är det svårt att ha hög flexibilitet. För att 

överhuvudtaget möjliggöra denna flexibilitet krävs det att logistiken hänger ihop med 

ekonomin, det vill säga en kostnadseffektiv produktion och materialhantering samt hög 

men anpassad försäljning. 
 

Logistikavdelningarna på de stora industriföretagen (kod 9 och klass 10 (SCB, 2015-04-

24)) arbetar, som tidigare nämnt, enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Lumsden 

(2012) med planering och hantering av materialflöden. Detta innefattar lagerkontroller i 

form av lagerredovisningar, styrning av material, produktionsplanering efter prognoser 

och transportplanering. 
 

Lagerredovisningarna handlar enligt Jonsson och Mattsson (2003)  om tillgångar av 

material, det vill säga kvantitet i lager. Redovisningarna görs för att ha kontroll på 

aktuellt lagersaldo. Utifrån vad som finns i lager skall företaget enligt Lumsden (2012) 

ta reda på om kunden kan vänta på sina produkter eller om behovet av produkter är 

omgående. Då styrs flödet antingen mot ett lager alternativt direkt till kund. 

Leverantörerna måste anpassa sitt flödessystem, det vill säga produktion, transport och 

lagerhållning så att de sker utifrån prognoser eller kundordrar. Där tillverkningen tar 
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längre tid görs prognoser, när det handlar om större volymer bör produkten börja 

produceras tidigare och vice versa. Man bör dock ha i åtanke att en prognos nästan 

aldrig stämmer överens med hur slutresultatet blir. Utifrån prognoserna tillverkas och 

transporteras varor och enligt Jonsson och Mattsson (2011) och Lumsden (2012) är 

detta en del av logistikavdelningens ansvar, samtidigt anser Holmström och Lindholm 

(2011) att det är en del av försäljningsavdelningens ansvar eftersom det handlar om 

försäljnings- och kostnadsprognoser. De försäljningsmål och styrmedel 

försäljningsavdelningen arbetar med måste vara balanserade utifrån produktionsvolymer 

och andra logistiska beräkningar. 
 

Det är enligt Holmström och Lindholm (2011) just försäljningsfunktionen i 

organisationen, styrning av försäljning och den lönsamhetsstyrning av försäljarna som 

påverkar det logistiska arbetet. Säljarnas uppgift är att sälja så mycket de kan till lägsta 

möjliga kostnad, vilket är en kostnadseffektiv och lönsamhetsinriktad styrning som 

stora företag bör ha som fokus. Ofta är detta svårt i företag där marknaden är 

geografiskt utspridd med kunder runt om i världen. Då försäljningsprognoser först blir 

ett antagande på försäljningsavdelningen blir dessa till verklighet i logistikavdelningen, 

vilket kan medföra ett glapp som kan bli problematiskt och kostsamt. 
 

Holmström och Lindholm (2011) menar att det är viktigt att försäljningsavdelningen är 

ytterst anpassad efter den logistiska avdelningen innehållande bland annat inköp och 

produktion. Risken att dessa delar av en organisation inte är samspelta är att det 

antingen inte tillverkas rätt mängd som lovats till kund alternativt att det produceras för 

mycket och mängder av varor blir stillastående. Som nämnts tidigare påpekar Jonsson 

och Mattsson (2011) att logistiksystem är beroende av kvalitativ planeringinformation. 

Sådan information kan vara försäljningsstatistik, prognoser och lagersaldouppgifter. 

Informationskvaliteten försämras dock när sådan information lämnas med fördröjning. 

Det handlar hela tiden om att upprätta en balans mellan tillgång och efterfrågan, klarar 

inte företag av detta leder det till att kapital binds och i slutändan måste sälja 

produkterna till ett lägre pris. Det är därför otroligt viktigt att kommunikationen mellan 

de olika avdelningarna fungerar så att informationskvaliteten kan vara så hög som 

möjligt.  
 

Trots att företag har kunskap om kommunikationens relevans existerar 

kommunikationsbrister inom många stora industriföretag och kan enligt Jacobsen och 
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Thorsvik (2014) bero på många olika saker, såsom oenighet, beroende, känslor eller 

maktbalans, något som Cheney et al. (2014) skriver är en kommunikationsfråga. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur fungerar kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning på industriföretag? 

Hur påverkar kommunikationen det interna materialflödet? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att beskriva hur kommunikationen mellan sälj- och 

logistikavdelning fungerar på stora industriföretag och skapa förståelse för hur denna 

kommunikation kan tänkas påverka det interna materialflödet. 

 

1.5 Avgränsning 

Avgränsningen i denna uppsats är gjord till industriföretag inom kod 9 och klass 10 som 

använder sig av färdigvarulager. Fallföretaget katogoriseras inom denna kategori. 

Fallföretaget registrerades som aktiebolag år 1989 och är aktivt inom sågverksindustrin. 

Under åren har företaget vuxit och är idag en koncern som exporterar till 5 världsdelar. 

Företaget har under åren byggt upp anläggningar i form av färdigvarulager runt om i 

världen, för att snabbt kunna leverera ut till kund. Företaget har idag ca 900 anställda 

och en omsättning på 3,5 miljarder SEK, vilket innebär kod 9 och klass 10. 
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2 Teori 
Kandidatuppsatsen har ett deduktivt förhållningssätt vilket innebär att skribenterna 

utgår från teori för att komma fram till en slutsats. I detta kapitel behandlas uppsatsens 

teoretiska referensram som övergripande består av  kommunikation, materialflöde och 

kommunikation kopplat till materialflöde. Syftet med referensramen är att ge en tydlig 

bild kring tidigare forskning inom dessa områden samt att bädda för en bra 

slutdiskussion. Inom huvudområderna presenteras också underrubriker så som intern 

kommunikation och internt materialflöde, för att ge läsaren en djupare teoretisk grund 

inom teorin. 

 

2.1 Kommunikation 

2.1.1 Vad är kommunikation? 

Enligt Nilsson och Waldemarson (2007) betyder kommunikation att något skall bli 

gemensamt, någon typ av information skall delas mellan två eller flera människor. I 

denna definition belyses också inbördes, upplevelsers, känslors, och värderingars 

påverkan på den information som skall kommuniceras. Människor har gemensamma 

intressen och den kompetens man personligen innehar skall hanteras utåt både ur ett 

psykologiskt som ett socialt perspektiv. Kommunikation fungerar som pingis där 

pingisbollen innehåller information och budskap från den som servar. Därefter skall 

motparten tolka och formera budskapet efter sina egna värderingar, upplevelser och 

känslor och formulera en tillbakastuds. Kommunikation sker i system, processer där 

förväntningar och attityder driver de budskap som förmedlas: Kommunikationen kan då 

finnas i en fysisk, psykologisk, social eller kulturell kontext där den fysiska kontexten 

handlar om plats och tid, psykologiska om känslor och erfarenheter som förväntningar, 

behov och stress, de sociala som innefattar personernas identitet, relationer med andra 

och makt samt den kulturella kontexten som handlar om värderingar och attityder. 

Enligt Heide et al. (2011) förklaras ordet kommunikation som överföring av 

information. Informationen är enkelriktad och kommunikationen dubbelriktad. 
 

Inom begreppet kommunikation finns det enligt Nilsson och Waldemarson (2007) två 

olika inriktningar. Den första är en processinriktning och handlar om att kommunikation 

i grund och botten är överföring av budskap. Semiotik är den andra inriktningen och 

innehåller människans betydelseskapelse. Här skapar inte bara människan ett budskap 
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utan ger budskapen betydelser och innebörder. Utifrån de båda inriktningarna är syftet 

med kommunikation och uppbyggnaden av kommunikation den samma och är tecken 

och koder. Tecken i denna mening handlar om ord, handling och bokstäver medan 

koder handlar om hur tecken används, varför de används och hur de tolkas. 
 

Mattsson (2012) skriver att tillgång till information är nödvändigt för att bedriva en 

effektiv verksamhet. Det är också en förutsättning för att alla aktörer inom 

försörjningskedjan ska kunna genomföra sitt vardagliga arbete. Författaren tar även upp 

att informationsflödet ibland kan vara ett substitut för materialflödet i en organisation. 

Har man exempelvis på ett lokalt försäljningskontor tillgång till information om hur 

mycket det finns i lager på ett centrallager, behöver man inte hålla egna lokala lager för 

att tala om för kunder när produkter ska levereras. Likaså ger information en större 

stabilitet och leder därmed till mer effektiva lager och därmed mindre kapitalbindning. 

Mattsson (2012) skriver att det ofta kan finnas informationsgap mellan olika parter 

inom en organisation. Dessa informationsgap kan uppstå när den ena parten innehar 

information som den andra parten inte har. Det kan då medföra osäkerheter och leder 

därmed till mer ineffektiva processer.   

 

2.1.2 Hur tar vi till oss information? 

Erikson (2008) skriver att det första som bör tänkas på inom kommunikation är att allt 

sker på mottagarens villkor. Ändå avsätts lite tid till att förstå hur mottagaren verkligen 

tycker, känner och fungerar i relation till oss. Med bättre kunskap om detta kan vi bli 

skickligare på att analysera, planera och åtgärda brister i olika situationer. Människan 

beter sig på olika sätt och har olika former på hur denne vill lära sig saker. Enligt 

undersökningar är en tredjedel visuella, en tredjedel lyssnare och en tredjedel kännare. 

Detta betyder att vissa vill se saker på bild, vissa vill lyssna och andra vill praktiskt 

pröva på det som skall läras in. Enligt Erikson (2008) har psykologen Steven Reiss 

identifierat 16 basbehov som styr våra handlingar och formar vår personlighet. Några av 

dessa basbehov har kommunikativa aspekter vilket påverkar våra drivkrafter och 

förhållningssätt i dialog med andra. Dessa behov är makt, status, oberoende, nyfikenhet, 

acceptans, ordning, idealism, social kontakt, revansch, romantik, lugn, fysisk aktivitet, 

mat, heder, familj och sparande. 
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Ofta tror vi att missförstånd beror på ineffektiv kommunikation, som enligt Erikson 

(2008) kan kompletteras med information. Det som händer är dock att brister uppstår 

mellan två personer som inte förstår varandra, och dessa två personer har då olika 

behovsprofiler. 

 

2.1.3 Intern kommunikation 

Enligt Erikson (2008) börjar allt arbete inom organisationen och sprider sig sedan utåt. 

Om ingen av de anställda vet vart de är påväg, hur kan någon utanför organisationen då 

veta. Om en organisation inte lägger tid på att arbeta med information blir följden att 

ingen internt vet något om hur det var, hur det är och hur det blir. Som man kan förstå 

överlever inte en sådan organisation speciellt länge. Detta är något som också Heide et 

al. (2005) styrker genom att förklara att en organisation med dålig kommunikation inte 

klarar sig speciellt länge. Det är därför enligt Erikson (2008) viktigt med att arbeta med 

kommunikation internt i ett företag. Nedan presenteras ett antal anledningar om varför 

det är viktigt med effektiv intern kommunikation: 
 

• Ge medarbetare överblick  

• Skapa enighet om mål 

• Ge bättre beslutsgrund 

• Skapa motivation och vi-anda 

• Underlätta samarbete 

• Motivera ryktesspridning 

• Underlätta delegering 

• Minska personalomsättning 

• Bidra till personlig utveckling 

• Skapa förändringskompetens 

• Nå bättre resultat/öka lönsamhet 
 

Enligt Erikson (2008) behöver medarbetarna och ledning fakta om mer än det dagliga 

egna arbetet. Unga medarbetare ersätter lojala trotjänare och kravet på kommunikation 

om helheten blir viktigare så att alla kan se sitt bidrag till det totala resultatet. Det är en 

förutsättning att som medarbetare få en bild om sin omvärld för att kunna agera på rätt 

sätt. Utifrån en överblick kan medarbetarna se organisationens framtid och därmed 

tillsammans med andra inom organisationen formulera tydliga mål och strategier. Detta 
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kan ske genom kontinuerliga dialoger om vart företaget är på väg och varför det är på 

väg åt detta håll. Det blir därför enklare att enas om vilken väg som ska tas och det blir 

betydligt effektivare om alla medarbetare drar åt samma håll. 
 

Tillsammans med Heide et al. (2005) fortsätter Erikson (2008) resonemanget med att 

medarbetare som har tillgång till rätt information får ökade kunskaper och därmed högre 

kompetens för att ta bättre beslut. Denna typ av information består inte enbart av 

marknad och konkurrenter, utan det presenterar också företagets mål, visioner och 

affärsfilosofi. Utan denna information riskerar företag att gå åt fel håll vilket kan ha 

förödande konsekvenser. Enligt Erikson (2008) är det som företagen vill förmedla 

externt, grundat hos medarbetarna inom företaget. Det är viktigt att rätt information når 

fram och att den är tydlig i alla led. Om det inte är fallet finns det risk att företaget 

kommunicerar ut luddig fakta till marknaden. Inom större företag finns det ofta en 

ledning centralt och en regionalt och när fler personer involveras kan det uppstå olika 

typer av tolkningar och det är alla dessa olika tolkningar som slutligen når kund, 

marknad och övrig omvärld. Ofta går information åt ett håll i organisationen och 

därefter förvrängs och ändras mellan olika medarbetare. Detta betyder att ledningen i 

slutändan inte vet vad det är som organisationen förmedlar externt. Det är därför viktigt 

att det finns kanaler med information som går tillbaka upp i organisationen för att 

företagen skall kunna utforma så bra intern kommunikation som möjligt.  
 

Något som organisationen också vill förmedla är enligt Erikson (2008) motivation och 

vi-anda. Detta skapas genom att medarbetarna har tillräcklig information genom att se 

helheten och därav fatta de rätta besluten. Medarbetarna förstår sin roll i organisationen 

och kan på så sätt förstå hur viktig denna är, det resulterar helt enkelt i att jobbet blir 

roligare om kommunikationen är fri och öppen. Det är också viktigt att det skapas ett 

informationssystem för kontakt mellan organisationens olika delar och dess 

medarbetare. Idag arbetar fler företag i projekt, i nätverk och i processer vilket ökar 

betydelsen för effektiv information mellan dem. Något som organisationer också vill 

undvika är rycktesspridning som beror på ofullständig, missvisande eller otydlig 

information. Detta sänker motivationen hos medarbetarna och kan i värsta fall resultera 

i att organisationen lamslås. Enligt Heide et al. (2005) är detta något som ofta uppstår 

genom att cheferna kommunicerar dåligt med de anställda som sedan inte gör det som 

cheferna vill få fram. På så sätt skapas en tvist mellan dessa parter.  
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Delegering av beslut förutsätter enligt Erikson (2008) en väl fungerande 

kommunikation, speciellt med dagens snabba förändringar. Det är idag viktigt att 

företag ger mer ansvar till sina medarbetare längre ut i organisationen. De snabba 

förändringarna gör så att företag snabbt måste ta beslut och de klarar inte av att gå 

igenom långa hierarkiska processer. Enligt Heide et al. (2005) sätts därför större press 

på medarbetarna som själva måste inhämta information som de kan använda för att fatta 

korrekta beslut. För att detta ska fungera krävs god intern kommunikation.  
 

Enligt Erikson (2008) är personalomsättning idag ett problem och innehåller dolda 

kostnader som bör ställas mot investeringar i utökad intern kommunikation. 

Peronalomsättningen minskar om medarbetarna medverkar i en konstruktiv intern 

dialog. Detta eftersom de ser egen utvecklingspotential och ökad trivsel. Detta bidrar i 

sin tur till nöjda medarbetare vilket underlättar rekrytering av nya medarbetare, eftersom 

dessa pratar gott om sin arbetsgivare. Medarbetare som har fått information har helt 

enkelt ökade kunskaper om organisationen, de är bättre motiverade och ger en korrekt 

bild av arbetsplatsen.  
 

Det finns enligt Erikson (2008) i varje företag två stycken utgångspunkter av 

verksamheten och det första är att medarbetaren ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter. 

Det andra är att ge medarbetarna meningsfulla uppgifter som bidrar till den personliga 

utvecklingen. Intern kommunikation lägger grunden för detta genom att tillföra kunskap 

som inte bara handlar om det egna arbetet. Detta förklaras tydligare i figur 1. 
 

                  
 

Figur 1 - Personlig utveckling (Erikson, 2008, s.73) 
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Enligt Erikson (2008) förändras omvärlden hela tiden och en bra kommunikation skapar 

förståelse bland medarbetarna. Detta skapar i sin tur beredskap för att hantera oväntade 

förändringar snabbare och bättre än konkurrenter. Om dessa förklaringar drars ihop med 

intern kommunikations påverkan handlar det övergripande om att höja resultatet eller 

förbättra lönsamheten i organisationen.   
 

Vidare menar Mattsson (2012) att tillgången till information är en nödvändighet för att 

kunna bedriva en effektiv verksamhet och en förutsättning för att aktörerna längs 

försörjningskedjan skall kunna utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt. Författaren 

menar på att informationsflöden står för många indirekta värden. Värdet av information 

är något som har eskalerat de senaste åren och blir därmed allt viktigare eftersom 

organisationen ständig behöver anpassa sig efter den ständig förändrade omvärlden. I 

grund och botten handlar informationsutbyte om att överföra information från en part 

till en annan, vilket enligt Mattsson (2012) kan göra genom olika metoder. 

 

2.1.3.1 Kanaler inom intern kommunikation 

Det är enligt Erikson (2008) inte lätt att få en fungerande intern kommunikation och 

detta kan bero på att personer inom företaget befinner sig i olika stadier och har olika 

bakgrund. Nyanställde 20 åringen ska kunna kommunicera med den 

universitetsutbildade 30 åringen, som i sin tur behöver kommunicera med 50 åringen 

som arbetat 30 år i företaget. Det är därför viktigt att alla medarbetare förstår det 

övergripande, så som visioner och mål som företagen förmedlar. Det finns olika sätt att 

förmedla den interna kommunikationen och detta sker genom kanaler som används av 

företag. Dessa kanaler består av tre stycken: skriftliga, muntliga och elektroniska. Inom 

dessa områden finns det både för och nackdelar. 
 

Mattsson (2012) skriver att det finns olika sätt att förmedla information inom 

organisationer. De olika metoder som finns kan vara mer eller mindre effektiva, det är 

därför viktigt att värdera de olika situationerna man befinner sig i. Kommunikation kan 

ske dels genom system men även mellan individer. Detta är metoder som har använts 

länge, en mer nyare sätt att kommunicera är genom internet. Det finns även olika typer 

av kommunikation som kan vara lämpliga i olika lägen. Som till exempel finns det 

spontant informationsutbyte som är mer informell och ostrukturerad medans det också 

finns mer välstrukturerad information.  
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Mattson (2012) skriver att det finns on-line kontra off-line information, där 

informationsbehandling on-line innebär att den ena parten är i direkt kontakt med den 

mottagande parten under hela informationsbehandlingen. Det går snabbt att få över den 

information som man är ute efter och båda parter blir direkt samförstådd med den 

information. Annat är det med off-line informationshantering då det innebär att sändare 

och mottagare inte är i direktkontakt med varandra under hela 

informationsbehandlingen, de har då inte heller kontroll över när 

inforamtionstransaktionen sker. De vet inte heller om den ena parten blir nöjd förrän det 

har blivit godkänt. On-line hantering är en mer effektiv metod kontra off-line.  
 

Skriftliga kanaler avser enligt Erikson (2008) tryckt information på olika typer av 

papper. Det kan bestå av t ex. personaltidningar, utställningar, nyhetsbrev etc. Dessa har 

den fördelen att läsaren hela tiden kan gå tillbaka och läsa på nytt. Risker för feltolkning 

eller missförstånd är små, förutsatt att texten är korrekt skriven. Texterna kan 

kommuniceras när läsaren själv väljer att läsa den, detta betyder att den kan läsas när 

läsaren själv har tid att avsätta. Den skriftliga kanalen kan nå läsare på många platser 

genom t ex. anslagstavla i lunchrummet eller tidning som skickas till de anställdas 

brevlådor. Något som däremot är kritiskt när det kommer till skriftliga källor är att det 

är svårt att nå en dubbelriktad dialog. Det sker ofta en förskjutning mellan fråga och 

svar och det är därför effektivare att använda skriftliga kanaler när fakta ska 

dokumenteras, och inte när en dubbelriktad dialog ska uppnås. Idag översätts mycket 

från skriftliga informationen till elektroniska medier, ibland blir det lite för mycket och 

det är inte alltid lämpligt att läsa långa texter från datorn. Därför är kombinationen 

mellan dessa viktig.  
 

Elektroniska kanaler är enligt Erikson (2008) något som kan bestå av t ex. e-post, 

intranät, internradio och andra elektroniska meddelandesystem. De senaste åren har 

intranät och e-post ökat i hög takt. Intranät är ett sätt att förmedla information om både 

nyheter och mer komplexa problem till de som är anslutna. Intranät är dock inte 

lösningen på alla interna behov och lika lite som vi litar på enstaka muntliga och 

skriftliga kanaler att föra en dialog mellan medarbetarna, lika lite ska vi lita på vårt 

intranät. Olika personer söker och använder information på olika sätt. Det handlar om 

att arbeta med flera olika kanaler parallellt för att tillgodose medarbetarnas krav. 

Fördelen med elektroniska kanaler är att de är otroligt snabba och bara på några 
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sekunder kan medarbetare i företaget ta del av den information som förmedlas. De är 

också personliga vilket gör att en dialog i båda riktningar kan träda ikraft. Nackdelen 

med elektronisk media är att det kräver en viss typ av utrustning, vilket kan vara svårt 

att använda i vissa arbetssituationer. 
 

Ett tredje sätt att sprida information är enligt Erikson (2008) genom muntliga kanaler 

och det är få saker som tar sådan tid som det gör under möten. Men genom muntliga 

möten läggs grunden för utveckling på en arbetsplats. De som är informationsansvariga 

har därför viktigt och stort ansvar för att försöka underlätta den muntliga dialogen. 

Genom att analysera rätt så kan informatören bidra till att utveckla chefers och 

medarbetares förmåga att muntligt kommunicera i grupp. Något som dock är vanligt är 

att de informationsansvariga sällan jobbar med att förbättra informationen internt i 

organisationen. Muntliga kanaler kan bestå av t ex. möten, konferenser, utbildningar 

med flera och fördelar med dessa är att alla kan nå ett tankesutbyte med chans att få svar 

på sin fråga eller få sin åsikt förmedlad. Möten med andra människor är en av 

människans viktigaste psykologiska behov och därför behövs det genuina samtalet 

återuppväckas för att tillfredsställa detta behov.   
 

Mattsson (2012) fyller i att kommunikationsutbyten ofta sker genom telefon, brev, fax, 

e-post, EDI (electronic data interchange), EDA (elektronisk data access) och internet.  

