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Sammanfattning 
Rapporten baseras på en fallstudie som gjordes på ett varuproducerande företag under 

vårterminen 2016. Rapporten är en C-uppsats skriven på informationslogistikprogrammet 

vid Linnéuniversitetet. 

 

Syftet med studien var att studera hur valet av kommunikationskanal och waste påverkar 

den upplevda kommunikationseffektiviteten bland de anställda på fallföretaget. 

Bakgrunden till studien grundar sig i att kommunikation är ett brett och viktigt område där 

det saknas forskning om kommunikationseffektivitetens påverkan av waste och kanalval. 

Kommunikationskanalerna utvecklas idag snabbare än teorierna som definierar dess 

användning, vilket gör uppsatsens ämne aktuellt.  

 

Teorierna som har använts i denna studie är Media richness theory [MRT] och Lean 

administration. Dessa har kombinerats och använts för att belysa hur den upplevda 

kommunikationsineffektiviteten kan ökas genom ett strukturerat kanalval på fallföretaget.  

 

Studien har haft en kvalitativ ansats med en abduktiv inriktning där resultatet kommer från 

individuella intervjuer med anställda på fallföretagets kontorsdel. Undersökningen visade 

att det finns brister i kommunikationen och att det påverkar kommunikationseffektiviteten 

på kontoret. Val av kanal görs individuellt utifrån vad personalen anser vara mest lämpligt 

då de inte ser helheten. Genom analysera och diskutera resultatet utifrån teorier framkom 

det att kommunikationseffektiviteten hade kunnat bli bättre om kanalvalen standardiserats.  



   
 

   
 

Summary 
The report is based on a case study made at a product producing company in the spring of 

2016. The report is a bachelor thesis and is written by students from information logistic 

programme at Linnaeus University. 

 

The purpose of the thesis is to study what the effect of the choice of communication 

channel and waste could have on the employees at the company. Background to the study 

is that communication is a broad and important field where there is insufficient research 

on how waste and choice of communication channels affects communication effectiveness 

and efficiency. Development of new communication channels is faster than the studies 

about them and therefore lacks important information how and for what the new channels 

should be used for. This gap makes this study relevant. 

 

The theories that have been used in this study are Media richness theory [MRT] and Lean 

administration. These have been combined and used to show how the communication 

effectiveness and efficiency could improve if the company uses structured choice of 

channels for communication. 

 

The approach of the study has been qualitative with an abductive emphasis where the 

result comes from interviews with the employees at the company.  The study is only 

carried out in the office at the company and will not include any other areas. The case 

study shows that there are deficits in the communication and that it affects communication 

effectiveness and efficiency at the office. The choice of channels to communicate through 

is done individually today. This because the employees are missing the big picture. The 

study has identified that a standardization of the communication would improve the 

communication effectiveness and efficiency. The result has been identified by using 

theories while analysing and discussing the result of the interviews.



   
 

   
 

 

Förord 
Denna C-uppsats är det sista momentet inom kandidatutbildningen för 

Informationslogistik vid Linnéuniversitetet i Växjö. Skrivandet av uppsatsen har varit 

utmanade, men också givande. 

 

Vi vill rikta stort tack till fallföretaget för att vi fick genomföra vår fallstudie hos dem och 

till de respondenter som deltog i undersökningen. Vi skulle även vilja tacka vår 

handledare Fabian von Schéele som hjälpt oss med de problem som vi stött på under 

arbetets gång. Vi vill också tacka vår granskare och  opponenter, både klasskamrater och 

personer i vår närhet som gett oss feedback på rapporten.  

 

Ljungby, maj 2016 

 

Gustav Blysell & Sebastian Gustafsson 
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1 Introduktion  
Detta introduktionskapitel börjar med att presentera studiens inledning och bakgrund för 

att sedan gå vidare med att definiera centrala begrepp samt den tidigare forskning som 

gjorts inom områdena. Avsnittet behandlar även syftet och frågeställning för studien samt 

avgränsning som gjorts och vilken målgrupp den är ämnad för.  

1.1 Inledning och bakgrund 

Praktikterminen på programmet Informationslogistik vid Linnéuniversitetet genomfördes 

av författarna på två företag. Under terminen upplevdes det att 

kommunikationseffektiviteten varierade beroende på vilken kommunikationskanal som 

användes för ett informationsutbyte. Det som fick oss att göra denna studie var 

upplevelser och det gemensamma intresset för kommunikation som också varit en central 

del genomgående under utbildningen.  