Vidare menar författaren att det finns olika kommunikationstyper där alla består av så 

kallade noder i mer eller mindre komplexa informationsstrukturer. I noderna, lagars 

bearbetas och/eller sänds information vidare till andra noder. För informationsutbytet 

mellan dessa finns det fyra grundläggande kommunikationstyper. Dessa fyra är: man-

till-man-kommunikation, man-till-system-kommunikation, system-till-man-

kommunikation och system-till-system-kommunikation.  
 

Man-till-man-kommunikation är enligt Mattsson (2012) den mest trivala och innebär att 

en individ kommunicerar direkt med en annan individ utan att informationen 

mellanlagras eller bearbetas i ett informationssystem mellan individerna. Det är då 

individerna som är de två noderna mellan vilka information utbyts. 

kommunikationsmedelen telefon, brev, fax är alla typer av man-till-man-

kommunikation. Även e-post kan klassas som detta även ifall det är datorer som 

registrerar och bearbetar informationen.  
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2.1.3.2 Olika typer av intern kommunikation 

Det finns Enligt Erikson (2008) olika slags innehåll i den kommunikation som 

förmedlas internt. Det beror på vilken typ av fakta som vill spridas och för att underlätta 

delas det in i fem olika typer av kommunikation samt en sjätte som förklaras som 

informell information. Eftersom det många olika typer av kommunikation så är det 

enligt Heide (2011) t ex. dumt att ställa en fråga av hur en medarbetare upplever den 

interna kommunikationen? Denna fråga kan bli svår att få svar på eftersom den kan 

besvaras på många olika sätt beroende på vilken typ av kommunikation respondenten 

tänker på.   

 

Operativ kommunikation 

Det är enligt Erikson (2008) operativ kommunikation som är den information som 

löpande behövs för att varje medarbetare ska kunna utföra sitt dagliga arbete. Det kan 

handla om till exempel vilka produkter som ska monteras idag. Denna information kan 

enligt Heide et al. (2011) också beskrivas som den informativa funktionen och kan 

handla om information som kommer uppifrån, nerifrån eller vertikalt från andra 

medarbetare.  

 

Nyhetskommunikation 

Något annat som diskuteras är enligt Erikson (2008) nyhetskommunikation vilket är 

nyheter om vad som händer i organisationen och som sedan kan hjälpa medarbetarna till 

att få en större överblick. Denna information är viktig för att medarbetarna på längre 

sikt ska kunna sköta sina uppgifter på ett effektivt sätt. Den kan kommuniceras via 

personaltidningar, intranät, möten etc. och berör flera avdelningar och där av hela 

företaget.  

 

Styrkommunikation 

För att företaget ska styras och planeras behövs enligt Erikson (2008) 

styrkommunikation vilket kan bestå av exempelvis budgetar. Denna finns för att styra 

organisationen mot uppsatta mål, genom att dela in långa tidsplaner och korta 

åtgärdskalendrar. Denna kallas också för integrationsfunktionen av Heide et al. (2011) 

som information i form av koordinering av uppgifter, arbetstilldelning, 

gruppkoordingering eller att få medlemmarna att arbeta mot samma mål.  
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Förändringskommunikation 

Erikson (2008) förklarar också förändringskommunikation vilket är fakta om när snabba 

förändringar sker som företaget måste rätta sig efter. Detta kan ske när som helst och för 

en organisation handlar det om snabbt kunna sätt upp nya kanaler för att informera sina 

anställda om förändringar som behövs göras.  

 

Kulturkommunikation 

Det finns enligt Erikson (2008) också något som beskrivs som kulturkommunikation 

och detta handlar om företagets värderingar, etik och människosyn som inte alltid är 

uppenbar. Detta kan förklaras som en osynlig del i den interna kommunikation. Den 

syns i VD:s kommentar i senaste resultatrapporten eller i sätten att utbyta muntlig 

information. Kulturkommunikation speglar synen på jämställdhetsfrågor, miljö och 

företagets ansvar i  samhället. Detta är något som också Heide (2011) beskriver och 

handlar om kommunikation om regler, policy, normer och värderingar och där av allt 

som styr tänkandet i organisationen.  

 

Informell kommunikation  

Den sista och den viktigaste är Informell kommunikation och detta är information som 

dyker upp via arbetskamrater på t ex en fikarast. Skillnaden från de andra är att den 

informella inte är styrd eller planerad. Det är här diskussioner flödar mellan 

medarbetare och det finns ofta ovärderlig information i dessa samtal som organisationer 

verkligen vill komma över. Det svåra är bara att få tag på detta för att sedan förändra 

efter vad som sagts. Heide et al. (2005) säger också att den informella 

kommunikationen har stor betydelse, så länge den behandlas med omsorg. Mattsson 

(2012) behandlar vidare informell information och kommer in på  spontaninformation 

då han menar på att spontaninformation är informationsutbyten där behovet uppkommer 

spontant, det är alltså inte planerat i förväg. Ett informationsutbyte kan vara spontant i 

tiden d.v.s. uppkomma vid oförutsägbara tillfällen, eller vara spontant med avseende 

innehåll. Vid dessa tillfällen vill man ofta ha ett svar snabbt eftersom de är tidskritiska. 

 

2.1.4 Störningar i kommunikation 

Kommunikation är enligt Erikson (2008) kunskapsutbyte, och desto starkare och bättre 

denna är, desto mindre störningar finns det. Dagens medarbetare och ledning kräver 

fakta om mycket mer än bara det dagliga arbetet. Alla organisationer är beroende av 
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omvärlden för att kunna aggera på rätt sätt. Likaså är det viktigt att medarbetarna i 

organisationer får en överblick över organisationen så att dessa också kan handla på rätt 

sätt i rätt lägen. Detta lägger också grund till att medarbetarna hela tiden vet var 

företaget är på väg och kan därmed dra organisationen åt ett och samma håll. Heide et 

al. (2005) utvecklar detta resonemang med att beskriva organisationer som sociala 

system som hålls samman med en gemensam kultur. Kulturen utgör tillexempel 

värderingar, tankesätt och rutiner, kulturen i ett företag skulle inte existera om inte 

organisationsmedlemmarna inte pratade med varandra och diskutera hur olika 

situationer kan lösas. I kulturen blir alltså kommunikationen en nyckelaktör, där 

störningar skapas och bearbetas. 

 

Nilsson och Waldemarson (2007) fortsätter resonemanget och menar att det vanligen 

sker antydningar mellan medarbetare och mellan personer i ledning vid de mer 

professionella sammanhangen. En antydning är ett budskap med dolt underliggande 

information som inte egentligen blir särskilt klar. Ofta skapas dessa beroende av vilken 

relationsnivå parterna har och kan därmed leda till konflikter inom organisationen. 

Likaså vad det gäller oklarheter som innefattar slutsatser med outtalade förutsättningar. 

Att dra slutsatser från något observerat är lätt att göra men svårt att göra korrekt. 

Oklarheterna uppstår ofta genom en maktfördelning inom privat relation eller i 

näringslivet. Genom obalanserad maktfördelning skapas tolkningar som försvårar 

sändningen av budskapet. Ofta har dessa parter olika syften och uppgifter att ansvara 

över, vilket gör det hela svårare att lösa. Även de ofullständiga budskapen försvårar ett 

optimalt samarbete, då viktig information som behöver tillföras vid tolkning utgår. 

Vidare anser Nilsson och Waldemarsson (2007) att det är viktigt att lära sig av de olika 

aspekter som påverkar kommunikationen i syfte att utveckla och förändra. Öppenhet 

anses vara en nyckel för att handskas med konflikter och oklarheter. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) fortsätter och menar på att det ofta skapas konflikter genom obalans 

internt i organisationen. Denna obalans skapas genom oenighet, beroende och känslor i 

relation till maktbalans och resurser, se figur 2 – Orsaker till misslyckad balans. 
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Figur 2 - Orsaker till misslyckad balans (Jacobsen & Thorsvik, 2014, s.171) 

 

2.2 Materialflöde 

Ett materialflöde är enligt Jonsson och Mattsson (2011)  en förflyttning från ursprunglig 

källa till slutlig förbrukare, det är en förflyttning av material som sker mellan 

anläggningar eller inom en anläggning. Det innefattar även hantering och lagring av 

varor. Ett materialflöde omfattar ofta ett stort värde och är därför en viktig aspekt att ta 

hänsyn till inom företag. Det är därför väldigt viktigt att göra denna process så effektiv 

som möjligt, inte bara rent pengamässigt utan även tänka på den service de vill ge 

kunder samt ta hänsyn till miljön. Ett materialflöde kan gå till på olika sätt, en extern 

förflyttning av material avser transporter från tillverkande företag till en anläggning, för 

att materialet ska kunna transporteras vidare från en anläggning till en annan krävs en 

intern förflyttning. Det innefattar godsmottaggning, in och ut ur lagret med lastning av 

transport. Det material som flödar mellan transporter och lager är alla utformade på 

olika sätt med olika förpackningar, detta påverkar transporter, materialhantering och 

även lagringen. För att lagringen av material ska vara så effektivt som möjligt strävar 

företag efter att få ner lagerhållningskostnaderna och hanteringskostnaderna, för att göra 

detta möjligt bör de utnyttja så mycket lagerplats som möjligt åt just lagring och så 

länge det inte är överfullt så innebär det att hanteringen blir smidigare. När företagen 

ska förflytta material mellan olika geografiska områden använder de sig enligt Jonsson 

och Matsson (2011) av godstransporter, det finns fyra olika typer av transporter; sjö-, 

järnvägs-, landsvägs- och flygtrafik. Väljer de att kombinera transporterna, kallas det 

intermodala transporter. För att effektivisera sin specifika transport bör de titta på de 

karakteristiska drag som passar in bäst och ligger närmast till hands. Något som 
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övervägs är hur snabbt materialet ska komma fram, till vilket pris och med vilken 

miljöpåverkan.  

 

Björnland och Persson (2003) beskriver att det är betydelsefullt att ha en balans i 

materialflödet inom verksamheter. Det problematiska med detta är att säljavdelningen är 

ute efter att ha ett stort sortiment med stor servicegrad. Ekonomer är ofta ute efter att ha 

låga kostnader och produktionen vill avstå från förändringar i tillverkningen. 

Lönsamhetsförbättring är ett prioriterat område i alla företag och distributionen är en 

nyckel till bra lönsamhet. Det är viktigt att värdera olika distributionsvägar så att de 

uppnår låga kostnader men behåller den önskade servicenivån. Att ha en bra service är 

enligt Jonsson och Mattsson (2003) en viktig faktor för många företag, och ett sätt för 

dem att behålla och få nya kunder. Ett sätt att ha en bra service är att ha färdigvarulager 

nära kund. Ett färdigvarulager utgör är enligt författarna lager av försäljning av färdiga 

produkter. Det ett färdigvarulager gör, är att frikoppla produktionen från försäljning och 

distrubition. Det blir alltså enklare att ha kolla på processer och skapa en bättre service 

genom att minska tiden från det att en kund vill ha produkter tills dess att kunden får 

dem. 

 

2.2.1 Internt materialflöde 

När företag pratar om lönsamhetspåverkande effektivitet, skiljer de på inre och yttre 

effektivitet. Mattsson (2012) menar på att inre effektivitet är ett mått på hur väl interna 

processer fungerar i en organisation. Yttre effektivitet avser hur väl företaget är anpassat 

efter sin omvärld. Det är enligt författaren viktigt att företag jobbar med både inre och 

yttre effektivitet för att bli framgångsrika. Det interna materialflödet är ett uttryck för 

hur väl affärsprocesser och styrning fungerar som instrument för värdeförädlande och 

materialförflyttande aktiviteter. Med andra ord är det styrning av resursomvandlilngen 

från försörjande till förbrukande aktörer i försörjningskedjorna. För att förbättra den 

inre effektiviteten är det enligt Mattsson (2012) viktigt att eliminera olika former av 

slöseri och icke-värdeskapande aktiviteter. Kapitalbindning är ofta relaterat till 

materialflöden och det är därmed viktigt att få transporter, lager och genomloppstider 

inom företaget att bli så effektiva som möjligt.   

 

En del av det interna materialflödet är enligt Mattsson (2012) kundservice. Kundservice 

kan omfatta alla aktiviteter som på något sätt innebär direkta kontakter med kunder, 
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men även med personal inom organisationen. Det är viktigt att all information finns 

tillgänglig för både personal som för kunder för att allt ska kunna gå så effektivt som 

möjligt. Mattsson (2012) delar in detta i fyra olika faser; före order, från order till 

leverans, vid leverans och efter leverans, för att få dessa faser att fungera är det viktigt 

att rätt person får rätt information. 

 

Storhagen (2011) fortsätter diskussionen och menar att det interna materialflödet 

påverkas av kommunikationen mellan olika avdelningar i organisationen, se figur x 

Material och kommunikation. Inköpsavdelningen kommunicerar med råvarulager som i 

sin tur kommunicerar med produktionen, på samma sätt fortsätter kommunikationen till 

färdigvarulager, distribution, terminaler och vidare mot slutkund. En 

kommunikationsbrist inom organisationen anses påverka hela försörjningskedjan och 

slutprodukten till kund blir inte den kunden tänkt. 

 

 
Figur 3 - Material och kommunikation (Storhagen, 2011, s.45) 

 

2.2.2 Störningar i materialflöde 

Enligt Storhagen (2011) blir det allt svårare att föra samman logistiken med de 

strategiska, taktiska och operativa nivåerna. Detta anses bero på de flödesbarriärer som 

finns inom organisationer och kan bestå av traditioner, kunskap, styrsystem, mål och 

riktlinjer, belöning och organisationsstruktur. Traditionerna påverkar genom faktorn att 

saker skall fungera som de gjort tidigare, okunskapen handlar om att personal eller 

ledning tror att arbetet görs rätt, styrsystemen är ekonomiska styrsystem som inte är 

anpassade för logistik, målen och riktlinjerna är oklara, belöningssystemen varierar och 

är oklara samt att organisationen är uppbyggd av en viss struktur såsom hierarkisk 

struktur. Flaskhals är ett begrepp som betyder att något har en lägre kapacitet än 

behovet. Flaskhalsar är bieffekter på andra störningar inom ett materialflöde. Det anses 

vidare finnas OPT (Optimized Production Technology)-regler som används för att 

minimera risk för flaskhals. Genom att arbeta med dessa hindras följande problem: 
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• Att fokusera på kapacitetsbalans istället för flödesbalans kan leda till 

suboptimeringar 

• Att inte balansera beläggningsnivån inom icke-flaskhalsar kan leda till för stor 

alternativt för liten produktion 

• Att använda en del av en resurs innebär att nyttjandet av resursen inte finns. 

• Förlora tid i flaskhalsar, tid som aldrig kommer tillbaka 

• Förlora värde av att spara tid i icke-flaskhals 

• Försämrade ledtider och lager genom låg flaskhalsbeläggning 

• Att inte dela upp delpartier mellan resurser och produktionsstorlek skapar över- 

och underbeläggning 

• Att ha ett fast produktionsparti innebär att flaskhalsar och icke-flaskhalsar inte 

arbetas med på rätt sätt 

• Att inte planera leder till okontrollerade ledtider 

 

De regler Storhagen (2011) nämner är till för att arbeta med komplicerade styrproblem 

där planeringar sker i ständiga omlopp och i förändringar. 

 

2.3 Materialflöde och kommunikation 

Enligt Waters (2003) finns det ett flöde av information som går hand i hand med det 

fysiska materialflöde som finns. Tillsammans utgör detta informationsflöde en 

gemensam nämnare till samtliga delar inom värdekedjan. Informationsflödet består av 

produkter, efterfrågan hos kunder, materialförflyttning, lagertillgångar, tillgängligheter, 

kostnader, servicenivåer samt diverse problem som skall lösas. Storhagen (2011) 

fortsätter och menar att affären beror på flödet och flödet på affären. Affären innebär 

försäljning, produktutveckling, marknadsföring och underhåll och service. Flödet står 

för material och information. 
 

“Logistics is the process of planning, implementing and controlling the efficient, cost-

effective flow and storage of raw materials, in-process inventory, finished goods and 

related information from point of origin to point of consumption for the purpose of 

conforming to customer requirements” (Waters, 2003, s.14) 
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Waters (2003) menar att informationen om materialet i en organisation är en 

nyckelaktör inom logistiken. Dels att det faktiskt finns ett flöde av information samt att 

det som skapar värde i en organisation har information som delas ut. 
 

Storhagen (2011) menar att kommunikationen måste vara välutvecklad och är 

avgörande för ett effektivt logistiskt flöde. Collaborative planning, forecasting and 

Replenishment (CPFR) är ett av många exempel där kommunikationen blev en nyckel 

till framgång och gav olika delar av värdekedjan möjligheter till effektivare arbete 

tillsammans. CPFR skapades mellan Wal-Mart och partners för att utveckla deras 

samarbete vad det gäller lagerhållning och leveransservice. CPFR går ut på att skapa en 

överrenskommelse mellan partners där informationsutbytet är ytterst relevant. Genom 

informationsflödet planeras volymer, tider, aktiviteter och kampanjer. Segerstedt (2008) 

instämmer i resonemanget och menar att den delade informationen i en organisation, i 

en försörjningskedja skapar en flexibel försörjningskedja. Den delade informationen 

möjliggör att alla avdelningar som är med och skapar värde i kedjan får samma verkliga 

siffror på efterfrågan om materialtillgänglighet vilket i sin tur kan leda till ökad 

servicenivå och minskade lagernivåer. 
 

Enligt Storhagen (2011) har kommunikationen en stor påverkan på materialet i 

försäljnings-, hanterings- och produktionssituationer. Försäljare måste ha kunskaper om  

produkten som faktiskt säljs, lagersituationer, kapitalbindning, kostnader för lagring 

samt transport och avstånd. Denna information är något som skall delas internt i 

organisationen. 

 

2.3.1 Störningar mellan materialflöde och kommunikation 

Störningar mellan materialflöde och kommunikation kan enligt Storhagen (2011) vara 

en säljares kunskap i relation till verkligheten. Potientiella kunder kräver god 

försäljning för att bli faktiska kunder, och den information som ges till kund måste 

kunna levereras, både ur försäljnings- och logistikperspektiv. 

 

Storhagen (2011) beskriver ett kritiskt gränsland som existerar mellan den faktiska 

affären, som handlar om att sälja så effektivt som möjligt och det faktiska flödet som 

handlar om effektiv produktion och distribution. Detta kritiska gränsland handlar om 

information, tider, flexibilitet, samordning, öppenhet och förtroende och anses vara 

verktyg för att kunna klara överbyggandet, se figur 4 - Arbete bakom flöden. 
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Figur 4 - Arbete bakom flöden (Storhagen, 2011, s. 68) 

 

Segerstedt (2008) menar att det finns flertalet olika störningar som existerar mellan 

kommunikation och material, och att dessa i det stora påverkar varandra. 

Kommunikationen och materialflödet påverkar varandra genom produktion, lager, 

fysiskt arbete, transporter, kreativitet, rörelse och tider. Produktionen påverkas på så sätt 

att om kommunikationen är outvecklad ökar risken till över- eller underproduktion, 

lager blir för stora alternativt för små, personal får omarbeta, transporter blir onödiga 

eller alltför viktiga, kreativiteten flödar inte, onödiga rörelser inom i arbetet som kan 

leda till väntan antingen hos kund eller någonstans i värdekedjan. 
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3 Metod 
Den data som samlats in är kvalitativ och kommer ifrån semi-strukturerade intervjuer 

med nyckelpersoner på fallföretaget. Efter varje underrubrik kommer det att finnas en 

motivering till varför skribenterna har valt att ha med detta ämne. Dessutom kommer 

det i slutet av kapitlet finnas förklaring av skribenternas tillvägagångssätt där läsaren 

kan se hur skribenterna har använt sig av metodkapitlet samt hur de har gått tillväga 

under hela undersökningen. 

 

3.1 Val av forskningsfilosofi 

3.1.1 Ontologisk ståndpunkt 

Bryman och Bell (2005) skriver att ontologi handlar om sociala entiteters art eller natur. 

“Vad är det som finns” är väl sammankopplat med detta begrepp och författarna menar 

vidare att detta är något som kan uppfattas på olika sätt. Uppfattas konstruktioner utefter 

aktörers uppfattningar och handlingar eller på dess sociala verklighet. Det kan delas in i 

ett konstruktionistiskt- och objektivistiskt förhållningssätt. Objektivismen inom 

ontologin kan förklaras genom att sociala företeelser står oberoende av sociala aktörers 

verklighet. Därmed är sociala företeelser inte påverkade av den sociala individen och 

ligger därmed utanför dess intellekt. Det konstruktionistiska förhållningssättet är istället 

något som påverkas av sociala aktörer eftersom det är något som konstrueras genom 

handling och uppfattning. Det betyder att sociala företeelser är beroende av sociala 

aktörer. Verkligheten styrs av sociala aktörer och formas därmed utefter olika 

handlingar och uppfattningar dessa har. Bryman och Bell (2005) menar att det 

konstruktioniska förhållningssättet blir tolkande. 

 

3.1.2 Epistemologisk ståndpunkt 

Epistemologi handlar enligt Bryman och Bell (2005) om vad som kan betraktas som 

godtagbar kunskap inom ett visst studieområde. Inom epistemologi eller kunskapsteori 

som det också kallas, finns det tre olika ställningstaganden. Dessa tre är positivsm, 

realism och tolkningsperspektivet. Positivism handlar om att kunskap endast kan 

accepteras från sinnena. Precis som inom positivismen ska man inom realismen 

använda sig av natur- och samhällsvetenskapliga verktyg vid insamling och tolkning av 

data. Det anses finnas en yttre verklighet som forskarna bör ha i åtanke. Därmed 
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behöver inte ställningstaganden grunda sig i de mänskliga sinnena, utan kan tas in 

genom teorier och behöver därmed inte observeras. Inom realismen anses det inte bara 

finnas “en sanning” utan det kan finnas många olika sätt att tolka verkligheten. 

Tolkningsperspektivet bygger enligt Bryman och Bell (2005) på tolkning och förståelse. 

Forskaren vänder sig här till det som är speciellt för människor och bortser från samspel 

som sker i naturen. Ställningstagandet skiljer sig alltså från naturvetenskapens 

studieobjekt. 

 

3.1.3 Hermeneutik 

Jacobsen (2002) skriver att utifrån ett hermeneutisk utgångpunkt handlar det om att 

söka förståelse genom att tolka olika situationer utifrån olika sammanhang. Alvesson 

och Sköldberg (2008) menar även på att olika delar tillsammans skapar en helhetsbild. 

Detta är något som Ödman (2007) instämmer med och lägger till att när väl 

helhetsbilden är skapad kan den brytas ner och återigen skapa små helhetsbilder, för att 

på så sätt få nya insikter. Denna process är något som författaren beskriver som 

hermeneutiska cirkeln.   

 

3.1.3.1 Hermeneutiska cirkeln 

Den hermeneutiska cirkeln är ett redskap som syftar att tolka och förstå något. Ofta 

börjar förståelsen ganska plant eftersom det ännu inte har skapats någon 

helhetsuppfattning. Ödman (2007) menar på att för att förstå hela bilden ska man börja 

med att förstå små helhetsbilder som binder samman varandra och på detta sätt bygga 

sig större. Genom att öka förståelsen på detta sätt blir det tillslut lättare att förstå 

innebörden av olika sammanhang och därmed kan information filtreras ut i rätt kanaler. 

När sedan en helhetsbild har skapats kan nya “sanningar” eller förståelser skapas vilket 

leder till att helheten bryts ner i små helheter igen. Denna process leder till att tolkningar 

förändras utefter vad det är som kommer fram och som skapas en uppfattning runtom. 

Ödman (2007) kallar detta för kontextualisering och de-kontextualisering eller att det är 

en ständig totalisering och de-totalisering. 

 

3.1.4 Motivering: Val av forskningsfilosofi 

Skribenternas val av förhållningssätt grundar sig i ontologins konstuktionistiska 

förhållningssätt eftersom den sociala verkligheten konstrueras utefter hur personer 

agerar och förhåller sig till varandra. Det finns rum för tolkningar och därmed har 
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skribenterna haft tolkningsperspektiv i åtanke. Skribenternas förhållningssätt till 

hermeneutiken motiveras genom att hela tiden söka förståelse och skapa uppfattningar 

om vad respondenterna pratar om vilket även går att koppla till hur teorin i uppsatsen 

har samlats in, eftersom olika tolkningar finns på det material och är något som 

metodiskt växer fram genom ökad förståelse över ämnet som behandlas. På detta sätt 

har processen förts framåt eftersom allting hela tiden har brutits ned för att skapa nya 

förståelser och tolkningar. 

 

3.2 Val av forskningsansats 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) främst tre olika forskningsansatser. Dessa tre 

är induktion, deduktion och abduktion. Induktion syftar till att utgå från resultatet för att 

sedan generera fram teori. Deduktion syftar till att skapa resultat med hjälp av teori. Den 

abduktiva ansatsen är en kombination av dessa två, vilket betyder att det går att hoppa 

fram och tillbaka mellan empiri och teori. 

 

3.2.1 Deduktiv forskning 

En deduktiv studie är enligt Bryman och Bell (2005) den vanligaste uppfattningen av 

hur teorin och empirin förhåller sig till varandra. Det är enligt författarna med hjälp av 

teorin som forskaren kan genomföra sin forskning och då utgå från vad som redan finns 

inom området. Det är även viktigt att forskaren översätter viktiga begrepp så att han har 

användning för dessa. Detta är enligt författarna operationalisering. 

 

3.2.2 Motivering: Val av forskningsansats 

Skribenterna till denna uppsats har genomfört en deduktiv process, eftersom de var 

intresserade av hur föregående forskning kan tillämpas och föra denna studie framåt. 

Eftersom processen är deduktiv har då föregående forskning kunnat mynna ut i frågor 

som gjorde det enklare att samla in rätt empiri. Vidare har även en deduktiv process 

valts som enligt Bryman och Bell (2005) är ett vanligt förhållningssätt inom kvalitativ 

forskning. 

 

3.3 Val av forskningsstrategi 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) olika forskningsstrategier vid undersökningar. 

De vanligaste är survey, experiment och fallstudier. Experiment är en klassisk 
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forskningsstrategi som främst används inom socialvetenskap och psykologi. Här 

undersöker forskaren om det finns samband mellan lika variabler. En 

surveyundersökning inkluderar många personer, ett problem är dock att det inte ger lika 

detaljerade svar som kan fås ut när en fallstudie genomförs. Då får forskaren ofta svar 

på hur, varför och vad. 

 

3.3.1 Fallstudie 

Enligt Yin (2007) är fallstudier den metod som föredras då frågor om “hur” och 

“varför” ställs, då man har mindre kontroll över den situation som studeras. Under dessa 

typer av studier ligger fokus på aktuella situationer i ett konkret socialt sammanhang. 

Det kan användas inom ekonomin när komplicerade företeelser ska studeras. Han menar 

dock på att fallstudier är en utmanande uppgift och många anser att det är svårt att 

komma fram till något konkret eftersom det endast är få fall som undersöks. Yin (2007) 

hävdar att mycket relevant information kan komma fram ur en fallstudie och det är just 

därför de fortsätter att vara populära. Vidare menar författaren att de bästa fallstudierna 

som har gjorts är enfallsstudier. När studiens syfte innehåller “hur” frågor så ska man 

enligt Yin (2007) göra en fallstudie eftersom dessa är förklarande. Detta görs eftersom 

det då ofta rör sig om operationella kopplingar som behövs följas. En enfallstudie är 

enligt Yin (2007) sårbar eftersom den satsar allt på ett kort. Den bör dock användas när 

forskaren vill studera aktuella skeenden, vilket kan genomföras genom intervjuer. 

Styrkan med att genomföra en enfallsstudie är att det kan hantera många olika slag av 

empiriskt material - dokument, artefakter, intervjuer och observationer. 

 

3.3.2 Motivering: Val av forskningsstrategi 

Skribenterna har genomfört en fallstudie där syftet är inriktat på “hur” någonting är. 

Även ifall en fallstudie anses bli alldeles för generell har skribenterna anledning att 

genomföra en fallstudie då Yin (2007) menar att det denna typ av studie har lett till 

mycket och bra resultat genom åren. 

 

3.4 Val av undersökningsmetod 

3.4.1 Kvalitativ undersökningsmetod 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det främst två olika undersökningsmetoder som 

används för att samla in data. Det är dels kvalitativ och kvantitativ. Kvalitativ forskning 

bygger på att få förståelse och tyngd på ord och inte siffror. När kvalitativa 
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undersökningar genomförs handlar det om att bygga djupare förståelse och kunskap 

inom ämnet. Vid en kvalitativ undersökning används oftast intervjuer som 

insamlingsmetod. Kvantitativ undersökningsmetod syftar istället till att mäta och dra 

statistiska slutsatser. Det handlar även om att testa olika hypoteser för att kunna förkasta 

eller styrka dem. Kvantitativ data samlas oftast in genom surveyundersökningar. 

 

3.4.1.1 Motivering: Val av undersökningsmetod 

Att skribenterna har valt att göra en kvalitativ insamling av data beror på att de vill få 

fram uppfattningar inom fallföretagets organisation. En annan anledning är intresset för 

hur respondenter tolkar olika frågor samt att skribenterna själva ska kunna tolka det 

resultat som kommer fram. Skribenterna är intresserade av att förstå förhållanden för att 

kunna beskriva och analysera. 

 

3.4.2 Datainsamling 

Det finns enligt Bryman och Bell (2005) två olika typer av data att samla in. Dessa två 

är primärdata och sekundärdata. Primärdata är information som är insamlad av 

forskarna själva, till just den studien som de håller på med. Det vanligaste sättet att 

samla in primärdata, är genom intervjuer. Sekundärdata är information som en annan 

person har samlat in till ett annat syfte. Denna information är därmed inte 

förstahandsinformation vilket leder till att informationen bör granskas. 

 

3.4.2.1 Motivering: Datainsamling 

Skribenterna har valt att samla in egen data direkt genom intervjuer. Därmed är den 

empiri som finns i studien primärdata. 

 

3.4.3 Intervjutekniker 

Den flexibilitet som en intervju erbjuder är förmodligen största anledningen till dess 

attraktivitet. Inom intervjuer rymmer många olika termer för att beskriva kvalitativa 

intervjuer, de två viktigaste formerna är ostrukturerade intervjuer och semi-

strukturerade intervjuer, men det finns även strukturerade intervjuer. Vid strukturerade 

intervjuer är frågorna förutbestämda och respondenten måste svara inom frågornas 

ämnesområde. En ostrukturerad intervju är motsatsen till den strukturerade. Det finns 

inga förutbestämda frågor och svaren kan skilja sig väldigt mycket.   
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Under en semi-strukturerad intervju har forskaren, enligt Bryman och Bell (2005), en 

lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras. Intervjupersonen är inte låst 

att svara på ett specifikt sätt, utan behåller fortfarande sin frihet att svara på sitt eget vis. 

Den lista med teman som beskrivs behöver inte följas utav intervjuaren, som har frihet 

att ställa frågorna efter egen struktur. Frågor som dyker upp under samtalet och grundar 

sig i vad intervjupersonen har sagt, men frågor som inte finns med på listan får också 

användas. Denna intervjumetod är enligt Bryman och Bell (2003) väldigt flexibel och 

belyser att intervjuaren behöver ha en stor förståelse om ämnet i sin helhet för att få ut 

så mycket som möjligt. 

 

3.4.3.1 Inspelning av intervju 

Det är enligt Bryman och Bell (2005) viktigt för kvalitativa forskare att uppfatta vad 

intervjupersonen säger samt hur de säger det. Det finns risk att intervjuaren blir 

distraherad genom att föra anteckningar vilket gör det svårt att hänga med i intervjun 

och viktigt material kan då utebli. Därför anses inspelning vara det bästa alternativet 

även om det också har sina konsekvenser. Inspelningsutrustning kan få intervjupersoner 

oroade eller medvetna över tanken på att deras ord dokumenteras. Majoriteten brukar 

enligt Bryman och Bell (2005) inte ha några problem med att bli inspelade, men om 

någon inte vill bli inspelad bör en intervju genomföras ändå, fast utan inspelning. Detta 

är enligt författarna viktigt eftersom sannolikheten är stor att kan gå miste om viktig 

information. 

 

3.4.3.2 Motivering: Val av intervjutekniker 

Semi-strukturerade intervjuer använts för att respondenterna kommer att vara olika och 

komma från olika avdelningar. Därmed har skribenterna valt denna typ av intervjuer, så 

att de kan få in så mycket information som möjligt inom det valda temat. En annan 

anledning till att skribenterna har valt att använda sig av semi-strukturerade intervjuer 

beror på att de har operationaliserat ner teorier till viktiga begrepp och som därmed 

behandlar olika teman. Dessa teman har i sig vissa frågor, men eftersom det ibland har 

krävts utveckling av svar från respondenterna har denna metod varit lämplig. Ytterligare 

anledningar till att skribenterna har valt att använda sig av en semi-strukturerade 

intervjuer beror på att de anser att det är viktigt att behandla olika punkter inom det 

valda temat. Det gör det också möjligt för intervjuaren att fritt lägga till frågor under 

intervjuns gång. Intervjuaren får också bestämma i vilken ordning frågorna ska 
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besvaras, vilket ger en stor frihet i uppbyggnaden av intervjun. Vidare anser 

skribenterna att detta ger en mer harmonisk jargong mellan respondent och skribent och 

på detta sätt kan mer värdefullt material samlas in. Skribenterna har spelat in de 

intervjuer som har ägt rum eftersom de då kunde lyssna igenom dem i lugn och ro och 

därefter skriva ner det som hade sagts. 

 

3.4.4 Tolkning av intervjuer 

Det kan enligt Bryman och Bell (2005) vara svårt att analysera kvalitativt resultat 

eftersom det ofta är ganska otympligt.  Det finns olika metoder för att samla in 

kvalitativ data men inga entydiga regler över hur kvalitativ data bör analyseras. Därav är 

det väldigt viktigt att vara väl förberedd när analysen inleds. 

 

3.5 Analysmetod 

För att analysera kvalitativ data behandlar Bryman (2011) några generella 

tillvägagångssätt, bland andra ”tematisk analys” vilket enligt författarna är ett av de 

vanligaste sätten för att analysera kvalitativ data. Analysen går ut på att skapa ett index 

av teman av den information som samlats in via intervjuerna. Kategorierna, 

respondenterna och insamlad data förs sedan in i en matris där materialet kategoriseras 

och organiseras. Den tematiska analysen saknar enligt Bryman (2011) en tydlig struktur 

men genom att strukturera teman utefter de tidigare nämnda nyckelord kan materialet 

organiseras. 

 

3.5.1 Motivering: Val av analysmetod 

Skribenterna har använt sig av tematisk analys eftersom det blev klarare att bryta ner 

teorier till olika teman för att sedan skapa frågor. Detta visas i kapitlet under; 

operationalisering. 

 

3.6 Operationalisering 

Enligt Jacobsen (2002) måste forskare låta begrepp gå igenom en process som kallas för 

operationalisering. Operationalisering innebär att göra om begrepp för att dessa ska gå 

att mäta samt för att öka förståelsen för hur forskarna valt att använda begreppen. Då 

begrepp är generella skall dessa brytas ner till indikatorer som innebär att begreppen 

kommer ner på en konkret nivå, vilket kan göras liknande tabell 1 – Operationalisering 
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del 1 där begreppen först definieras av innebörd samt av operationell definition vilket 

sedan gynnar ut i frågor. Syftet med operationaliseringen är enligt Eliasson (2013) att ta 

fram begrepp som är relaterade till problemformulering. I operationaliseringen skall 

dessa begrepp anges utifrån definitioner och uppfattningar som ska minska risken till 

missförstånd och feltolkningar. Först skall det enligt Eliasson (2013) skapas förklaringar 

och definitioner av begrepp, som dels handlar om teoretisk definition samt om 

operationell definition. Den teoretiska definitionen klargör begreppen i förhållande till 

teorin och den operationella definitionen hur forskarna skall använda begreppen. 

Definitionen skall vara tydlig för att fler än forskaren själv skall förstå begreppets 

innebörd. 

 

3.6.1 Operationalisering del 1 

I denna del beskrivs begrepp som används teoretiskt, definieras både utifrån vad teorin 

säger och genom operationell definition. 

Begrepp Definition Operationell Definition Fråga 

Överblick Medarbetares 

kunskap om hur 

saker fungerar i 

organisationen 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse för 

om medarbetarna i 

organisationen har en 

överblick 

Förstår 

medarbetarna 

andra 

medarbetares 

arbetsuppgifter? 

Mål och strategier Dialoger om vart 

företaget är påväg 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse om 

hur företaget samtalar om 

mål och strategier 

Har 

medarbetarna 

kunskap om 

företagets mål 

och strategier? 

Beslutsgrund Medarbetares 

tillgång till rätt 

information 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse för 

hur tillgänglig rätt 

information är 

Har 

medarbetarna 

rätt information 

för att ta beslut? 

Vi-anda Medarbetarnas 

förmåga att se sin 

Att skapa förståelse för 

hur medarbetarna ser på 

Förstår 

medarbetarna 
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roll i 

organisationen 

(Erikson, 2008) 

sin roll i organisationen sin roll i 

organisationen? 

Motivera 

ryktesspridning 

Ofullständig, 

missvisande eller 

otydlig information 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse för 

hur medarbetarna 

påverkas av ofullständig 

information 

Får 

medarbetarna 

ofullständig, 

missvisande 

eller otydlig 

information? 

Delegering av 

beslut 

Medarbetares 

förmåga att ta egna 

beslut (Erikson, 

2008) 

Att skapa förståelse för 

hur medarbetares 

förmåga att ta egna beslut 

ser ut 

Får 

medarbetarna ta 

egna beslut? 

Personalomsättning Personalomsättning 

påverkar den 

interna 

kommunikationen 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse för 

hur 

personalomsättningsnivån 

är på företaget 

Har ni en låg 

omsättning av 

människor i 

företaget? 

Personlig 

utveckling 

Intern 

kommunikation 

lägger grunden för 

den personliga 

utvecklingen 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse för 

företagets förmåga att 

bidra till personlig 

utveckling 

Bidrar företaget 

till 

medarbetarnas 

personliga 

utveckling? 

Tabell 1 - Operationalisering del 1 

 

3.6.2 Operationalisering del 2 

Del två av operationaliseringen handlar om att beskriva de verktyg som inom begreppet 

kommunikation anses påverka begreppen i tabell 1. I tabell 2 – Operationalisering del 2 

skrivs det, på samma sätt som i tabell 1 om begreppens definitioner teoretiskt och 

operationellt samt skapas det frågor. 
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Begrepp Definition Operationell 

definition 

Fråga 

Interna 

kommunikationska

naler 

Olika sätt att 

förmedla 

information inom 

företaget (Erikson, 

2008) 

Att skapa förståelse 

för hur det 

förmedlas 

information inom 

företaget 

Hur kommuniceras 

information inom 

företaget? 

Skriftlig 

kommunikationska

nal 

Avser tryckt 

information på 

olika typer av 

papper (Erikson, 

2008) 

Att skapa förståelse 

för hur företaget 

kommunicerar 

internt genom 

skriftliga 

kommunikationska

naler 

På vilka sätt 

kommunicerar ni via 

skriftliga 

kommunikationskan

aler? 

Elektroniska 

kommunikationska

naler 

Elektroniska 

kommunikationssys

tem (Erikson, 

2008) 

Att skapa förståelse 

för hur företaget 

kommunicerar 

internt genom 

elektroniska 

kommunikationska

naler 

På vilka sätt 

kommunicerar ni via 

elektroniska 

kommunikationskan

aler? 

Muntliga 

kommunikationska

naler 

Möten med andra 

människor 

(Erikson, 2008) 

Att skapa förståelse 

för hur företaget 

kommunicerar 

internt genom 

muntliga 

kommunikationska

naler 

På vilka sätt 

kommunicerar ni via 

muntliga 

kommunikationskan

aler? 

Tabell 2 - Operationalisering del 2 
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3.6.3 Motivering: Operationalisering 

Skribenterna har utifrån teorin identifierat begrepp som kan användas för att sedan 

operationalisera dessa och på så sätt kunna utforma frågor som behandlar dessa 

begrepp. Skribenterna har genomfört operationalisering eftersom det hjälper 

forskningen genom att jämföra olika svar mot varandra. Det har även använts för att det 

ska bli lättare för både läsaren och skribenterna att förstå hur konstruktioner kan 

förklaras och analyseras mot varandra. 

 

3.7 Urval 

Urval handlar enligt Bryman och Bell (2005) om att tydliggöra vilka personer som blivit 

valda för intervju och samt varför och hur dessa blev valda. Forskare är ofta tydliga med 

att berätta om de använt tillfällighets- eller bekvämlighetsurval eller inte, vilket 

påverkar tillvägagångssättet. Det finns olika sätt och metoder att välja sitt urval, bland 

dessa finns teoretisk samplings metod som innebär att forskarna väljer ut personer efter 

olika kategorier som är kopplade till forskarens teoretiska bemärkelser. I kombination 

med ett systematiskt urval där det handlar om att välja rätt personer att intervjua i 

forskarens mening utan att använda en slumpmässig taktik kan en urvalsmetod växa 

fram som kan generera värdefull information. Denna urvals metod handlar om att tydlig 

skapa kategorier och därefter välja ut personer under dessa som skall intervjuas. 

 

3.7.1 Motivering: Val av urval 

Skribenterna har valt att hitta en generell bild över hur större industriföretag med ett 

färdigvarulager kan använda sig av kommunikation. Denna studie utgår ifrån ett företag 

inom det som Statistiska Central Byrån (SCB) klassar som kod 9 (antal anställda) och 

klass 10 (omsättning). Företaget har använts som ett fallföretag för att se hur 

kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning påverkar just denna typ av 

organisations materialflöde. Anledningarna till att just det fallföretaget valdes är att 

kontakter finns etablerade med bolaget samt för att företaget är aktivt på en stor 

industrimarknad med många intressanta delar som kan studeras. Skribenterna valde att 

tillämpa en teoretisk samplings metod i kombination med ett systematiskt urval. Dessa 

metoder användes för att välja ut rätt personer utifrån kategorier som säljavdelning och 

logistikavdelning. 
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3.8 Kvalitetsmått 

Enligt Bryman och Bell (2005) finns det andra ståndpunkter som gäller frågan om 

reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Författarna menar att kvalitativa 

studier ska bedömmas på ett helt annat sätt än kvantitativa studier. Det är dock viktigt 

att på något sätt bedöma kvaliteten i en kvalitativ forkning därför nämner det två 

kriterier av hur det kan bedömmas, istället för reliabilitet och validitet. Dessa två 

kriterier är trovärdighet och äkthet.   

 

3.8.1 Trovärdighet 

Enligt Bryman och Bell (2005) består av trovärdigheten av fyra stycken delkriterier där 

alla har en motsvarighet inom kvalitativ metod. Dessa är tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet samt styrka & bekräfta. 

• Tillförlitlighet - Handlar om att säkerställa att forskningen utförts efter de regler 

som finns och att resultaten har rapporterats till den sociala verklighet som 

studerats. Detta görs för att dessa ska kunna bekräfta att forskaren har uppfattat 

den verklighet som studerats på rätt sätt. 

• Överförbarhet - Detta beskriver hur vida reslutatet som framkommit kan 

överföras till en annan miljö. 

• Pålitlighet - Detta innebär att forskare måste redogöra för alla faser av 

forskningsprocessen och på detta sätt öka pålitligheten. Detta kan bestå av 

problemformulering, val av undersökningspersoner, fältanteckningar, 

intervjuutskrifter, beslut angående analysen av data, etc.   

• Styrka & Bekräfta - Detta handlar om att forskaren, utifrån insikten att det inte 

går att få en fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa 

att denne agerat i god tro (Bryman & Bell, 2005). 

 

3.8.2 Äkthet 

Dessa frågor väcker enligt Bryman och Bell (2005) fler generella frågor angående 

forskningspolitiska konsekvenser i allmänhet och detta består av följande kriterier: 

 

• Rättvis bild - Detta handlar om hur vida undersökningen ger en rättvis bild av de 

åsikter och uppfattningar som finns i den grupp av människor som studerats. 
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• Ontologisk autenticitet - Detta kvalitets kriterium beskriver hur undersökningen 

hjälper de personer som medverkat att komma fram till en bättre förståelse av 

sin sociala situation och den sociala miljö som vi lever i. 

• Pedagogisk autenticitet - Hur undersökningen bidrar till att ge deltagarna en 

bättre bild av hur andra personer i miljön upplever saker och ting. 

• Katalytisk autenticitet - Handlar om undersökningen gjort så att de som 

medverkat kan förändra sin situation. 

• Taktisk autenticitet - Har undersökningen givit deltagarna bättre möjligheter att 

vidta de åtgärder som gjorts. 

 

3.8.3 Motivering: Kvalitetsmått 

Skribenterna kommer att lägga vikt på att forskningen följer de regler som är relevanta 

för att säkerställa resultatet. På detta sätt kan andra forskare ta vid för att föra studien 

framåt. Skribenterna har valt att ha med de kvalitativa måtten eftersom de säkerställer 

att skribenterna har följt sin metod rätt och på detta sätt öka trovärdigheten och äktheten 

av studien.    

 

Eftersom skribenterna utför en deduktiv studie kommer den teori som inhämtas spegla 

insamlingen av empiri och därmed säkra en trovärdighet och äkthet till slutsatsen. 

Likaså är detta viktigt då resultatet kan överföras och testas på fallföretaget, men även 

för vidare studier om man skulle vara intresserad av att jämföra resultatet från denna 

uppsats med andra företag inom samma bransch. Vidare följer skribenterna 

delkriterierna för att öka studiens trovärdighet och äkthet. Överförbarheten är enligt 

skribenterna en viktig del inom trovärdigheten i uppsatsen då resultatet skall kunna 

överföras till en annan miljö och därgenom jämföras. Pålitligheten likaså, där 

skribenterna lagt tid på att visa läsaren sitt tillvägagångssätt genom 

forskningsprocessen. Den bild som skapas av de åsikter och uppfattningar intervjuerna 

givit är enligt skribenterna rättvis, det vill säga att åsikterna och uppfattningar som 

framkommit finns med i arbetet, detta genom transkribering. Den taktiska autenciteten 

är något som skribenterna anser skapas när fallföretaget tagit del av de resultat 

uppsatsen skapat. 
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3.9 Skribenternas tillvägagångssätt 

3.9.1 Förarbete 

Skribenterna inledde studien med att fundera över vad som var intressant inom ramen 

för företagsekonomiska former. Skribenterna sökte i tidningsartiklar, databaser på 

Linnéuniversitetet för att i slutändan komma fram till att kapitalbindning var ett 

intressant fenomen som är en kritisk del i många företag. När man kom fram till att det 

var intressant med kapitalbindning började funderingen över om skribenterna kände 

någon på ett företag som kan tänkas ha mycket bundet kapital. Skribenterna grävde i 

sina kontakter för att tillslut hitta ett företag som ville delta i studien. När detta var klart 

inleddes arbetet med att läsa in sig på relevant teori som handlar om ämnet, för att sedan 

ha ett grundläggande möte med fallföretagets VD. Efter detta möte kunde skribenterna 

börja fundera över vilket område som kunde tänkas vara intressant som vi kunde koppla 

till kapitalbindning. Efter möten med handledare kom skribenterna fram till att det kan 

vara intressant att undersöka hur kommunikationen kan påverka materialflöden. 

Skribenterna kommer under studiens gång använda ett  konstruktionistiskt 

förhållningssätt eftersom de undersöker sociala samspel och under arbetets gång gjort 

diverse olika tolkningar som dels har lett fram till arbetets struktur och anpassning, men 

även till hur respondenterna har intervjuats på fallföretaget. Arbetets gång kan beskrivas 

precis som Ödman (2007) beskriver den hermeneutiska cirkeln, då hela tiden nya 

”sanningar” har kommit fram och därefter satt arbetet åt ett nytt håll. Det är på detta sätt 

skribenterna har hittat sin väg.    

 

3.9.2 Tillvägagångssätt för studien 

Skribenterna letade upp relevant teori om kommunikation och materialflöden. För att 

göra detta genomfördes sökningar genom Linnéuniversitets bibliotekdatabas. Begrepp 

som användes vid sökning av teori var “Kommunikation” “störningar i 

kommunikation”, “kommunikationskanaler”, “logistik, “materialflöden”, “intern 

kommunikation” och “störningar i materialflöden”. På detta sätt hittades relevant teori 

som sedan kom till användning eftersom skribenterna har genomfört en deduktiv studie. 

Anledningen till att skribenterna har gjort en deduktiv studie beror på att de vill 

beskriva hur sociala konstruktioner är och analysera det med hur teorin beskriver att det 

bör vara och hur effekterna blir. För att skribenterna skulle kunna tillgodogöra sig de 

teorier som de läst in sig på, genomfördes en operationalisering, som utformade begrepp 

och frågor som enligt teori anses vara intressanta. Skribenterna satte upp dessa begrepp 
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från teorin i en tabell och definierade begreppen för att sedan kunna utforma en 

operationell definition, som mynnade ut i intervjufrågor. 

 

Skribenterna intervjuade sammanlagt sex personer från fallföretaget, där två personer 

var från säljavdelningen och fyra var från logistikavdelningen. Skribenterna gjorde en 

teoretisk samplings metod i kombination med systematiskt urval och kunde därmed ta 

fram de respondenter inom vissa kategorier som var mest intressanta i denna aspekt. 

Skribenterna valde att granska kommunikationen mellan säljavdelningen och 

logistikavdelningen efter att ha läst teori kring materialflöde och kommunikation och 

kommit fram till att detta informationsflöde är intressant, eftersom det enligt teori är en 

kritisk del om det inte fungerar. Skribenterna intervjuade anställda från dessa två 

avdelningar för att se hur kommunikationen fungerar mellan dem och för att sedan 

kunna koppla hur detta påverkar materialflödet. Skribenterna inledde intervjuerna med 

en kort presentation över vilka de är, var ifrån skribenterna kom ifrån samt en 

beskrivning över vad intervjuerna skulle handla om. Alla skribenter närvarade under 

intervjun som genomfördes med en respondent i taget. Två av skribenterna agerade som 

intervjuare medan en hela tiden skrev ned vad som sades i intervjun, detta gjordes med 

hjälp av en dator. Skribenterna använde sig av semi-strukturerade intervjuer eftersom de 

anser att det är viktigt att behandla olika punkter inom det valda temat. Det gör det 

också möjligt för intervjuaren att fritt lägga till frågor under intervjuns gång. 

Intervjuaren får också bestämma i vilken ordning frågorna ska besvaras, vilket ger en 

stor frihet i uppbyggnaden av intervjun. Vidare var vissa frågor något strukturerade 

eftersom respondenterna gav ”ja” och ”nej” svar men genom att be respondenterna att 

utveckla sina svar har det hela tiden kommit in kvalitativa svar som skribenterna har 

kunnat tolka och analysera utifrån den teori som finns.  
 

För att registrera vad som behandlas i intervjuerna har skribenterna utöver att skriva ner 

under intervjuns gång valt att använda sig av en inspelningsmetod, då skribenterna först 

och främst frågade om de fick spela in intervjun om detta var okej, kunde sedan detta 

material användas för att analysera och transkribera resultatet. Vidare har skribenterna 

valt att ställa samma frågor till olika personer inom företaget, för att kunna se hur det 

kan skilja sig och därmed kunna avgöra och tolka hur kommunikationen ser ut. 

Skribenterna ville även undersöka hur respondenterna beskrev de andra respondenternas 

arbetsuppgifter. Genom att ställa respondenterna emot varandra på detta sätt, kunde 
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skribenterna komma fram till många intressanta insikter utefter de begrepp som har 

mynnat ut ur operationaliseringen. 
 

När intervjuerna var klara kunde skribenterna börja arbetet med att transkribera allt som 

sades. Detta är något som skribenterna har valt att ha som en bilaga. Genom att lägga 

detta i en bilaga kan skribenterna säkerställa en trovärdighet och äkthet eftersom 

forskare hela tiden kan se var datan kommer ifrån. Det empiriska avsnittet innehåller 

istället sammanfattande text över vad och hur respondenterna svarade på de frågor 

skribenterna ställde. Genom att bygga upp empiriavsnittet på detta sätt kan läsaren få en 

klarare uppfattning över vad det är som har samlats in. När empiri avsnittet var klart 

började skribenterna att leta upp kopplingar mellan teorin och empirin, för att sedan 

analysera fram olika effekter över hur denna kommunikation kan påverka materialflödet 

och vidare även kapitalbindningen inom fallföretaget. Transkriberingen av intervjuerna 

skedde utefter frågorna som ställts och analysen ställdes upp utefter de teman som 

skribenterna har fått fram från teorin. Detta tillvägagångssätt kan ses i 

operationaliseringen. De teman som analysen behandlar är: överblick, mål och 

strategier, beslutsgrund, vi-anda, motivera ryktesspridning, delegering av beslut, 

personalomsättning, personlig utveckling, interna kommunikationskanaler, skriftliga 

kommunikationskanaler, elektroniska kommunikationskanaler och muntliga 

kommunikationskanaler. Skribenterna skrev ner en sammanfttning av dessa svar och 

kopplade allting till den teori som insamlats. På detta sätt kunde skribenterna se både 

likheter och skillnader mellan respondenter och teorier. Skribenterna har hela tiden 

arbetat  med att vara så tydliga som möjligt genom att följa kvalitetsmått i form av 

trovärdighet och äkthet. På detta sätt kan forskare gå tillbaka för att se hur studien har 

gått tillväga. 

 

3.10 Källkritik 

Skribenterna har främst använt sig av primärdata i form av egengjorda intervjuer samt 

de förstahandskällor av läroböcker till den teoretiska referensramen. Dessutom är det 

viktigt att vara kritisk till att detta är en fallstudie, vilket betyder att den generella bilden 

kan vara olik den bild studien kommer fram till. Fallstudien är ett resultat över hur det 

kan se ut på ett industriföretag i denna storleken. Däremot ser skribenterna att studien 

kan utvecklas och testas mot ytterligare företag för att då få ett starkare resultat som 

skulle kunna motsvara en mer generell bild. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt presenteras en sammanfattning av den data som samlats in under 

intervjuerna med fallföretaget. Avsnittet delas upp utefter de begrepp som har kommit 

fram ur operationaliseringen. Avsnittet kommer vara sammanfattande och inriktat på 

att belysa vad olika respondenter har sagt. Detta görs med hjälp av citat. Respondent 1-

4 är respondenter från logistikavdelningen på fallföretaget och respondent 5 och 6 från 

säljavdelningen. 

 

4.1 Intervjuer 

Kommunikation 

Logistik - Respondenterna fick frågan Vad är kommunikation för dig? och svarade 

följande: “För mig är det utbyte av information” (Respondent 1),  

“Hur man pratar med folk, mail och telefon innanför och utanför företaget” (Respondent 2) 

och “Att man förmedlar information mellan olika personer” (Respondent 4).  

 

Därefter besvarades frågan Hur tycker du kommunikationen här på företaget fungerar?: 

“Den fungerar relativt bra. Det kan alltid bli bättre” säger respondent 1,  

“Förändringar är jättesnabba vilket leder till en kommunikationsbrist. Svårt att se till att 

alla i leden fungerar tillsammans” (Respondent 2), respondent 3 säger “det är svårt att 

kommunicera. Information ut i alla led är jätte svårt… lätt att det stannar” och respondent 

4 menar på att det fungerar “både bra och dåligt… jag kan tycka att kommunikationen från 

ledningen är dålig”. 

 

Sälj - Respondenterna fick frågan Vad är kommunikation för dig? och svarade följande: 

“Sättet vi förmedlar information mellan olika delar inom företaget” (Respondent 5) och det 

handlar enligt respondent 6 om “ett sätt hur man förmedlar saker”.  

 

Därefter besvarades frågan Hur tycker du kommunikationen här på företaget fungerar?: 

“Tidigare var det lättare, då var det mindre folk…. nu ska 20 personer ha samma 

infmroation som 3 skulle ha innan. Det blir svårare” säger respondent 5 och respondent 6 

svarar att “Det fungerar jättebra… Vi är en ganska platt organisation vilket underlättar 

kommunikationen”. 
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Överblick 

Logistik - På frågan Hur fungerar logistikavdelningens dagliga arbete? svarade 

respondenterna: “Fraktförfrågningar från någon av säljarna som jag ska ta fram från två 

eller tre bolag” (Respondent 1), “Kolla upp vad de olika ut-lastningarna har för behov att 

lasta” svarar respondent 2, respondent 3 sa “Kollar upp om vi har det på lager, sen säljer… 

Sen får vi se till så att det alltid finns, vi lägger beställningar på sågverken” och respondent 

4s dagliga arbete handlar om “att ta emot kontrakt från säljare och sedan definiera vad 

som skall göras och vilka mängder”.  

 

Därefter svarade respondenterna på frågan Hur tror du säljavdelningens dagliga arbete 

fungerar?: Respondent 2 och 4 säger sig inte veta vad säljavdelningen har för dagligt 

arbete. Respondent 1 och 3 säger att säljavdelningen arbetar med kundkontakten.  

 

“Kontakt hela vägen från sågverk, produktionen och med kunderna om avtal och last som 

ska skickas” (Respondent 1). Även att “dom har ett lager att jobba med och att försöka 

sälja så mycket som möjligt” (Respondent 3). 

 

Sälj - På frågan Hur fungerar logistikavdelningens dagliga arbete? svarar respondenterna: 

“I det dagliga arbetet arbetet kommunicerar man med sina kollegor, man lägger 70% av 

tiden att sälja 30% av volymen” (Respondent 5) och respondent 6 svarade “Kollar mailen, 

ser om jag fått några förfrågningar. När det är gjort ringer man runt och frågar vad som 

behöver säljas på de olika sågverken… Den mesta kommunikationen sker på mail”.  

 

Därefter svarade respondenterna på frågan Hur tror du säljavdelningens dagliga arbete 

fungerar?: Respondent 6 har ingen aning om vad logistikavdelningen har för arbete. “Det 

har jag faktiskt ingen aning om” (Respondent 6) och respondent 5 säger sig “inte veta 

exakt, men att logistiken inte är så jätte komplicerad. Har man varorna klara, ska de i en 

container, sen vet dom att det kommer skickas”. 
 

Mål och strategier 

Logistik - 3 av respondenterna från logistikavdelningen säger att logistikavdelningen har 

billiga frakter och funktionalitet, att få ut så många sågade varor som möjligt och hela tiden 

leverera ut rätt vara till rätt tidpunkt och i rätt kvalitet som deras mål och strategier.  

 

Respondent 4 säger “Vi har inga mål och strategier, vi ska leverera ut så snabbt och 

effektivt som möjligt” (Respondent 4).  
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Respondenterna fick sedan frågan Vad har säljavdelningen för mål och strategier tror du? 

och svarade följande: “Sälja så dyrt som möjligt. Det är en balansgång att sälja så mycket 

som möjligt. Det är en evig dialog om vad som är lönsammast på sågverken” (Respondent 

1). Respondenterna ansåg att kvalité, volym, budgetar och att ha stora kunder var 

säljavdelningens mål och strategier. Respondent 4 sa “jag vet inte, vi är aldrig med på 

deras säljmöten” (Respondent 4).  

 

Respondenterna fick efter det frågan Vad har företaget för mål och strategier tror du? och 

svarade följande: Att långisktigt driva ett lönsamt företag, vara rädda för kostnader, hålla 

god kvalitet, ta hand om sin personal, att ha stora kunder som slukar mycket varor och 

respondent 4 sa “jag vet faktiskt inte. Det finns ingen klar bild till oss som jobbat här länge, 

de nyanställda kanske får mer ny information, men inte vi” (Respondent 4). 

 

Sälj - Respondent 5 säger att “målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Visst har vi 

en budget, då sitter vi och estimerar vad vi tror det kommer säljas. Därefter byggs en 

budget” (Respondent 5) och respondent 6 säger “faktiskt inga, ingen budget eller så som vi 

arbetar efter. Det finns heller ingen prislista på vad vi säljer. Allt är mycket olika från olika 

marknader, man går på känsla” (Respondent 6).  

 

Respondenterna fick sedan frågan Vad har logistikavdelningen för mål och strategier tror 

du? och svarade följande: “Ingen aning om detta. Så lite kostnader som möjligt. Bästa 

transport till bästa möjliga pris” (Respondent 6).  

 

Respondenterna fick efter det frågan Vad har företaget för mål och strategier tror du? och 

svarade följande: “Det finns inga uttalade strategier och mål” (Respondent 5) och 

respondent 6 sa att det var att tjäna pengar och var långsiktig. 
 

UB Enighet om mål 

Logistik - Respondenterna fick efter det frågan Har ni kontinuerliga dialoger om vart 

företaget är påväg? och svarade följande: Respondent 1 ansåg att det blivit bättre på senaste 

tiden. Att det är överlag är lite dåligt om man jämför med större bolag. Respondent 2 säger 

att “så länge allting flyter är det inga problem” (Respondent 2). Enligt respondent 3 är det 

oregelbundna möten om detta och då diskuteras olika marknader. “Detta kan vara när som 

helst, men oftast en gång i kvartalet” (Respondent 3). Respondent 4 anser att “vi sköts som 
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ett litet företag även om vi är stora. Vi är för stora för mun-mot-mun metoden. Tidigare 

visste man allt” (Respondent 4).  

 

På frågan Skapar ni mål tillsammans? svarade respondenterna följande: “Det händer att det 

kan bli lite eget-fokus på egen verksamhet. Säljaren fokuserar på säljuppgifterna och tänker 

inte på produktionen” (Respondent 1) och respondent 2 säger “vi sätter mål tillsammans” 

(Respondent 2). Enligt respondent 3 kommer inte mål från möten och fortsätter med att 

“man vet nog inte vilka mål man har här, det är vad jag gissar” (Respondent 3) och 

respondent 4 anser att de sätter mål tillsammans. 

 

Sälj - Respondenterna fick efter det frågan Har ni kontinuerliga dialoger om vart företaget 

är påväg? och svarade följande: “Inom sälj pratar vi med varandra hela tiden. Varje 

månad sitter ****** ner med resten av personalen och förklarar läget om varje marknad” 

(Respondent 5). Respondent 6 sa “det finns inga super tydliga mål om vart vi är påväg osv. 

Inga möten heller som handlar om att få alla på samma spår. Alla har mycket eget ansvar, 

mycket platt organisation”. “Det gäller att vara självständig och kreativ för att arbeta här” 

(Respondent 6).  

 

På frågan Skapar ni mål tillsammans? svarade respondenterna följande: “Absolut, det är en 

diskussion om volymer och marknader som gör att dom kommer fram till mål” (Respondent 

5) och respondent 6 säger “vi arbetar inte med mål” (Respondent 6). 
 

Beslutsgrund 

Logistik - På frågan Vart får du information gällande marknad, konkurrenter och 

företagets mål och visioner? svarade respondenterna följande: Intern tidning där 

information kommer en gång i kvartalet för hela organisationen, koncernchefen håller tal på 

sommarfesten och pratar om detta då och även när man får lite tid med ******, då passar 

man på att fråga lite vad som händer. 

 

Sälj - På frågan Vart får du information gällande marknad, konkurrenter och företagets mål 

och visioner? svarade respondenterna följande: “Marknadsinformationen får jag från 

kunderna, även från konkurrenterna när man springer på dom” (Respondent 5) och “om 

man träffar en kund, så berättar dom vad andra leverantörer gör. Sen pratar man intern då 

hör man rykten osv. Det är ingenting vi har möten om” (Respondent 6). 
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UB Vi-anda 

Logistik - Respondenterna svarade följande på frågan Förstår du din roll i organisationen? 

och fick utifrån detta utveckla sitt svar: “Ja det gör jag, det handlar om att se till att vi har 

kostnadseffektiva transporter” (Respondent 1), “Ja, kolla upp vad de olika utlastningar har 

för behov att lasta ut” (Respondent 2), “Ja det gör jag” (Respondent 3) och “Idag vet jag 

inte om vad jag har för befogenhet… förr var min roll väldigt klar” (Respondent 4).  

 

Därefter fick respondenterna frågan Är din roll tydlig för andra? och svarade: “Det är nog 

rätt så klart” (Respondent 1), “Nej det tror jag inte. Insynen på någon annans jobb får man 

inte om man inte sitter bredvid. Alla sköter sig själva” (Respondent 2), “det tror jag inte, 

jag tror inte dom får någon information om det” (Respondent 3) och “****** vet allt, 

skulle nog alla säga” (Respondent 4).  

 

Sedan fick respondenterna svara på Samarbetar du mycket med andra på 

logistikavdelningen?: “I vissa perioder finns det inget att diskutera” (Respondent 1), 

“Vissa perioder har vi jätte mycket kontakt… andra perioder mindre” (Respondent 2), 

“Jag delar med mig av mitt jobb” (Respondent 3) och “Visst man samarbetar mycket” 

(Respondent 4).  

 

Efter det besvarades frågan Samarbetar ni på logistikavdelningen mycket med 

säljavdelningen?: “Säljarna har priser som är färdiga. Men alla nya saker som händer, då 

kontaktar säljarna mig och frågar om priser” (Respondent 1), respondent 2 säger att det 

inte finns något direkt samarbete med sälj, respondent 3 säger att det är väldigt nära kontakt 

mellan sälj och logistik och respondent menar på att “ja det är ju där vi får vår information, 

Om vad som är sålt… Man är ofta ganska inarbetad om vad de olika säljarna arbetar med 

och hur de arbetar” (Respondent 4).  

 

Slutligen svarade respondenterna på frågan: Skulle du säga att man arbetar mycket med 

varandra på arbetsplatsen?: “Ja, men det hade säkert kunnat blivit mer. Det finns ju alltid 

en brist i informationsflöden. Orderinformationen som kommer från säljarna är kanske 

otillräcklig” (Respondent 1), “God kontakt på arbetsplatsen” (Respondent 2), “Ja men det 

tycker jag absolut” (Respondent 3) och “Jadå” (Respondent 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarade följande på frågan Förstår du din roll i organisationen? och 

fick utifrån detta utveckla sitt svar: “Min roll i organisationen är att agera problemlösare, 
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en av dom som varit med längst… Fungerar som spindeln i nätet” (Respondent 5) och “Ja 

det gör jag. Säljare, säljer trävaror i…” (Respondent 6).  

 

Därefter fick respondenterna frågan Är din roll tydlig för andra? och svarade: “Jag tror att 

dom upplever det lite så, att jag har varit med länge och har en lång produktionshistorik” 

(Respondent 5) och “ja det tror jag” (Respondent 6).  

 

Sedan fick respondenterna svara på Samarbetar du mycket med andra på säljavdelningen?: 

“Ja absolut, vi är ett bra team. Inga konstigheter mellan kommunikationen. Vi har däremot 

två killar som har det lite tuffare” (Respondent 5) och “Ja absolut, hela tiden. Det är 

därför det är svårt att ha volymer och budget på olika kunder. Kanske har någon annan 

säljare bättre kontakt med min kund” (Respondent 6).  

 

Efter det besvarades frågan Samarbetar ni på säljavdelningen mycket med 

logistikavdelningen?: “Ja det gör vi” (Respondent 5) och “Det låter jag sköta sig ganska 

självt. Det kan dom sköta, vilket funkar bra” (Respondent 6).  

 

Slutligen svarade respondenterna på frågan Skulle du säga att man arbetar mycket med 

varandra på arbetsplatsen?: “Rent generellt så är det mycket samarbete mellan logistik- 

och säljavdelningen” (Respondent 5). 
 

Motivera ryktesspridning 

Logistik - På frågan Får du ibland ofullständig, missvisande eller otydlig information som 

försvårar ditt jobb? svarar respondenterna och fick därefter utveckla sitt svar: “Ibland 

saknas det kunskap om varorna som leder till bristfälligt informationsflöde. Ibland 

försvårar det mitt jobb” (Respondent 1), respondent 2 svarar och säger “Ja det får vi tack 

vare att det är så snabba skiften… vilket leder till att jag får leta upp informationen själv” 

(Respondent 2), respondent 3 säger “på ett vis vore det bra att få reda på vad som faller i 

olika kvalitet på de olika sågverken. Så man ligger steget före lite oftare” (Respondent 3) 

och respondent 4 menar att “Man kan få ett mail på 15 sidor. Då börjar man baklänges för 

att förstå vad som står på första sidan. Sen står inte alltid det med. Säljaren har varit med 

hela rullen, kunde då ha sammanfattat så det är enklare så jag kan förstå, och haft ett 

samtal däremellan” (Respondent 4). Respondent 4 fortsätter och säger “De långa mailen 

(15 sidor) gör att jag måste lägga extra tid på detta. Mycket information är viktig att ha för 

att besluta om det ska sparas… Denna information kan brista ibland” (Respondent 4).  
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Därefter besvaras frågan Anser du att kommunikationen mellan er och ledningen ibland kan 

vara bristfällig? och får därefter utveckla sitt svar: “... kommunikationen fungerar bra” 

(Respondent 1), “Informationen är inte bristfällig, den finns där, men har den som får 

informationen rätt verktyg att använda den?” (Respondent 2), “Nej det tycker jag inte” 

(Respondent 3) och “Nej, det är möjligtvis annan information som är bristfällig” 

(Respondent 4). 
 

Sälj - På frågan Får du ibland ofullständig, missvisande eller otydlig information som 

försvårar ditt jobb? svarar respondenterna och fick därefter utveckla sitt svar: “Jag får 

ingen missvisande information… Ibland ger vi nog inte rätt information till produktionen, vi 

kommunicerar inte ut att ett sågverk har producerat alldeles för mycket… Svårt att få ut 

information till produktionen” (Respondent 5) och “Nej inte alls” (Respondent 6).  

 

Därefter besvaras frågan Anser du att kommunikationen mellan er och ledningen ibland kan 

vara bristfällig? och får därefter utveckla sitt svar: “Nej, inte alls” (Respondent 5) och 

respondent 6 anser att “den fungerar jättebra. Det är i båda riktningar. Det är så pass platt 

organisation” (Respondent 6). 
 

Underlätta delegering 

Logistik - Respondenterna svarar på frågan Får du rätt information för att kunna ta beslut 

eller måste du söka denna själv? Om du behöver söka efter denna själv, hur gör du?: “Ja 

och nej, saknar jag information så söker jag aktivt efter denna” (Respondent 1), “Bara från 

ett ställe får jag bristfällig information” (Respondent 2), “Jag tycker jag får rätt 

information och hämtar rätt information” (Respondent 3) och “Jag själv måste söka upp 

information ibland… Känsliga frågor måste jag fråga ******” (Respondent 4).  

 

Därefter svarar respondenterna på frågan Kan du ta egna beslut?: “Ja” svarar 

respondenterna (1,2,3 & 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarar på frågan Får du rätt information för att kunna ta beslut eller 

måste du söka denna själv? Om du behöver söka efter denna själv, hur gör du?: “Jag kollar 

upp den själv” (Respondent 5) och “Jag får rätt information oftast. Ibland måste jag fråga” 

(Respondent 6).  
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Därefter svarar respondenterna på frågan Kan du ta egna beslut?: “Ja det kan jag. Ibland är 

****** också med och tar beslut” (Respondent 5) och “Ibland är det svårt när priserna 

förändras, då frågar jag någon annan från säljavdelningen” (Respondent 6). 
 

Personalomsättning 

Logistik - Respondenterna svarar på frågan Hur ser personalomsättningen ut?: “Vi har lite 

folk som varit inne och slutat, men det var ett tag sen. Personalomsättningen är rätt så låg” 

(Respondent 1), “Låg” (Respondent 2), “Det är samma människor här nu som det var när 

jag började, så den är väl så låg den kan bli” (Respondent 3) och “Nästan ingen alls. Den 

som varit här på kontoret kortast har ju varit här i 3 år” (Respondent 4).  

 

Vidare besvaras frågan Har ni en konstruktiv intern dialog inom företaget?: “Det händer 

ibland, men ofta inte. Vore bra att få en klapp på axeln… Alla gillar att få beröm, men 

samtidigt så går saker mycket snabbt här, och alla har eget ansvar” (Respondent 1), “Inte 

speciellt mycket” (Respondent 3) och “Under medarbetaresamtal får man feedback. En 

gång om året har vi detta” (Respondent 4).  

 

Sälj - Respondenterna svarar på frågan Hur ser personalomsättningen ut?: “Har i princip 

ingen personalomsättning” (Respondent 5) och “Extremt låg” (Respondent 6).  

 

Vidare besvaras frågan Har ni en konstruktiv intern dialog inom företaget?: “Det är 

svårare när vi är så pass stora. Vi har nog ingen sådan. Vi är nog lite dåliga på det” 

(Respondent 5) och “Det får jag inte supermycket av. Lite grann har vi men inte så 

jättemycket” (Respondent 6). 
 

Personlig utveckling 

Logistik - På frågan Hur bidrar företaget till din personliga utveckling? svarar 

respondenterna: “Mest genom nya utmaningar” (Respondent 1), “Jag är rätt nöjd där jag 

är” (Respondent 2), “Jag tror inte att företaget är jättebra på det. Medarbetaresamtalen 

man ska hålla i, det tas på kafferasterna istället” (Respondent 3) och “Jag tror inte att de 

aktivt arbetat med det eller om de bara blivit så. Jag har ju inte gått så mycket utbildningar 

genom mina ** år här” (Respondent 4).  

 

Därefter ställs frågan Har du möjlighet att utvecklas utifrån företagets förutsättningar?: 

“Jag har fått göra mer än många andra, olika saker vilket såklart leder till att jag fått 

utvecklas” (Respondent 1), “Ja, men just nu letar jag efter andra platser att arbeta” 
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(Respondent 2), “Ja det kan man säga” (Respondent 3) och “Det finns inte så mycket 

utvecklingsmöjligheter för mig längre” (Respondent 4). 

 

Sälj - På frågan Hur bidrar företaget till din personliga utveckling? svarar respondenterna: 

“Det bidrar… Ibland får man höra att jag gjort något galet, då lär man sig av det” 

(Respondent 5) och “Just nu kan jag inte utvecklas mer… Det finns liksom inget nästa steg” 

(Respondent 6). 
 

Tillgänglig information 

Logistik - Respondenterna svarade på frågan Hur tillgänglig är informationen du behöver 

för ditt dagliga arbete? och fick därefter utveckla sitt svar: “Den är rätt tillgänglig, oftast 

är den informationen som inte är tillgänglig i huvudet på någon annan, då är det bara att 

fråga” (Respondent 1), “Tillgänglig” (Respondent 2), “... hyffsat tillgänglig, jag kan nog 

söka informationen som jag behöver” (Respondent 3) och “Ja det är den… Frågar kund 

eller säljaren, det är dom som sitter på den första informationen vi behöver. Det är 

kontraktet som måste vara tydligt” (Respondent 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarade på frågan Hur tillgänglig är informationen du behöver för 

ditt dagliga arbete? och fick därefter utveckla sitt svar: “Det är ju svårare att få rätt 

information än vad det var när vi började… Idag får man vara mer kritisk” (Respondent 5) 

och “Är det något jag inte vet så frågar jag bara” (Respondent 6). 
 

Skriftliga kommunikationskanaler 

Logistik - Respondenterna svarade på frågan Vilka skriftliga kommunikationskanaler 

använder ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: “Intern 

och extern personaltidning… Information om marknader, nyanställningar och så vidare” 

(Respondent 1), “Ordrar från kundservice och tidningar… Marknader och dylikt” 

(Respondent 2), “Vi har ju dessa tidningar. Två stycken, en som går till alla leverantörer 

och en som går ut till anställda… Information om marknader, information om vad som hänt 

på något ställe - någon investering eller något så” (Respondent 3) och “... en tidning för 

anställda som släpps var tredje månad… Sen är det lite artiklar, därefter nyanställningar 

med kort på dom. De som är anställda då kanske blev anställda för 3 månader sedan” 

(Respondent 4). 
 

Sälj - Respondenterna svarade på frågan Vilka skriftliga kommunikationskanaler använder 

ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: “Vi har 
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personaltidningar, vet dock inte när jag läste den sist… Blandad information, 

anställningar, marknader, priser med mera” (Respondent 5) och “Vi har intranät. Även en 

intern tidning… Det handlar om intern information” (Respondent 6). 
 

Elektroniska kommunikationskanaler 

Logistik - Respondenterna svarade på frågan Vilka elektroniska kommunikationskanaler 

använder ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: 

“Intranät, mail och telefon… Beroende på vilken behörighet du har, kan du gå in på olika 

platser och kolla information. Informationen är inte alltid uppdaterad på intranätisdan” 

(Respondent 1), “Mail, telefon, excel och intranät… Veckoplanering, beställningar” 

(Respondent 2), “Intranät, epost och telefon… Det är lite allt möjligt. 

Marknadsinformation, annan information om hur det går för Vida” (Respondent 3) och 

“Mycket mail, intranät och telefon… Mail är det vanligaste, genom detta får jag 

information om det dagliga arbetet” (Respondent 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarade på frågan Vilka elektroniska kommunikationskanaler 

använder ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: “Mail 

är mest använt, därefter telefon. Intranät finns också där mycket information kommer ut… 

vilka hamnar som finns och hur dom går samt vilka som är på semester” (Respondent 5) 

och “Intranät använder vi. Väldigt mycket epost, nästan all information men även telefon… 

Intranät ger ungefär samma information som tidningen” (Respondent 6). 
 

Muntliga kommunikationskanaler 

Logistik - Respondenterna svarade på frågan Vilka muntliga kommunikationskanaler 

använder ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: 

“Främst möten… Kvartalsmöten, det diskuteras marknader med mera” (Respondent 1), 

“Kafferasten. Det blir mycket snack… Man kan minsann snappa upp något viktigt” 

(Respondent 3) och “Mest allmänt, vi pratar med varandra… Allt från jobb till livet” 

(Respondent 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarade på frågan Vilka muntliga kommunikationskanaler använder 

ni er av? och fick därefter besvara Vilken information får ni ut av dessa?: “Mest möten och 

så… Det kan ibland vara viktiga saker” (Respondent 5) och “Möten inom sälj, men väldigt 

sällan. Jag vill ha fler möten… Information om vad som händer på de andra marknaderna” 

(Respondent 6) 
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Interna kommunikationskanaler 

Logistik - Respondenterna svarade på frågan Vilka kommunikationskanaler använder ni er 

av mellan sälj och logistik?: “Elektroniska och muntliga” (Respondent 1), “Muntliga” 

(Respondent 2), “Muntliga eller elektroniska” (Respondent 3) och “Främst mail” 

(Respondent 4).  

 

Därefter besvarades frågan Vilka kommunikationskanaler använder du mest?: 

“Elektroniska och muntliga” (Respondent 1), “Elektroniska” (Respondent 2), “Muntliga” 

(Respondent 3) och “Mail” (Respondent 4).  

 

Slutligen svarar respondenterna på frågan Vilken kommunikationskanal tycker du fungerar 

bäst?: “Mail fungerar bäst, man kan läsa historik” (Respondent 1), “Elektroniska, telefon 

och mail” (Respondent 2), “Mail tycker jag är bäst. Då har man så man kan gå tillbaka 

och läsa vad som skrivits tidigare” (Respondent 3) och “Jag använder mailet så jag kan gå 

in till ansvarig om det är så att något är fel” (Respondent 4). 

 

Sälj - Respondenterna svarade på frågan Vilka kommunikationskanaler använder ni er av 

mellan sälj och logistik?: “Först och främst mail” (Respondent 5) och “Epost och att man 

går dit och frågar dom” (Respondent 6).  

 

Därefter besvarades frågan Vilka kommunikationskanaler använder du mest?: “Mail och 

muntligt” (Respondent 5) och “Mesta dels epost” (Respondent 6).  

 

Slutligen svarar respondenterna på frågan Vilken kommunikationskanal tycker du fungerar 

bäst?: “Mail fungerar bäst” (Respondent 5) och “Telefon är bra, snabba beslut. Men email 

är bra för då kan man gå tillbaka och läsa” (Respondent 6). 
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5 Analys 
Analyskapitlet är uppdelat i två rubriker som i sig bygger på de två 

problemformuleringar uppsatsen syftar till att besvara. I fråga “hur fungerar 

kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning på industriföretag?” används teori 

i relation till den empiriskt insamlade datan och behandlas genom olika 

kommunikationsteman. I frågan “hur påverkar denna kommunikaiton det interna 

materialflödet?” ställs teori och empiri från första frågan mot teori om hur 

materialflöde påverkas av kommunikation. 

 

5.1 Hur fungerar kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning 

på industriföretag? 

Nilsson och Waldemarson (2007) skriver att kommunikation är något som blir 

gemensamt när det delas mellan två eller flera människor. Kommunikationen kan 

fungera på många olika sätt eftersom olika personer använder det olika. 

 

Respondenterna säger att kommunikationsbegreppet är något svårt att förklara, men den 

övergripande svaret över begreppet blir att det är information som skickas mellan 

personer inom organisationen. 

 

Mattsson (2012) skriver att tillgång till information är nödvändigt för bedriva en 

effektiv verksamhet. Det är också en förutsättning för att alla aktörer inom 

organisationen ska kunna genomföra sitt vardagliga arbete. Det anses enligt författaren 

finnas informationsgap mellan olika parter i en organisation som skapas när ena parten 

inte får information från den andra. Detta anses leda till osäkerheter och ineffektiva 

processer. 

 

Respondeterna säger att kommunikationen på företaget fungerar bra, men att allting kan 

bli bättre. Det svåra är att se till så att alla led fungerar tillsammans eftersom det är lätt 

att information stannar och inte förs vidare. Tidigare var det lättare att kommunicera 

eftersom företaget var mindre. 

 

Enligt Erikson (2008) skapas nya basbehov av kommunikativa aspekter. Bland dessa 

finns behovet av struktur samt att vi alla tar åt oss information på olika sätt. Vissa är 
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visuella, vissa är lyssnare och vissa är kännare. Detta är något som anses vara viktigt att 

veta vid arbete med många människor. Det är något som är viktigt eftersom 

organisationen idag behöver anpassa sig utefter fler medarbetare. 

 

“Nu ska 20 personer ha samma information som 3 skulle ha innan” (Respondent 5). 

 

Överblick 

Vidare  menar Erikson (2008) att medarbetare och chefer behöver fakta om mer än det 

dagliga egna arbetet. Unga medarbetare ersätter lojala trotjänare och kravet på 

kommunikation om helheten blir viktigare så att alla kan se sitt bidrag till det totala 

resultatet. Det är en förutsättning att som medarbetare få en bild av sin omvärld för att 

kunna agera på rätt sätt. Det dagliga arbetet som utförs på företaget är enligt 

respondenterna från logistikavdelningen olika fraktförfrågningar, lagerkontroller, ut-

lastningsbehov och planering, kontrakthantering från säljare och kontraktdefiniering 

som bestämmer vad och mängd som skall göras. Detta är enligt Erikson (2008) 

operativ- och styrkommunikation. Enligt respondenterna från säljavdelningen läggs 

70% av den dagliga arbetstiden på att sälja 30% av volymen. De kontrollerar även mail 

och ringer runt till de olika sågverken. Två av fyra respondenter från 

logistikavdelningen anses sig inte veta hur säljavdelningen arbetar. De två andra anser 

att säljavdelningen arbetar med kundkontakt och att försöka sälja så mycket som 

möjligt. Ingen från säljavdelningen kunde förklara hur logistikavdelningen arbetade. 

 

“Logistiken är inte så jätte komplicerad. Har man varorna klara, ska de i en container, 

sen vet dom att det kommer skickas” (Respondent 5). 

 

Förståelse för andras arbetsuppgifter och roller skapar enligt Erikson (2008) beredskap 

för att hantera oväntade förändringar snabbare och bättre än konkurrenter. Vidare 

skriver Erikson (2008) att utifrån en överblick kan medarbetarna se organisationens 

framtid och därmed tillsammans med andra inom organisationen formulera tydliga mål 

och strategier. 

 

Mål och strategier 

Enligt Erikson(2008) är det viktigt att har kontinuerliga dialoger om vart företaget är på 

väg och varför de är på väg åt detta håll. Genom att enas om vilken väg som ska tas blir 
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det allt effektivare, det vill säga om alla medarbetare drar åt samma håll. Författaren 

menar på att dessa kontinuerliga dialoger inom företag är en form av 

styrkommunikation som skulle kunna vara budgetar. Tre av respondenterna från 

logistikavdelningen säger att målet är att de själva ska ha billiga frakter och hög 

funktionalitet, att det huvudsakliga målet är att få ut så många sågade varor som möjligt 

och hela tiden leverera ut rätt vara i rätt tidpunkt och till rätt kvalitet. Däremot säger 

respondent 4 att avdelningen inte har några mål och strategier. Respondent 5 säger att 

säljavdelningen har en budget där det estimeras vad som kommer att säljas och 

respondent 6 säger att de inte har någon budget de arbetar efter. Säljarna har heller inte 

någon prislista de jobbar efter. Medan respondenterna från logistikavdelningen tror sig 

veta att säljavdelningen följer en budget och arbetar mot att sälja så mycket som 

möjligt. Respondent 4 säger sig inte veta vad säljavdelningen har för mål och strategier. 

 

“Vi är aldrig med på deras säljmöten” (Respondent 4). 

 

Respondent 1, 2, och 3 ansåg att företagets mål och strategier är att långsiktigt driva ett 

lönsamt företag, vara rädda för kostnader, hålla god kvalitet, ta hand om sin personal 

och att ha stora kunder som slukar mycket varor. Respondent 4 anses sig även inte ha 

någon uppfattning över vad företaget har för mål och strategier och menar på att den 

informationen kommer till de som är nyanställda. Respondent 6 på säljavdelningen tror 

att företagets mål och strategier handlar om att tjäna pengar och vara långsiktig, 

samtidigt som respondent 5 säger att det inte finns några uttalade mål och strategier. 

 

Erikson (2008) menar att om medarbetarena har överblick över organisationen är det 

lättare att formulera mer tydliga mål och strategier. Författaren säger att dessa 

kontinuerliga dialoger om vart företaget är påväg är ytterst betydelsefulla för att det 

skapar förståelse och vägledning för medarbetarna. På detta sätt kan alla medarbetare 

fokusera på att dra organisationen åt samma håll, vilket är något som underlättar 

målsättningar och strategiskapande. Även Heide et. al. (2005) och Erikson (2008) menar 

att  utan denna information riskerar företag att gå åt fel håll vilket kan ha förödande 

konsekvenser. 

 

Respondent 1, 2 och 3 menar att det förekommer oregelbundna möten då det diskuteras 

olika marknader, vilket är något som sker ungefär en gång i kvartalet. Respondent 4 
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menar att företaget sköts som ett litet företag, även ifall de idag är ett stort. Med detta 

menar respondenten att det var lättare förr, då storleken var betydligt mindre och det 

fungerade med man-till-man metoden. Med andra ord så är det fortfarande till viss del 

denna metod som används även ifall företaget är mycket större. Det skapas därmed 

någonting som Storhagen (2011) kallar för flaskhalsar. 

 

Respondent 5 menar att de varje månad har möten där de diskuterar marknader 

och  respondent 6 menar istället på att det inte finns några tydliga mål över vart 

företaget är påväg, inte heller några möten som ska få medarbetare på samma spår. Alla 

har istället mycket eget ansvar. 

 

“Det gäller att vara självständig och kreativ för att arbeta här”(Respondent 6). 

 

Erikson (2008) säger att allt arbete börjar inom organisationen och sprider sig utåt. Om 

ingen av de anställda vet vart de är på väg, hur kan då någon utanför organisationen 

veta. Om en organisation inte lägger tid på att arbeta med information blir följden att 

ingen internt vet något om hur det var, hur det är och hur det blir. Respondent 2, 4 och 5 

anser att man sätter mål tillsammans inom företaget medan respondent 1 och 3 menar 

att man är väldigt egenfokuserad och tänker inte på någon annans uppgift. Därmed vet 

man inte vilka mål det är man har. 

 

“Vi arbetar inte med mål” (Respondent 6). 

 

Beslutsgrund 

Tillsammans med Heide et al. (2005) fortsätter Erikson (2008) resonemanget med att 

medarbetare som har tillgång till rätt information får ökade kunskaper och därmed högre 

kompetens för att ta bättre beslut. Denna typ av information består inte enbart av 

marknad och konkurrenter, utan det presenterar också företagets mål, visioner och 

affärsfilosofi. Medarbetarna behöver denna information för att hela organisationen ska 

gå åt samma håll. Enligt Erikson (2008) är det som företagen vill förmedla externt, 

grundat hos medarbetarna inom företaget. Det är viktigt att rätt information når fram 

och att den är tydlig i alla led. Om det inte är fallet finns det risk att företaget 

kommunicerar ut luddig fakta till marknaden. Respondenterna från logistik avdelningen 

ansåg att denna information kommer från en intern tidning varje kvartal och att 
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information gällande marknad, konkurrent, mål och visioner kommer även när 

koncernchefen håller tal på sommarfester. Säljvavdelningen anser att 

marknadsinformationen kommer från kunder och konkurrenter och respondent 6 tilläger 

att säga att det inte är något som de har möten om. 

 

Vi-anda 

Det är enligt Erikson (2008) viktigt med motivation  och vi-anda inom organisationer. 

Detta skapas genom att medarbetarna förstår sin roll i organisationen och att de har 

tillräcklig information för att kunna fatta rätt beslut. Förstår medarbetarna sin roll och 

har tillräcklig information blir jobbet roligare och kommunikation blir fri och öppen. 

Fem av respondenterna förstår vikten av deras roll och vad den innebär. Medan 

respondent 4 påstår sig haft en mycket tydligare roll förr när företaget var mindre. “Idag 

vet jag inte vad jag har för befogenheter”. 

 

Två av respondenterna ansåg att deras roll i företaget inte är tydlig för andra medan 

resterande fyra ansåg sig ha en tydlig roll som andra inom företaget förstod. Alla 

respondenter från logistikavdelningen menar på att kommunikationen inom avdelningen 

sker i perioder, ibland finns det mycket att göra  - då pratar vi mer. På säljavdelningen 

sker det en ständig dialog. 

 

På logistikavdelningen anses det finnas både väldigt nära kontakt och åsikter om att 

kontakten är okontinuerlig. Respondenterna menar på att man hade kunnat jobba med 

mer kontakt mellan varandra och att det ibland kan finnas en brist på information. Trots 

detta tycker respondenterna att kommunikationen överlag är god mellan de olika 

avdelningarna. Respondent 5 anser att det generellt sker mycket samarbete mellan 

logistik- och säljavdelningen samtidigt som respondent 6 anser att arbetet mer sköter sig 

självt. Värdet av information har enligt Mattsson (2012) med tiden blivit allt viktigare 

och innebär att organisationer måste anpassa sig efter den ständigt förändrade 

omvärlden. Nyckeln är informationsutbytet från en part till en annan. 

 

Ryktesspridning 

Något som organisationer också vill undvika är ryktesspridning som beror på 

ofullständig, missvisande eller otydlig information. Detta sänker motivationen hos 

medarbetarna och kan i värsta fall resultera i att organisationen lamslås. Enligt 
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respondenterna från logistikavdelningen finns det en övergripande informationsbrist i 

kommunikation som anses försvåra arbetet. Det kan saknas kunskap om varor, 

försnabba skiften i aktiviteter och okunskap om vad andra behöver för att göra sitt jobb. 

Erikson (2008) skriver att det kan uppkomma brister mellan två personer som inte 

förstår varandra, dessa två personer har då olika behovsprofiler. Detta är något som är 

intressant eftersom kommunikation då blir ineffektiv och respondent 4 sa “de långa 

mailen (15 sidor) gör att jag måste lägga extra tid på detta. Mycket information är viktig 

att ha för att besluta om det ska sparas… Denna information kan brista ibland” 

(Respondent 4). Detta är något som Erikson (2008) menar skapar störningar i 

kommunikationen. 

 

Vidare skriver författarna att det finns en inriktning inom kommunikation som heter 

semiotik. Denna inriktning handlar om människans betydelseskapande där en sak kan 

betyda olika för olika individer. Heide et al. (2005) fortsätter och menar att otydlig 

information uppstår när chefer kommunicerar dåligt med anställda. På så sätt skapas en 

tvist mellan parterna. Respondent 5 från säljavdelningen får ingen missvisande 

information med erkänner sig dock bidra till att inte rätt information kommer fram. 

Respondent 6 menar att de aldrig får ofullständig information och inte heller är 

kommunikationen enligt någon av respondenterna med ledningen bristfällig. Heide et 

al. (2005) fortsätter och menar att bristfällig kommunikation mellan anställda och 

ledning leder till att anställda inte gör det cheferna vill få ut. 

 

Underlätta delegering 

Delegering av beslut förutsätter enligt Erikson (2008) en väl fungerande 

kommunikation, speciellt med dagens snabba förändringar. Det är idag viktigt att 

företag ger mer ansvar till sina medarbetare längre ut i organisationen. De snabba 

förändringarna gör så att företag snabbt måste ta beslut och de klarar inte av att gå 

igenom långa hierarkiska processer. Enligt Heide et al. (2005) sätts därför större press 

på medarbetarna som själva måste inhämta information som de kan använda för att fatta 

korrekta beslut. För att detta ska fungera krävs god intern kommunikation. Samtliga 

respondenter anser sig oftast få rätt information men kan även ta reda på saker själva om 

det skulle behövas. De känner även att de själva kan ta beslut. 
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Personalomsättning 

Enligt Erikson (2008) är personalomsättning idag ett problem och innehåller dolda 

kostnader som bör ställas mot investeringar i utökad intern kommunikation. 

Respondenterna från intervjuerna anser att personalomsättningen är mycket låg. “Det är 

samma människor här nu som det var när jag började” (Respondent 3). 

Peronalomsättningen minskar enligt Erikson (2008) om medarbetarna medverkar i en 

konstruktiv intern dialog. Detta eftersom de ser egen utvecklingspotential och ökad 

trivsel. Detta bidrar i sin tur till nöjda medarbetare vilket underlättar rekrytering av nya 

medarbetare, eftersom dessa pratar gott om sin arbetsgivare. Medarbetare som har fått 

information har helt enkelt ökade kunskaper om organisationen, de är bättre motiverade 

och ger en korrekt bild av arbetsplatsen. Respondent 1, 3, 4 och 6 anser att företaget inte 

har konstruktiva interna dialoger speciellt ofta. Respondent 5 samtycker men tilläger att 

säga att företaget är dåliga på detta. Respondenten menar på att det är svårare nu när 

man är så pass stora. 

 

Personligutveckling 

Det finns enligt Erikson (2008) i varje företag två stycken utgångspunkter av 

verksamheten och det första är att medarbetaren ska utföra sina vanliga arbetsuppgifter. 

Det andra är att ge medarbetarna meningsfulla uppgifter som bidrar till den personliga 

utvecklingen. Intern kommunikation lägger grunden för detta genom att tillföra kunskap 

som inte bara handlar om det egna arbetet. Enligt respondent 1 och 5 är företaget en 

bidragande faktor till deras personliga utveckling. Respondent 2 menar på att företaget 

inte är speciellt bra på detta, att medarbetarsamtalen äger rum på kafferaster istället. 

Respondent 4 menar på att företaget inte jobbar aktivt med detta. “Just nu kan inte jag 

utvecklas mer....det finns liksom inget nästa steg” säger respondent 6 och respodent 1 

säger sig ha fått göra mycket mer än andra, att man har fått utvecklas. Samtidigt tycker 

respondent 2 och 4 att utvecklingsmöjligheterna är knappa. 

 

Tillgänglig information 

Vidare menar Mattsson (2012) att tillgången till information är en nödvändighet för att 

kunna bedriva en effektiv verksamhet och en förutsättning för att aktörerna längs 

försörjningskedjan skall kunna utnyttja sina resurser på ett optimalt sätt. Författaren 

menar på att informationsflöden står för många indirekta värden. 
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Samtliga respondenter förutom nummer 5 säger att informationen finns tillgänglig inom 

organisationen för att det dagliga arbetet ska kunna utföras. Värdet av information är 

något som Mattsson (2012) skriver har eskalerat de senaste åren och blir därmed allt 

viktigare eftersom de hela tiden behöver anpassa sin organisation efter den ständigt 

förändrade omvärlden. Respondent 5 menar att det är svårare att få rätt information nu 

mot vad det var tidigare, idag är man mer kritisk. 

 

Interna kommunikationskanaler 

Det är enligt Erikson (2008) inte lätt att få en fungerande intern kommunikation och 

detta kan bero på att personer inom företaget befinner sig i olika stadier och har olika 

bakgrund. Det är därmed viktigt att det skapas ett informationssystem för kontakt 

mellan organisationens olika delar och dess medarbetare. Det är främst tre olika kanaler 

som används internt. Dessa tre är: skriftliga, muntliga och elektroniska som alla kan 

förmedla ut olika typer av kommunikation. Erikson (2008) menar att det inom dessa 

finns nyhetskommunikation, styrkommunikation, förändringskommunikation, 

kulturkommunikation och informell kommunikation, 

 

De skriftliga anses enligt respondenterna vara personal- och leverantörstidningar samt 

ordrar. Inormationen respondenterna får ut av detta är främst om marknader och 

nyanställningar på fallföretaget. Erikson (2008) fortsätter och menar att det ofta sker en 

förskjutning mellan fråga och svar i de skriftliga kommunikationskanalerna då det är 

svårt att nå en dubbelriktad dialog. 

 

Elektroniska kanaler är enligt Erikson (2008) något som kan bestå av t ex. e-post, 

intranät, internradio och andra elektroniska meddelandesystem och intranät. De 

elektroniska kommunikationskanalerna innefattar enligt respondenterna intranät, mail 

och telefon. När det är viktig information används oftast mail och telefon. Intranätet 

används främst när man får information angående nyanställning och allmänna nyheter. 

Enligt Erikson (2008) är mail kontakten en off-line informationshantering och innebär 

att sändare och mottagare inte är i direkt kontakt med varandra. Man har i denna typ av 

informationshantering inte kontroll över när informationstransaktionen sker och inte 

heller kunskap om den ena parten blir nöjd. Samtidigt anses de elektroniska kanalerna 

möjliggöra otroligt snabba informationsflöden, men anses även kräva en viss typ av 

utrustning. 



  
 

60 

 

Muntliga kanaler kan enligt Erikson (2008) bestå av t ex. möten, konferenser, 

utbildningar med flera och fördelar med dessa är att alla kan nå ett tankesutbyte med 

chans att få svar på sin fråga eller få sin åsikt förmedlad. Möten med andra människor är 

en av människans viktigaste psykologiska behov och därför behövs det genuina samtalet 

återuppväckas för att tillfredsställa detta behov. Muntliga kommunikationskanalerna är 

enligt respondenterna i form av möten, allmänt prat. Respondent 6 skulle gärna vilja ha 

fler möten. Mattsson (2012) skriver att man-till-man-kommunikation är den mest trivala 

kanalen eftersom informationen inte behöver mellanlagras eller bearbetas i något 

informationssystem. Detta kallar Mattsson (2012) för on-line informationshantering och 

innebär att den ena parten är i direkt kontakt med den mottagande parten under hela 

informationsbehandlingen. Enligt respondenterna är det sällan möten där viktig 

information om marknader och där konstruktiva dialoger kan föras. 

 

Fallföretagets respondenter använder sig mycket av off-line kommunikation, då 

respondenterna menar att det främst används mail och även on-line kommunikation 

genom att det pratas mycket i telefon. 

 

“Telefon är bra, snabba beslut. Men email är bra för då kan man gå tillbaka och läsa” 

(Respondent 6). 

 

Rätt information i rätt kanaler skapar enligt Mattsson (2012) ökad stabilitet som kan 

leda till mer effektiva lager och i sin tur minskad kapitalbindning. 

 

5.2 Hur påverkar kommunikationen det interna materialflödet? 

Materialflödet inom företag är enligt Jonsson och Mattson (2011) en förflyttning av 

material, men det kan även innefatta hantering och lagring av varor. Kommunikationen 

inom företag påverkar hur effektivt detta flödet blir. Det är inte bara intressant att göra 

detta flöde effektivt utifrån det ekonomiska perspektivet, utan det leder även till att ha 

en bra service mot kunder och ta hänsyn till miljön. Även Waters (2003) skriver att 

kommunikationen inom företag påverkar olika områden inom logistik och även att 

service påverkas. Respondent 1 menar att det ibland kan saknas information om 

produkterna som leder till ett bristfälligt informationsflöde som kan försvåra dennes 

jobb. Respondent 4 säger sig få mail på 15 sidor där nödvändig information kanske 
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skulle ha varit på en sida. Respondent 3 anser att det finns viss information som hade 

behövts för att ligga steget före lite oftare. Respondent 5 erkänner sig stundtals inte ge 

rätt information. Det är väldigt snabba skiften som leder till att de anställda får leta upp 

information själva, säger respondent 3. Allt detta är något som Jonsson och Mattsson 

(2011) anses påverka godstransporter. Waters menar också på att flödet av information 

går hand i hand med det fysiska materialflöde som finns.  

 

För att effektivisera sin specifika transport bör det tittas extra på de karakteristiska drag 

som passar in bäst och ligger närmast till hands. Något som övervägs är hur snabbt 

materialet ska komma fram, till vilket pris, och ur en miljö synvinkel. Enligt 

respondenterna handlar deras strategier om att skicka material så billigt som möjligt. 

Respondenterna nämner aldrig att transporterna ska vara miljövänliga.  

 

Björnland och Persson (2003) beskriver att det är betydelsefullt att ha en balans i 

materialflödet inom verksamheter. Det problematiska med detta är att säljavdelningen är 

ute efter att ha ett stort sortiment med stor servicegrad. Ekonomer är ofta ute efter att ha 

låga kostnader och produktionen vill avstå från förändringar i tillverkningen. 

Respondent 2 från logistikavdelningen anser att de inte har några mål och strategier om 

detta, de övriga tre menar att billiga frakter, leverans i rätt tid och i rätt kvalitet är deras 

strategi. Respondenterna från säljavdelningen är inne på vad Jonsson och Mattsson 

(2011) skriver om lönsamhetsförbättring, när det handlar om att värdera kostnader och 

service nivå.  

 

“Målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt.” (Respondent 5). 

 

För att vara lönsam är det enligt Jonsson och Mattsson (2003) viktigt att ha en bra 

service. Det är en faktor som möjliggör tillfredsställelse av kundbehov samt nya 

kundrelationer. 

 

Enligt en av respondenterna är det idag svårare att inhämta information än det varit 

tidigare. Respondent 4 anser att fallföretaget sköts som ett litet, även om det idag är ett 

stort företag. Att se kritiskt på information är idag en del av det dagliga arbetet. 

Mattsson (2012) belyser vikten av att all information finns tillgänglig för både personal 

och kunder och är en förutsättning för att allt skall kunna vara så effektivt som möjligt. 
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Storhagen (2011) fortsätter diskussionen och menar att det interna materialflödet 

påverkas av kommunikationen mellan olika avdelningar i organisationen. 

Inköpsavdelningen kommunicerar med råvarulager som i sin tur kommunicerar med 

produktionen, på samma sätt fortsätter kommunikationen till färdigvarulager, 

distribution, terminaler och vidare mot slutkund. Enligt respondenterna kunde 

kommunikaitonen på fallföretaget varit bättre. Kommunikationen består främst av 

mailkontakt och antal möten med muntlig kommunikation är få. Storhagen (2011) anser 

att kommunikation som innehåller brister påverkar hela försörjningskedjan och därmed 

även slutkunden. Som även anges tidigare kan respondent 4 få 15 sidor av text där 

endast en sida med rätt information vore tillräckligt. Respondent 3 anser sig stundtals ge 

otillräcklig information som också enligt Storhagen (2011) skapar fördröjning i 

försörjningskedjan och påverkar materialflödet. 

 

Enligt Storhagen (2011) blir det allt svårare att föra samman logistiken med de 

strategiska, taktiska och operativa nivåerna. Detta anses bero på de flödesbarriärer som 

finns inom organisationer och kan bestå av traditioner, kunskap, styrsystem, mål och 

riktlinjer, belöning och organisationsstruktur. Utefter vad alla respondenter har svarat så 

är det tvetydligt vilka mål det är företaget har och ens om de har några. Likaså verkar 

det vara en platt organisation där kunskap förmedlas som den gjorde när företaget var 

litet. Det leder till att många medarbetare går miste om information som skulle kunna 

vara värdefull. 

 

Storhagen (2011) beskriver ett kritiskt gränsland som existerar mellan den faktiska 

affären, som handlar om att sälja så effektivt som möjligt och det faktiska flödet som 

handlar om effektiv produktion och distribution. Detta kritiska gränsland handlar om 

information, tider, flexibilitet, samordning, öppenhet och förtroende och anses vara 

verktyg för att kunna klara överbyggandet. Enligt respondenterna arbetar företaget inte 

efter mål och strategier, verken inom sina egna avdelningar eller mellan olika 

avdelningar. Mål och strategier är enligt Erikson (2008) mycket viktigt för 

organisationer att arbeta med på grund av den överblick medarbetarna behöver ha för att 

tillsammans vara effektiva. Då det enligt respondenterna inte finns några mål och 

strategier påverkas det Storhagen (2011) säger är det kritiska gränslandet, det vill säga 
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all information, flexibiliteten i arbetet, samordningen mellan avdelningarna och 

förtroendet som ökar i och med att det egna ansvaret tas mer seriöst.  

 

Segerstedt (2008) menar att det finns flertalet olika störningar som existerar mellan 

kommunikation och material, och att dessa i det stora påverkar varandra. 

Kommunikationen och materialflödet påverkar varandra genom produktion, lager, 

fysiskt arbete, transporter, kreativitet, rörelse och tider. Produktionen påverkas på så sätt 

att om kommunikationen är outvecklad ökar risken till över- eller underproduktion, 

lager blir för stora alternativt för små, personal får omarbeta, transporter blir onödiga 

eller alltför viktiga, kreativiteten flödar inte, onödiga rörelser inom i arbetet som kan 

leda till väntan antingen hos kund eller någonstans i värdekedjan. Respondent 4 säger 

att fallföretaget sköts som ett litet företag även om dom är stora. Företaget har inte 

hängt med i utvecklingen där dom växt och blivit större. Respondent 1 medger att 

kommunikationsbrister existerar, att företaget inte bidrar till den personliga 

utvecklingen och att de konstruktiva interna dialogerna som Eriksson (2008) menar är 

viktiga, inte arbetas med. Segerstedt (2008) säger att denna outvecklade kommunikation 

har en stark påverkan på materialflödet. Även Waters menar att informationen om 

materialet är en av de viktigaste typer av information eftersom det är den som skapar 

värdet i en organisation. 
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6 Slutsats 
I slutsatsen behandlas de två problemformuleringar uppsatsen syftar till att besvara. 

Den första är ”Hur fungerar kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning på 

industriföretag?” och den andra är ”Hur påverkar kommunikationen det interna 

materialflödet”. 

 

6.1 Hur fungerar kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelning 

på industriföretag? 

Kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelningen på fallföretaget innehåller idag 

flera olika steg och moment. Kommunikationen handlar om ett informationsflöde 

mellan avdelningar som möjliggör det dagliga arbetet. Företaget har inte hängt med i 

utvecklingen från att vara små till då de blev stora och att företaget idag agerar och 

kommunicerar som ett litet företag. 

 

Dels sker kommunikationen elektronisk i form av mailkontakt, telefonkontakt och via 

intranät. Större delen av de elektroniska kommunikationskanalerna är mailkontakt, 

något det även kan bli för mycket av. Fördelen med email anses vara att kontakten sker i 

enighet mellan två eller fler personer, det vill säga att de läser när de har tid. En annan 

fördel anses vara att medarbetarna kan gå tillbaka och läsa historik, en fördel som inte 

skapas genom telefonkontakt. Telefonkontakten i sin tur har fördelen att ett svar kan ges 

omgående. 

 

De muntliga och skriftliga kommunikationskanalerna används mer sällan än de 

elektroniska och består av möten, fikaraster, ordrar, leverantörs- och personaltidningar. 

Genom ett fåtal möten inom företaget framkommer information om marknader, 

konkurrenter, kunder och framtidsmål. Dels är det inte ofta företaget har möte om detta 

samt så deltar inte majoriteten av respondenterna i dessa diskussioner. Detta påverkar 

medarbetarnas överblick som i sin tur påverkar deras mål och strategier, som enligt 

vissa respondenter inte existerar. Denna styrkommunikation är ett sätt att föra 

medarbetarna åt samma håll. Styrinformationen såsom en budget används inte på 

fallföretaget. Respondenterna vet inte vad de andra på arbetsplatsen har för 

arbetsuppgifter och beskriver det själva som att allt sker som en egen verksamhet där de 

inte tänker på vad andra gör utan förutsätter att dom sköter sitt arbete själva. Dialogen 
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som inte finns gällande vad olika medarbetare arbetar med finns heller inte i form av en 

konstruktiv intern dialog, något vissa vill se mer av, andra inte. 

 

En annan faktor till dålig överblick är missvisande, otydlig eller ofullständig 

information. Vissa respondenter påstår sig få otydlig information som försvårar deras 

arbete. Kommunikationen bör vara en dubbelriktad dialog där båda parter förmedlar ett 

budskap mottagaren kan förstå sig på. Istället för att skicka 15 sidor varav 14 sidor 

onödig text kan 1 sida skickas som i sin tur underlättar samarbetet, det handlar om att 

göra informationen läsbar för andra enheter inom verksamheten. Samma gäller för den 

respondent som ständigt får ofullständiga ordrar som personligen måste ändras, istället 

för att uppmärksamma enheter om detta sökes denna information upp av respondenten 

själv. Denna operativa kommunikation handlar om informationen som möjliggör det 

dagliga arbetet för medarbetarna på fallföretaget. Den tid som läggs på att leta rätt 

information i något som istället från början kunde varit rätt är dyr tid för fallföretaget. 

 

6.2 Hur påverkar kommunikationen det interna materialflödet? 

Fallföretaget är idag större än vad det tidigare varit. När företaget växte hängde inte 

kommunikationen med. Företaget arbetar idag som ett litet företag även om de är stora, 

vilket har sina konsekvenser. Det är svårare att få rätt information vilket leder till att det 

blir svårare att ta beslut och att vissa beslut tas utan grund på rätt information, det vill 

säga hastiga beslut. Om det förmedlas fel information genom kommunikationskanalerna 

minskar stabiliteten och effektiviteteten i lager som i sin tur leder till ökad 

kapitalbindning. I och med att all information inte finns lätttillgänglig inom företaget 

minskar effektiviteten i materialflödet. Då kommunikationen påverkar hur effektivt ett 

materialflöde är leder den outvecklade kommunikationen till ökad risk för över- eller 

underproduktion vilket i sin tur leder till att lager antingen blir för stora eller för små. 

 

Överblicken är något som påverkar det som kallas för förändringskommunikationen. 

Överblicken handlar om kunskapen om vad andra medarbetare gör på arbetet, en faktor 

som är svag på företaget. Denna svaga överblick påverkar därefter företagets 

möjligheter till att hantera snabba förändringar. Dess påverkan är också att det blir svårt 

att skapa mål och strategier som i sin tur leder till minskad förståelse mellan 

medarbetare och minskad kunskap om vart företaget är påväg. Om inte företaget har 

dialoger om vart företaget är påväg samt ett kunskapsutbyte mellan avdelningarna 
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skapas fördröjning i försörjningskedjan och materialflödet blir långsammare. Mål och 

strategier är något företaget inte arbetar aktivt med vilket leder till brister i det kritiska 

gränslandet, det vill säga att information blir otydlig och flexibiliteten av information 

och material minskar. Kommunikationen mellan sälj- och logistikavdelningen på 

fallföretaget påverkar företagets produktion, lager, fysiskt arbete, transporter, 

kreativitet, rörelser och tider vilket de alla är kategorier inom företagets materialflöde.



  
 

67 
 

7 Referenser 

7.1 Tryckt litteratur 

Alveson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning av reflektion. Lund: Studentliteratur. 

Bjørnland, D., Persson, G. & Virum, H. (red.) (2003). Logistik för konkurrenskraft: ett 

ledaransvar. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Anderson, A-M., Bjuggren, P-O. & Ohlsson, O. (2003). Industriell ekonomi. 1. uppl. 

Stockholm: SNS förlag 

 

Andersson, G. (2013). Ekonomistyrning: beslut och handling. 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Avango, D. & Lundström, B. (red.) (2003). Industrins avtryck: perspektiv på ett 

forskningsfält. Eslöv: B. Östlings bokförl. Symposion 

 

Björnland, D. Persson, G. & Virum, H. (red.) (2003). Logistik för konkurrenskraft: ett 

ledaransvar. 1. uppl. Malmö: Liber ekonomi 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2003). Business research methods. Oxford: Oxford University 

Press 

 

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1. uppl. Malmö: 

Liber ekonomi 

 

Cheney, G. (red.) (2004). Organizational communication in an age of globalization: 

issues, reflections, practices. Prospect Heights, Ill.: Waveland Press 

 

Ejvegård, R. (2011) Vetenskaplig metod, TPB, Johanneshov 

 

Eliasson, A. (2013). Kvantitativ metod från början. 3., uppdaterade uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 



  
 

68 

Erikson, P. (2008). Planerad kommunikation: strategiskt ledningsstöd i företag och 

organisation. 6. uppl. Malmö: Liber 

 

Heide, M, Johansson, C. & Simonsson, Charlotte (2005). Kommunikation & 

organisation. 1. uppl. Malmö: Liber 

 

Holmström, N. & Lindholm, G. (2011). Företagsekonomi: från begrepp till beslut. 6. 

uppl. Stockholm: Bonnier utbildning 

 

Jackson, N. & Carter, P. (2002). Organisationsbeteende i nytt perspektiv - 1. uppl.. - 

ISBN: 91-47-06366-1. Malmö: Liber 

 

Jacobsen, D-I. (2002). Vad, hur och varför: om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

 

Jacobsen, D-I. & Thorsvik, J. (2014). Hur moderna organisationer fungerar. 4. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Jonsson, P. & Mattsson, S-A. (2011). Logistik: läran om effektiva materialflöden. 2. 

uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Ljung, J. Nilsson, P. & Olsson, U-E. (red.) (2007). Företag och marknad: samarbete 

och konkurrens. Grundbok. 3., [rev.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Lumsden, K. (2012). Logistikens grunder. 3.,[utök. och uppdaterade] uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Mattsson, S-A. (2012). Logistik i försörjningskedjor. 2., [uppdaterade och utök.] uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Mattsson, S-A. & Jonsson, P. (2003). Produktionslogistik. Lund: Studentlitteratur 

 

Nahmias, S. (2009). Production and operations analysis. 6. ed. Boston, Mass.: McGraw-

Hill 



  
 

69 

 

Nilsson, B. & Waldemarson, A-K. (2007). Kommunikation: samspel mellan människor. 

3., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Oskarsson, B. Ekdahl, B. & Aronsson, H. (2013). Modern logistik: för ökad lönsamhet. 

4., [omarb. och utök.] uppl. Stockholm: Liber 

 

Storhagen, N,G. (2011). Logistik: grunder och möjligheter. 2., [uppdaterade och 

aktualiserade] uppl. Malmö: Liber 

 

Trautrims, A. Wong, C-Y. & Grant, D-B. (2013). Sustainable Logistics and Supply 

Chain Management: Principles and Practices for Sustainable Operations and 

Management [Elektronisk resurs]. Kogan Page  

 

Waters, D. (2003). Logistics: an introduction to supply chain management. New York: 

Palgrave Macmillan 

 

Ödman, P-J. (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., 

[omarb.] uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

7.2 Internetbaserade källor 

www.vida.se (tillgängligt 2015-04-15, kl.16.12) 

www.ekonomifakta.se (tillgängligt 2015-04-25, kl.15.58) -

  http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/  

www.scb.se (tillgängligt 2015-04-25, kl.15.14) - http://www.scb.se/sv_/Vara-

tjanster/Foretagsregistret/Aktuell-statistik-ur-Foretagsregistret/  



  
 

I 
 

Bilagor 

Bilaga - Intervjuer 

2015-05-15 & 2015-05-18 

L – Logistik   S – Sälj  * - namn 

Inledande frågor 

• Vad är kommunikation och vad betyder det för dig? 

Respondent 1 (L): För mig är det utbyte av information. 

Respondent 2 (L): Kommunikation att kommunicera. Att man är öppen på bägge 

hållen, är rak och tydlig. 

Respondent 3 (L): Det är hur man kommunicerar, mail och telefon. Hur man pratar 

med folk, mail och telefon innanför och utanför företaget.  

Respondent 4 (L): Att man pratar med varandra. Att man förmedlar information mellan 

olika personer. 

Respondent 5 (S): Det är väl hur vi, på det sättet vi förmedlar information mellan olika 

delar inom företaget.  

Respondent 6 (S): Kommunikation är ganska brett, för mig handlar det om ett sätt hur 

man förmedlar saker. 

• Hur tycker du kommunikationen här på företaget fungerar? 

Respondent 1 (L): Den fungerar relativt bra. Det kan alltid bli bättre. Det finns ju för 

och nackdelar med för mycket kommunikation. Det kan bli för mycket ibland. Vissa 

saker missas som kanske inte är kritiska men som vore intressanta att veta. Överlag 

fungerar det bra.  

Respondent 2 (L): Bara kontakt med utlastningen. Där finns det en del problematik – 

förändringarna är jättesnabba vilket leder till en kommunikationsbrist. Svårt att se att 

alla i leden fungerar tillsammans.  

Respondent 3 (L): Det kunde varit bättre. Det är svårt att kommunicera. Information ut 

i alla led är jätte svårt. Det är svårt att få ut all information till alla, lätt att det stannar.  

Respondent 4 (L): Både bra och dåligt. Det beror på vad det gäller. Jag kan tycka att 

kommunikationen från ledningen är dåligt. Ofta hör man det skvallervägen / 

korridorsnack innan det kommer från ledningen. Där kan jag tycka att dom har lite att 

lära. Det kan vara information om nyanställningar, eller folk som slutar. En slutade i 

Danmark, då får jag det på mail. Man kanske ska skriva på intranätet ”nu har den och 

den slutat, och lycka till i framtiden”. Man är inte konsekvent med hur det ska vara. 
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Man vet inte om intranätet tillför all information som är viktig. När det är någon som 

har mycket kommunikation med många människor, bör man skriva ut så att folk får 

reda på det.  

Respondent 5 (S): Tidigare var det lättare, då det var mindre folk. Tidigare hade jag 

större ansvar och mer på plats. Nu är jag ansvarig för 7 sågverk – mer att göra. Nu ska 

man genom att försöka hålla sina kollegor uppdaterade, få dom att nå samma mål som 

jag försökt tidigare. Nu ska 7 personer veta samma saker som en person visste tidigare. 

Det är svårt att ha samma dialog med 7 personer. Man sitter och äter fika varje dag, 

tidigare fick man mycket information under just dessa tillfällen. Idag är dom för stora 

för att få så viktig information under fikan. Nu är de 20 pers som ska ha samma 

information som 3 skulle ha innan. Det blir svårare. 

Respondent 6 (S): Det fungerar jättebra. Det är ett sätt hur man förmedlar saker. Vi är 

en ganska platt organisation vilket underlättar kommunikationen. Vi kan gå direkt till 

personen i fråga för att kolla något.  

 

Överblick 

• Hur fungerar logistikavdelningens / säljavdelningens dagliga arbete? 

Respondent 1 (L): : Mest upphandlingar av transporter. Alla som arbetar på 

kundtjänst. En vanlig dag på jobbet: Fraktförfrågningar från någon av säljarna som jag 

ska ta fram från två eller tre bolag. Det kan vara något problem i trafiken. Även inköps-

aktiviteter 

Respondent 2 (L): Följer tåget, dagens tåg. Kolla upp vad de olika ut-lastningarna har 

för behov att lasta ut. Planera minst en vecka i förväg. Trafikverket har ändrat så att de 

måste veta 7 dagar innan om transport. In-transporter.  

Respondent 3 (L): Vi får mail från ett lager (förfrågan från kund). Kollar upp om vi har 

det på lager, sen säljer. Målsättningen är att det alltid ska finnas, alla produkter på 

lager. Sen får vi se till så att det alltid finns, vi lägger beställningar på sågverken. 

Ibland klarar vi inte av att göra det vi ska då får vi beställa från annan.  

Respondent 4 (L): Att ta emot kontrakt från säljare och sedan definiera vad som skall 

göras och vilka mängder. 

Respondent 5 (S): Försäljningen går ju genom ett avtal per kvartal. Så gör man det sen 

blir det andra problem internt med sågverk som är mer återkommande. De stora 

affärerna, med de stora volymerna är svårare att hantera. Sidprodukterna är också 

svåra att hantera. I det dagliga arbetet kommunicerar man med sina kollegor, man 
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lägger 70% av tiden att sälja 30% av volymen. Största volymen är ganska enkelt, jag är 

involverad i när det saknas saker. Säljavdelningen tar beslut om kostnader osv vad det 

gäller att skicka produkter och ha i lager.  

Respondent 6 (S): Kollar mailen, ser om jag fått några förfrågningar. När det är gjort, 

ringer man runt och frågar vad som behöver säljas på olika sågverken. Sen ringer man 

runt till kunder och frågar om de vill köpa dessa specen. Den mesta kommunikationen 

sker på mail. Även internt. Lite för mycket mail-kontakt.  

• Hur tror du logistikavdelningens / säljavdelningens dagliga arbete fungerar? 

Respondent 1 (L): Det är ju kundkontakter. Kontakt hela vägen från sågverk, 

produktionen och med kunderna om avtal och last som ska skickas. Även om 

reklammationer. Kontrakten dom gör själva går vidare till kundtjänst som gör dessa i 

affärssystemet. Mycket av deras arbete går ut på att ha en kontinuerlig kommunikation 

med sågverken. De är med i besluten om vad som ska produceras och skickas. Eller så 

har dom gjort något felbeslut.  

Respondent 2 (L): Nej, det kan jag inte alls. Har jätte dålig koll på deras arbete.  

Respondent 3 (L): Dom får förfrågningar. Dom har ett lager att jobba med, försöka 

sälja så mycket som möjligt. Prognoser om vad som saknas på de olika sågverken. 

Säljer långt i förväg på vissa.  

Respondent 4 (L): : Det vet jag inte. Jag tror att det har att göra med hur mycket orders 

vi har. Vissa kunder är rätt så inarbetade. Skickar ut förfrågningar till sitt kontaktnät 

och sen skapas en spec. Beroende på storlek, en stor kund då anstränger man sig mer. 

En mindre kund kanske man inte prioriterar. Det är volymerna man vill åt.  

Respondent 5 (S): Jag vet inte exakt, men logistiken är inte så jätte komplicerad. Har 

man varorna klara, ska de i en container, sen vet dom att det kommer skickas. Så tar det 

en tid så kommer varorna. Det viktiga är att hålla kontroll på volymen som tex finns i 

Danmark, om det saknas något behöver sågverken få reda på detta, och då börjar en ny 

process.  

Respondent 6 (S): Det har jag faktiskt ingen aning om. Vi har ju ******, jag vet inte 

vad han gör. Mycket av de kuntjänst gör löser delar av logistiken.  

 

Mål och strategier 

• Vad har ni på säljavdelningen / logistikavdelningen för mål och strategier? 

Respondent 1 (L): Billigast frakter och funktionalitet.  
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Respondent 2 (L): Att gå jämt ut. Att få ut så många sågade varor som möjligt. Att rulla 

5 dagar i veckan.  

Respondent 3 (L): Leverera ut så mycket som möjligt, och hela tiden leverera ut rätt. 

Rätt vara till rätt tidpunkt och i rätt kvalitet.  

Respondent 4 (L): Vi har inga mål och strategier. Vi har inga uttalade mål och 

strategier. Vi ska leverera ut så snabbt och effektivt som möjligt.  

Respondent 5 (S): Målet är att tjäna så mycket pengar som möjligt. Visst har vi en 

budget, då sitter vi och estimerar vad vi tror det kommer att säljas. Därefter byggs en 

budget. Men är det så att marknaden går ner, har vi ju ingen princip som säger att vi 

måste ha kvar på marknaden. Vi ska maximera vinsten. Vi är flexibla. Det finns ingen 

prestige om att någon ska ta från någons marknad.  

Respondent 6 (S): Faktiskt inga, ingen budget eller så som vi arbetar efter. Det finns 

heller ingen prislista på vad vi säljer. Allt är mycket olika från olika markander, man 

går på känsla.  

• Vad har logistikavdelningen / säljavdelningen för mål och strategier (tror du)? 

Respondent 1 (L): Sälja så dyrt som möjligt. Det är en balansgång att sälja så mycket 

som möjligt. Det är en evig dialog om vad som är lönsammast på sågverken också.  

Respondent 2 (L): Kvalité och volym.  

Respondent 3 (L): Säljbudget, att försöka ta stora kunder. Det gäller att ha de kunder 

som slukar så mycket som möjligt, som samtidigt inte kräver speciellt mycket energi.  

Respondent 4 (L): Jag vet inte, vi är aldrig med på deras säljmöten.  

Respondent 5 (S): Vi försöker ständigt räkna ut den billigaste transporten. Att ständigt 

arbeta så billigt som möjligt men samtidigt behålla hög servicenivå. 

Respondent 6 (S): Ingen aning om detta. Så lite kostnader som möjligt. Bästa transport 

till bästa möjliga pris.  

• Vad har företaget för mål och strategier (tror du)? 

Respondent 1 (L): Långsiktigt driva ett lönsamt företag. Långsiktighet märker man hur 

företaget behandlar investeringar. Rädda för kostnader och onödiga kostnader. De 

privata ägarna är väldigt engagerade i alla nivåer, kräver engagemang hela vägen 

vilket kan vara svårt att ha för företag. Detta gör att man tjänar pengar och är bättre i 

slutändan. 

Respondent 2 (L): Hålla god kvalité, och att man håller leveranslöften och även tar 

hand om sin personal.  
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Respondent 3 (L): Att ha stora kunder som slukar mycket varor och att själva leverera 

ut bra.  

Respondent 4 (L): Jag vet faktiskt inte. Det finns ingen klar bild till oss som jobbat här 

länge, de nyanställda kanske får mer ny information, men inte vi.  

Respondent 5 (S): Sälja så mycket som möjligt. Att vi ska växa och vara en stabil 

arbetsgivare i regionen. Man ska känna sig trygg när man jobbar här, att företaget 

finns kvar i minst 10 år. Det finns inga uttalade strategier och mål. 

Respondent 6 (S): Samma sak, tjäna pengar och långsiktighet.  

 

Enighet om mål 

• Har ni kontinuerliga dialoger om vart företaget är påväg? 

Respondent 1 (L): Nej det har vi inte. Jag tycker det har blivit bättre på senaste tiden. 

Överlag är det lite dåligt om man jämför med större bolag (större bolag). Jag har varit 

här i ** år, det har blivit bättre. Nu får alla nya anställda information om företaget, 

information som inte jag vet. 

Respondent 2 (L): Vi har ju sidan att läsa på nätet. ****** pratar även nya marknader 

och så. Vi hamnar dock lite utanför. Så länge allting flyter är det inga problem.  

Respondent 3 (L): Vi har oregelbundna möten om detta och då pratar ****** om lite 

olika marknader, detta kan vara när som helst, men oftast en gång i kvartalet.  

Respondent 4 (L): Någon gång har vi möte vid fikat, det förekommer. Men det finns 

ingen. Vi sköts som ett litet företag även om vi är stora. Vi är för stora för mun-mot-

mun metoden. Tidigare visste man allt.  

Respondent 5 (S): Inom sälj pratar vi med varandra hela tiden. Varje månad sitter 

****** ner med resten av personalen och förklarar läget om varje marknad. Jag pratar 

med ****** och ****** säkert två timmar om dagen. Man sitter när man sitter.  

Respondent 6 (S): Nej det har vi inte, kan jag inte säga. Det finns inga super tydliga 

mål om vart vi är påväg osv. Inga möten häller som handlar om att få alla på samma 

spår. Alla har mycket eget ansvar, mycket platt. Det gäller att vara självständig och 

kreativ för att arbeta här.  

• Skapar ni mål tillsammans? 

Respondent 1 (L): Nja, det bara är så. Alla är nog medvetna om vilket håll vi drar. Det 

händer att det kan bli lite eget-fokus på egen verksamhet. Säljaren fokuserar på 

säljuppgifterna och tänker inte på produktionen, vise versa. Men överlag vet alla att 

man sitter i samma båt. 
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Respondent 2 (L): Vi sätter mål tillsammans.  

Respondent 3 (L): Det kommer inte några mål från möten och dylikt. Det är bara 

information till oss på dessa möten. Man vet nog inte vilka mål man har här, det är vad 

jag gissar.  

Respondent 4 (L): Ja men det gör vi väl. 

Respondent 5 (S): Absolut, det är en diskussion om volymer och marknader som gör att 

dom kommer fram till mål.  

Respondent 6 (S): Vi arbetar inte med mål.  

 

Beslutsgrund 

• Vart får du information gällande marknad? 

Respondent 1 (L): Dels kan det finnas tillfällen (interna tidning) där information 

kommer en gång i kvartalet för hela VIDA. Även genom att fråga försäljningschef om 

vad som händer och hur saker går. Det är olika möten och forum där man får en 

uppfattning om vad som händer.  

Respondent 2 (L): Det mesta läser jag online.  

Respondent 3 (L): Koncernchefen håller tal på sommarfesten och pratar om detta då. 

Respondent 4 (L): När jag frågar ****. När man får lite tid med honom själv, då 

passar man på att fråga lite vad som händer. VIDA woods intranät använder vi till 

utlastningar, semestertider. Vi använder det mer som en anslagstavla. Lägger in när 

båtarna går – vilket dom ser på utlastningsavdelningen.  

Respondent 5 (S): Marknadsinformationen får jag från kunderna, även från 

konkurrenter när man springer på dom. Även genom att besöka kunder och se vad dom 

har i lager. Samma gäller konkurrenter, visioner och mål.  

Respondent 6 (S): Om man träffar en kund, så berättar dom vad andra leverantörer 

gör. Sen pratar man internt då man hör rykten osv.  Det är ingenting vi har möten om.  

• Konkurrenter? 

Respondent 1 (L): Dels kan det finnas tillfällen (interna tidning) där information 

kommer en gång i kvartalet för hela vida. Även genom att fråga försäljningschef om vad 

som händer och hur saker går. Det är olika möten och forum där man får en 

uppfattning om vad som händer.  

Respondent 2 (L): Det mesta läser jag i online. 

Respondent 3 (L): Koncernchefen håller tal på sommarfesten och pratar om detta då. 
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Respondent 4 (L): När jag frågar ****. När man får lite tid med honom själv, då 

passar man på att fråga lite vad som händer. VIDA woods intranät använder vi till 

utlastningar, semestertider. Vi använder det mer som en anslagstavla. Lägger in när 

båtarna går – vilket dom ser på utlastningsavdelningen.  

Respondent 5 (S): Marknadsinformationen får jag från kunderna, även från 

konkurrenter när man springer på dom. Även genom att besöka kunder och se vad dom 

har i lager. Samma gäller konkurrenter, visioner och mål.  

Respondent 6 (S): (samma som tidigare svar). 

• Företagets mål och visioner? 

Respondent 1 (L): Dels kan det finnas tillfällen (interna tidning) där information 

kommer en gång i kvartalet för hela vida. Även genom att fråga försäljningschef om vad 

som händer och hur saker går. Det är olika möten och forum där man får en 

uppfattning om vad som händer.  

Respondent 2 (L): Det mesta läser jag i online. 

Respondent 3 (L): Koncernchefen håller tal på sommarfesten och pratar om detta då. 

Respondent 4 (L): När jag frågar ****. När man får lite tid med honom själv, då 

passar man på att fråga lite vad som händer. VIDA woods intranät använder vi till 

utlasningar, semestertider. Vi använder det mer som en anslagstavla. Lägger in när 

båtarna går – vilket dom ser på utlastningsavdelningen.  

Respondent 5 (S): (samma som tidigare svar). 

Respondent 6 (S): (samma som tidigare svar). 

 

Vi-anda 

• Förstår du din roll i organisationen? 

Respondent 1 (L): Ja det gör jag, det handlar om att se till att vi har kostnadseffektiva 

transporter.  

Respondent 2 (L): Ja, kolla upp vad de olika utlastningarna har för behov att lasta ut. 

Planera minst en vecka i förväg. Trafikverket har ändrat så att de måste veta 7 dagar 

innan om transport. In-transporter.  

Respondent 3 (L): Ja det gör jag.  

Respondent 4 (L): Jag har ju varit här ganska länge, men förr var min roll väldigt klar. 

Då visste jag vad jag hade för befogenhet osv. Idag vet jag inte om vad jag har 

befogenhet osv. Samtidigt – Gör man inget så gör man inget. Är ****** inte här måste 
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jag ta beslut. Ibland frågar man sig om ”vad gjorde jag nu?!”. Ibland känns det som att 

det inte är mitt beslut att ta. Ibland tvärtom. Ibland – ska jag göra det eller inte?  

Respondent 5 (S): Min roll i organisationen är att agera problemlösare, en av dom som 

varit med längst. Mycket produktionserfarenhet, god förståelse. Jag vet direkt om han 

är hos kunder och vet direkt om detta funkar. Jag har ganska stort spann från varje 

marknad. Fungerar som en spindel i nätet.  

Respondent 6 (S): Ja det gör jag. Säljare, säljer trävaror i ***, *** och ***.  

• Är din roll tydlig för andra? 

Respondent 1 (L): Det är nog rätt så klart. Jobbat här i ** år, det är rätt så tydligt om 

vem som ska göra vad och vad jag bär för ansvar. 

Respondent 2 (L): Nej det tror jag inte. Insynen på någon annans jobb får man inte om 

man inte sitter bredvid. Alla sköter sig själva.  

Respondent 3 (L): Det tror jag inte, jag tror inte dom får någon information om det. 

Respondent 4 (L): ****** vet allt, skulle nog alla säga. Har varit här sålänge så det är 

som det är. 

Respondent 5 (S): Jag tror att dom upplever det lite så, att jag har varit med länge och 

har en lång produktionshistorik, även varit i ***, ***. Längder och divisioner vet jag 

mycket om.  

Respondent 6 (S): Ja det tror jag.  

• Samarbetar du mycket med andra på säljavdelningen / logistikavdelningen? 

Respondent 1 (L): I vissa perioder finns det inget att diskutera. I andra perioder finns 

det mycket att prata om – transporter som blir besvärliga. Vid dessa lägen håller man 

koll tillsammans hur mycket efter man ligger med transporter.  

Respondent 2 (L): Vissa perioder har vi jätte mycket kontakt med kundservice, andra 

perioder mindre.  

Respondent 3 (L): Jag kan deras arbete. Jag har själv fullt upp och delar med mig av 

mitt jobb.  

Respondent 4 (L): Jag samarbetar mest med *****, som jag delar marknaden med. 

Visst, man samarbetar mycket. Många saker som man tar beslut om tillsammans. Det är 

mest med ******, som kör ****** marknaden.  

Respondent 5 (S): Ja, absolut. Vi är ett bra team. Inga konstigheter mellan 

kommunikationen. Vi har däremot två killar som har det lite tuffare. 
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Respondent 6 (S): Ja absolut, hela tiden. Det är därför det är svårt att ha volymer och 

budget på olika kunder. Kanske har någon annan säljare bättre kontakt med min kund, 

då låter jag honom sälja på denna.  

• Samarbetar ni på säljavdelningen / logistikavdelningen mycket med 

logistikavdelningen / säljavdelningen? 

Respondent 1 (L): Vi har rätt så fasta logistik- och försäljningsflöden. Den grunden 

finns alltid  där färdig. Säljarna har priser som är färdiga. Men alla nya saker som 

händer, då kontaktar säljarna mig och frågar om priser osv. Som sedan leder till att 

paketet kommer till tjejerna på kundtjänsten. 

Respondent 2 (L): Inget direkt samarbete med sälj, denna information får vi från 

kundservice.  

Respondent 3 (L): Det är väldigt nära kontakt mellan sälj och logistik. Jag vänder mig 

till ****** och säger vad jag behöver, annars tar jag det på kafferasten. Vi samarbetar 

mycket.  

Respondent 4 (L): Ja det är ju där vi får vår information. Om vad som är sålt. Mycket 

mail kontakt, eller så kommer informationen på papper. Mycket mail och telefon, och 

personlig kontakt. Saker som varierar. Man är ofta ganska inarbetad om vad de olika 

säljarna arbetar med och hur de arbetar.  

Respondent 5 (S): Ja det gör vi. Dom hamnar däremot mer mot marknader, fokuserade 

på sitt. Logistikavdelningen har inte samma behov att pratar mellan varandra då de har 

olika marknader.  

Respondent 6 (S): Det låter jag sköta sig ganska självt. Det kan dom sköta, vilket ofta 

funkar bra.  

• Rent generellt, skulle du säga att man arbetar mycket med varandra på 

arbetsplatsen? 

Respondent 1 (L): Ja, men det hade säkert hade kunnat blivit mer. Det finns ju alltid en 

brist i informationsflöden, det förekommer absolut. Orderinformationen som kommer 

från säljarna är kanske otillräcklig. Man ska beskriva produkten exakt, vilket är svårt 

för säljare som inte ens sett produkterna. Småsaker lite hit och dit.  

Respondent 2 (L): God kontakt på arbetsplatsen.  

Respondent 3 (L): Ja men det tycker jag absolut. 

Respondent 4 (L): Jadå. 

Respondent 5 (S): Rent generellt så är det mycket samarbete mellan logistik- och 

säljavdelningarna.  
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Respondent 6 (S): Först pratar jag med sågverket. Sen ger jag det till kundservice. Och 

då hamnar avtalet på sågverket.  

 

Motivera ryktesspridning 

• Får du ibland ofullständig, missvisande eller otydlig information som försvårar 

ditt jobb? 

Respondent 1 (L): Ibland saknas kunskap om varorna som leder till bristfälligt 

informationsflöde. Ibland försvårar det mitt jobb, inte så ofta.  

Respondent 2 (L): Ja det får vi tack vare att det är så snabba skiften. Ordrar läggs så 

snabbt inpå. Idag förändras de 2-3 gånger per dag, tidigare var det 2-3 i veckan. På 

vissa ställen är vi underbemannade, vilket leder till att jag får leta upp information 

själv.  

Respondent 3 (L): På ett vis vore det bra att få reda på vad som faller i olika kvalité på 

de olika sågverken. Så man ligger steget före lite oftare. Jag får informationen själv när 

jag söker information från sågverken osv. Dividerar ett års förbrukning på 11, vilket 

samtidigt innebär att alla månader inte är likadana. Ibland är information bristfällig. 

Respondent 4 (L): Ja, men det tycker nog alla. Man kan få ett mail på 15 sidor. Då 

börjar man baklänges för att förstå vad som står på första sidan. Sen står inte alltid  det 

med. Säljaren har varit med hela rullen, kunde då ha sammanfattat så det är enklare så 

jag kan förstå, och haft ett samtal däremellan. ****** är duktig med det han gör. 

Mycket spreadsheet som skapar tydlighet. Man vet mycket om gamla kunder. De långa 

mailen (15 sidor) gör att jag måste lägga extra tid på detta. Mycket information är 

viktig att ha för att besluta om det ska sparas. Senare kanske jag behöver återgå till 

detta mail, då måste jag läsa om det och ta mig in i det igen. Denna information kan 

brista ibland.  

Respondent 5 (S): Jag får ingen missvisande information, väldigt sällan. Vi jobbar 

väldigt nära ägarna, som tar besluten. Jag frågar ****** eller någon annan ägare om 

det är något jag inte kan ta beslut på. Ibland ger vi nog inte rätt information till 

produktionen, vi kommunicerar inte ut att ett sågverk har producerat alldeles för 

mycket, och att informationen då stannar hos oss. Svårt att få ut information till 

produktionen. 

Respondent 6 (S): Nej inte alls.  

• Anser du att kommunikationen mellan er och ledningen ibland kan vara 

bristfällig? 
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Respondent 1 (L): Det kan handla om enkla saker som man inte tänkt på. Men 

kommunikationen fungerar bra.  

Respondent 2 (L): Informationen är inte bristfällig, den finns där, men har den som får 

informationen rätt verktyg att använda den? Behövs personal som kan hjälpa till att 

använda informationen.  

Respondent 3 (L): Nej det tycker jag inte. 

Respondent 4 (L): Nej, det är möjligvis annan information som är bristfällig. 

Respondent 5 (S): Nej, inte alls. 

Respondent 6 (S): Den fungerar jättebra. Det är i båda riktningar. Det är så pass platt 

organisation.  

 

Underlätta delegering 

• Får du rätt information för att kunna ta beslut eller måste du söka denna själv? 

Om du behöver söka efter denna själv, hur gör du? 

Respondent 1 (L): Ja och nej, saknar jag information så söker jag aktivt efter denna. 

Känner jag att jag inte vill ta beslut, försöker jag involvera VD och säljare.  

Respondent 2 (L): Bara från ett ställe får jag bristfällig information.  

Respondent 3 (L): Jag tycker jag får rätt information och hämtar rätt information. 

Respondent 4 (L): Jag själv måste söka upp information ibland. Jag kan fråga andra 

eller fårga kund också. Jag kan ju inte fråga kunden vad som helst. Känsliga frågor 

måste jag fråga ****. Det finns tillexempel träsorter som är olika känsliga, beslut om 

dessa vill jag inte ta.  

Respondent 5 (S): Jag kollar upp den själv. Får även ofta information från ledning. 

Respondent 6 (S): Då frågar jag igen och frågar vad han/hon menar. Jag får rätt 

information oftast. Ibland måste jag fråga. I affärssystem kan man kolla på gamla 

kontrakt, se hur det var gjort då och göra likadant.  

• Kan du ta egna beslut? 

Respondent 1 (L): Ja. 

Respondent 2 (L): Ja det måste jag ju. Ibland tar man rätt beslut, ibland fel.  

Respondent 3 (L): Ja det tycker jag. 

Respondent 4 (L): Ja. 

Respondent 5 (S): Ja det kan jag. Ibland är ****** också med och tar beslut.  

Respondent 6 (S): Jag brukar själv oftast ta egna beslut. Ibland är det svårt när 

priserna förändras, då frågar jag någon annan från säljavdelningen.  
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• Tar du ansvar för besluten? 

Respondent 1 (L): Ja. 

Respondent 2 (L): Om jag pratar med ***** tar vi gemensamt ansvar för besluten. Om 

inte, tar jag eget ansvar.  

Respondent 3 (L): Ja det gör jag, o-ja! 

Respondent 4 (L): Ja. 

Respondent 5 (S): Det är jag som tar ansvar för mina egna beslut . 

Respondent 6 (S): Det får man ta eget ansvar för.  

• Vem behöver du stämma av med? 

Respondent 1 (L): Egentligen ingen. Men gäller det större affärer pratar jag med 

Måns.  

Respondent 2 (L): *****, så kan han inte kritisera sen.  

Respondent 3 (L): Gäller det prisfrågor, då är det säljarnas avdelning, om det är andra 

speciellt saker frågar jag ansvariga för detta. 

Respondent 4 (L): Stämma av och stämma av… Är det någon så är det väl ****, men 

jag undviker att fråga så mycket som möjligt. Man väljer sina situationer. Måste man så 

gör man det. Man väljer sina strider, sina situationer att be om råd. 

Respondent 5 (S): Beroende på vad det är frågar jag kollegorna, eller om det är 

produktionsrelaterat så frågar jag dom. Det är upp till mig att hämta egen information. 

Bollar med ****** som är min närmsta chef. Man känner alltid sig tryggare när man 

pratar med någon.  

Respondent 6 (S): Ingen, men kan be om råd.  

• Kan det ibland ta lång tid att få klartecken om beslut? 

Respondent 1 (L): Det är väldigt olika, kan absolut hänga på arbetsbördan. 

Framförallt för VD som jag bollar med vid större affärer. Det är inget större problem.  

Respondent 2 (L): Nejdå. 

Respondent 3 (L): Nej, det går fort.  

Respondent 4 (L): Det beror på hur mycket ****** har att göra. Oftast är hen ganska 

snabb. Så det funkar oftast.  

Respondent 5 (S): Nej, det går fort. Jag känner inte att jag behöver vänta, snarare att 

det ibland går för snabbt och då kan det bli fel.  

Respondent 6 (S): Nej, det går fort. 
 
Personalomsomättning 

• Hur ser personalomsättning ut? 
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Respondent 1 (L): Vi har lite folk som varit inne och slutat, men det var ett tag sen. 

Personalomsättningen är rätt så låg.  

Respondent 2 (L): Låg. 

Respondent 3 (L): Det är samma människor här nu som det var när jag började, så den 

är väl så låg den kan bli. 

Respondent 4 (L): Vi har ju inte speciellt hög personalomsättning. Nästan ingen alls. 

Den som varit här på kontoret kortast har ju varit här i 3 år.  

Respondent 5 (S): Har i princip ingen personalomsättning.  

Respondent 6 (S): Extremt låg.  

• Har ni en konstruktiv intern dialog inom företaget? 

Respondent 1 (L): Det händer ibland, men ofta inte. Vore bra att få en klapp på axeln, 

men då får man också vara redo att få knytnäven. Alla gillar att få beröm, men 

samtidigt så går saker mycket snabbt här, och alla har eget ansvar. Det kommer en ny 

uppgift direkt efter färdig uppgift.  

Respondent 2 (L): Ja det tycker, både från **** och *****.  

Respondent 3 (L): Inte speciellt mycket. Det händer, men är inget jag skulle vilja ha 

mer av.  

Respondent 4 (L): Under medarbetaresamtal får man feedback. En gång om året har vi 

detta. ****** har blivit bättre på detta. Är det något så går man istället in och pratar 

med honom.  

Respondent 5 (S): Det är svårare när vi är så pass stora. Vi har nog ingen sådan. Vi är 

nog lite dåliga på det, ofta till produktionen. Här på kontoret får man ofta höra att man 

gör bra jobb osv. Men det är inte så ofta den informationen kommer ut till produktionen 

– där brister det lite.  

Respondent 6 (S): Det får jag inte supermycket av. Lite grann har vi men inte så 

jättemycket.  

 

Personlig utveckling 

• Hur bidrar företaget till din personliga utveckling? 

Respondent 1 (L): Mest genom nya utmaningar.  

Respondent 2 (L): Jag är rätt nöjd där jag är. Här är det lätt att kommunicera med 

ledning och så vidare, jämfört med tidigare jobb inom statligt anställd.  
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Respondent 3 (L): Jag är ju **år gammal. Jag bryr mig inte så himla mycket. Jag tror 

inte VIDA är jätte bra på det. Medarbetarsamtalen man ska hålla i, det tas på 

kafferasterna istället. *** har sina möten. Men annars inte, vilket är rätt dåligt.  

Respondent 4 (L): Jag har väl utvecklats genom åren. Jag tror inte att de aktivt arbetat 

med det eller om de bara blivit så. Jag har ju inte gått så mycket utbildningar genom 

mina ** år här. Då har jag själv behövt säga till att jag hade behövt det. Dom har inte 

varit så jätte aktiva. Den läran som finns är att man har i princip ställts mot ett hörn 

och tvingas lösa detta. Livets hårda skola. Minns första dagen (historia).  

Respondent 5 (S): Det bidrar. Har levt med företaget i ** år. Vi är en jätte smal 

organisation. När jag började 19**, sa en kille att jag ska sälja, sen har jag bara skött 

mig själv och nu är jag här. Ibland får man höra att jag gjort något galet, då lär man 

sig av det. Vill jag sälja eller producera så gör jag det. Vi har väldig frihet av eget 

ansvar. Många har svårt att komma in i och med att är så mycket eget driv som ska leda 

fram. Man tar inte en kund framför näsan på någon annan, men man skaffar nya kunder 

på någon annans marknad.  

Respondent 6 (S): Just nu kan jag inte utvecklas mer inom VIDA. Är man inom sälj är 

det ganska svårt att komma vidare. Det finns liksom inget nästa steg.  

• Har du möjlighet att utvecklas utifrån företagets förutsättningar? 

Respondent 1 (L): Jag har fått göra lite mer än många andra, olika saker vilket såklart 

leder till att jag fått utvecklas.  

Respondent 2 (L): Ja, men just nu letar jag efter andra platser på VIDA att arbeta.  

Respondent 3 (L): Ja det kan man säga. Har varit på VIDA koncernen i 15 år. 

Respondent 4 (L): Det finns inte så myckt utvecklingsmöjligheter för mig längre.  

Respondent 5 (S): (samma som tidigare svar). 

Respondent 6 (S): (samma som tidigare svar). 

 

Tillgänglig information 

• Hur tillgänglig är information som du behöver för ditt dagliga arbete? 

Respondent 1 (L): Den är rätt tillgänglig, oftast är den informationen som inte är 

tillgänglig i huvudet på någon annan, då är det bara att fråga.  

Respondent 2 (L): Tillgänglig, annars tar jag reda på det.  

Respondent 3 (L): Den finns hyffsat tillgänglig, jag kan nog söka informationen som 

jag behöver.  
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Respondent 4 (L): Ja det är den. Det är säljaren som gör affären (hen som gjort upp 

dealen med kunden). Frågar kund eller säljaren, det är dom som sitter på den första 

informationen vi behöver. Det är kontraktet som måste vara tydligt, det är den första 

informationen som är viktig att få in. Produktionen behöver viktig information.  

Respondent 5 (S): Det är ju svårare att få rätt information än vad det var när vi 

började. Tidigare var branschen större, fler kunder. Idag är det färre men större 

kunder. Idag får man vara mer kritisk.  

Respondent 6 (S): Den är tillgänglig. Är det något jag inte vet så frågar jag bara. 

• Om det är något du inte vet, hur tar du reda på det? 

Respondent 1 (L): Frågar Måns eller någon ansvarig för området.  

Respondent 2 (L): Ringer någon eller pratar med *****.  

Respondent 3 (L): I datorn. I saldon på datorn om varje lager. Enda nackdelen är att 

man inte ser vad som är sålt. Man ser inte det osålda lagret, man ser det fysiska lagret.  

Respondent 4 (L): Frågar någon. 

Respondent 5 (S): Pratar med kollegor och med ******.  

Respondent 6 (S): Frågar någon. 

• Om det inte finns någon du kan fråga, vad gör du då? 

Respondent 1 (L): Måste jag ha informationen, ringer jag eller skickar ett sms. Det är 

mycket sällan man behöver ta ett beslut på stående fot.  

Respondent 2 (L): Då måste jag ta beslut efter den information jag har. 

Respondent 3 (L): Är det säljrelaterat – ****-*****, eller någon annan som varit här 

lika länge. ********* kan allt, hen har varit här lika länge som mig. Är det något mer 

övergripande är det ju ****, givetvis.  

Respondent 4 (L): Vet inte. 

Respondent 5 (S): Finns inga alternativ, då får jag ta reda på det och diskutera med 

någon. 

Respondent 6 (S): (samma som tidigare svar). 

 

Skriftliga kommunikationskanaler 

• Vilka skriftliga kommunikationskanaler använder ni er av? 

Respondent 1 (L): Intern och extern personaltidning. Ibland läser jag dessa. Jag är nog 

inte så utsatt för det skriftliga. Det mesta sker per mail. Vi har en personaltidning.  

Respondent 2 (L): Ordrar från kundservice och tidningar. Personaltidningarna är inget 

som för arbetet framåt men är skojiga att läsa. 
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Respondent 3 (L): Vi har ju dessa tidningarna. Två stycken, en som går till alla 

leverantörer och en som går ut till anställda.  

Respondent 4 (L): Anslagstavlor har vi. Vi har även en tidning för anställda (släpps var 

tredje månad). Först är det en ledare som ****** har skrivit. Är det jul önskar han god 

jul osv. Sen är det lite artiklar, därefter nyanställningar med kort på dom osv. De som 

är anställda då kanske blev anställda för 3 månader sedan, då tidningen kommer ut 

sällan. Även nyanställda kan missas då denna informationen kanske inte kommer fram. 

Måns kanske också har någon spalt om marknaden. Även om det varit någon 

utställning, vunnit någon tävling eller något.  

Respondent 5 (S): Vi har personaltidigninar, vet dock inte när jag läste den sist. Här i 

alvesta vet vi vid fika bordet att tidningen kommer ut om 2 veckor. VIDA-nytt är en 

tidning som är riktad mest mot leverantörer. 

Respondent 6 (S): Det tror jag inte vi gör någonting. Vi har intranät. Även en intern 

tidning. 

• Vilken information får ni ut av dessa? 

Respondent 1 (L): Information om marknader, nyanställningar och så vidare.  

Respondent 2 (L): Marknader och dylikt. 

Respondent 3 (L): Information om marknader, information om vad som hänt på något 

ställe – någon investering eller något så.  

Respondent 4 (L): Lite allt möjligt, marknader med mera. 

Respondent 5 (S): Blandad information, anställningar, marknader, priser med mera. 

Respondent 6 (S): Det handlar om intern information. Om nya anställda osv.  

 

Elektroniska kommunikationskanaler 

• Vilka elektroniska kommunikationskanaler använder ni er av?  

Respondent 1 (L): Intranät, mail och telefon. 

Respondent 2 (L): Mail, telefon, excell och intranät.  

Respondent 3 (L): Intranät, epost och telefon.  

Respondent 4 (L): Mycket mail, intranät och telefon.  

Respondent 5 (S): Ja. Mail är mest använt, därefter telefon. Intranät finns också där 

mycket information kommer ut. Mail är ju endast för att kommunicera.  

Respondent 6 (S): Intranät använder vi. Väldigt mycket epost, nästan all information 

men även telefon.  

• Vilken information får ni ut av dessa? 
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Respondent 1 (L): Beroende på vilken behörighet du har, kan du gå in på olika platser 

och kolla information. Jag har möjlighet att kolla på min logistiksida, andra som 

logistik har också möjlighet till detta. Säljarna har också tillgång till denna information 

i intranät. Informationen är inte alltid uppdaterad på intranätsidan, den sköter jag.  

Respondent 2 (L): Veckoplanering, beställningar mot trafikverket, det mesta.  

Respondent 3 (L): Det är allt möjligt. Marknadsinformation, annan information om hur 

det går för VIDA, nyheter och dylikt. Då största delen av kontakt sker per mail är det 

mycket viktig information som kommer där också. 

Respondent 4 (L): Mail är det vanligaste, genom detta får jag information om det 

dagliga arbetet, det kan vara att man skickat ut en spec om vad sågverken klarar av 

osv.  

Respondent 5 (S): Intranätet är ju för hela koncernen. Fakturering varje vecka, vilka 

hamnar som finns och hur dom går samt vilka som är på semester. Vilka såvegverk som 

har sommarstängt och när. Varje sågverk har en ansvarig för att skriva på intranätet.  

Respondent 6 (S): Intranät ger ungefär samma information som tidningen. Alla annan 

information vi behöver får man ju per mail eller telefon. 

 

Muntliga kommunikationskanaler 

• Vilka muntliga kommunikationskanaler använder ni er av? 

Respondent 1 (L): Det är väl möten isåfall, främst möten.  

Respondent 2 (L): Det muntliga som finns är genom telefon, elektroniskt med andra 

ord. 

Respondent 3 (L): Kafferasten. Det blir mycket snack. Vi har gubbabordet, där pratar 

vi jobb. Pratar även sport.  

Respondent 4 (L): Det är mest allmänt, vi pratar med varandra.  

Respondent 5 (S): Mest möten och så. 

Respondent 6 (S): Möten inom sälj, men väldigt sällan. Jag vill ha fler möten.  

• Vilken information får ni ut av dessa? 

Respondent 1 (L): Kvartalsmöten, det diskuteras marknader med mera. Ofta liknande 

information som kommer i tidningarna fast djupare.  

Respondent 2 (L): Jag pratar mycket muntligen i telefon. Informationen går inte fram 

med mail till vissa personer då de inte sitter vid datorer.  

Respondent 3 (L): Man kan minsann snappa upp något viktigt under dessa kafferaster. 

Respondent 4 (L): Vanlig information, allt från jobb till livet. 
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Respondent 5 (S): Det kan ibland vara viktiga saker. 

Respondent 6 (S): Information om vad som händer på de andra marknaderna. Mer koll 

på vad som behövs säljas, det är bra att prata för då kommer det upp information om 

tex någon kund som behöver säljas. 

  
Interna kommunikationskanaler 

• Vilka kommunikationskanaler använder ni er av mellan säljavdelning och 

logistikavdelning? 

Respondent 1 (L): Elektroniska - mail.  

Respondent 2 (L): Muntliga - möten. 

Respondent 3 (L): Muntliga eller elektroniska.  

Respondent 4 (L): Främst mail, eller så går man in och pratar med dom. Jag tycker det 

är svårt att förmedla så att det inte blir elakt (på mail). Man kanske är förbannad men 

vill inte vara oförskämd.  

Respondent 5 (S): Först och främst mail.  

Respondent 6 (S): Elektroniska och muntliga - epost och att man går dit och frågar 

dom.  

• Vilka kommunikationskanaler använder du mest? 

Respondent 1 (L): Elektroniska och muntliga.  

Respondent 2 (L): Elektroniska: telefon och mail (50/50).  

Respondent 3 (L): Muntliga. 

Respondent 4 (L): Mail använder vi ju mycket.  

Respondent 5 (S): Mail och muntligt. 

Respondent 6 (S): Mesta dels epost.  

• Vilken kommunikationskanal tycker du fungerar bäst? 

Respondent 1 (L): Mail fungerar bäst, man kan läsa historik. 

Respondent 2 (L): Elektroniska: telefon och mail.  

Respondent 3 (L): Mail tycker jag är bäst. Då har man så man kan gå tillbaka och läsa 

vad som skrivits tidigare.  

Respondent 4 (L): 95% av gångerna skriver du ut mailen. De ska in i spreadsheet, det 

är så mycket viktig information. Jag använder mailet så jag kan gå in till ansvarig om 

det är så att något är fel och då kan jag får siffrorna / informationen rätt. 

Respondent 5 (S): Mail fungerar bäst. 

Respondent 6 (S): Telefon är bra, snabba beslut. Men email är bra för att man kan gå 

tillbaka och läsa.  