 

Kommunikation är något som spelar en vital roll i ett företags alla delar, när den är 

effektiv kan den bidra till att ett företag utvecklas (Hutton, 2014). Kommunikation är ett 

område med många möjligheter för vidare forskning vilket gjorde oss intresserade. 

Kommunikationen är i sig ett brett område där det saknas forskning om valet av 

kommunikationskanal i förhållande till kommunikationseffektivitet. Då 

kommunikationskanalerna utvecklas snabbare än vad teorierna som definierar 

användningen av dem (Jacobsen & Thorsvik, 2014) är det viktigt att forskare hjälper till 

med stödjande teorier om kommunikationskanaler. Effektiv kommunikation innebär att 

budskapet som en sändare vill få fram till en mottagare tolkas korrekt av mottagaren och 

överensstämmer med det sändaren ville få fram (Bodensteiner, 1970). I en blogg skriver 

Vu (2016) ett inlägg om att ineffektiv kommunikation kan orsakas av olika typer av 

barriärer som gör att personer inte förstår varandra. Val av kommunikationskanal är en typ 

av barriär som innebär att sändaren måste välja rätt kanal för att skicka en viss typ av 

information som underlättar förståelsen mellan sändare och mottagare (Vu, 2016).  

 

Det letas alltid efter nya sätt att effektivisera flöden och minimera waste i processer genom 

att använda Lean (Pakdil & Leonard, 2014). Simon och Canacari (2012) studerar vad 

effekterna blir när de använder Lean på ett sjukhus och hur det påverkar effektiviteten i 

personalens arbete. De skriver att Lean är ett bra tankesätt att använda i denna miljö och 

att vikten av kundnytta är något som gör Lean anpassningsbart till att använda i andra 

organisationer och inte bara i produktionen på ett varuproducerande företag. Idag är det 

aktuellt att använda Lean även inom den svenska sjukvården, i artikeln Behöver 

sjukvården produktionsstyrning (Sjöström, 2016) belyses vikten av att effektivisera även 

denna mjuka processen.  

 

Genom att använda tidigare forskning och teorier om kanalval, strukturering och 

effektivisering har en studie genomförts som ska kunna ge kunskap om hur kanalval och 

waste påverkar kommunikationseffektiviteten.  
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1.2 Definitioner  

I detta kapitel tas definitioner av centrala begrepp för studien upp. 

 

Kommunikationseffektivitet - Kommunikationseffektivitet är en definition av hur 

väl en mottagares uppfattning av information överensstämmer med sändarens 

(Bodensteiner, 1970).  

 

Företag A - Är fallföretaget där datainsamlingen har skett. 

 

Kanalval - Är valet av kommunikationskanal. 

 

Kommunikationskanal - Är ett tillvägagångssätt att överföra information mellan 

sändare och mottagare. Nedan presenteras vår tolkning av kanalkategorier som 

definieras utifrån Daft och Lengel (1988) MRT och är sorterade efter hur rika de 

är(rikast först). 

● Fysisk närvaro (face-to-face[F2F], möten, videosamtal, videomöten) 

● Tal(telefon, verbala konversationsverktyg där du inte ser mottagaren) 

● Skriftligt digitalt (mejl, chatt, Customer Relationship Management-

system[CRM], Gemensamma dokument) 

● Skriftligt analogt (informationstavlor, lappar) 

 

Lean - Lean är en filosofi om resurshantering och effektivisering (Mattson, 2012). 

 

Media richness theory - Media richness theory [MRT] är en teori om 

kommunikationskanaler och hur de kan kategoriseras efter deras förmåga att bära 

information (Daft & Lengel, 1988). 
 

Waste - Waste syftar till Keyte och Locher (2008) definition av waste i boken LEAN handboken 

som innefattar alla icke värdeskapande aktiviteter i kommunikationen, se tabell 1. 

1.3 Tidigare forskning 

Det som tas upp i detta kapitel är forskningarna som studien har utgått från och som 

tydliggör det existerande kunskapsgapet som studien ämnar fylla. 

1.3.1 Kommunikationskanaler 

I en artikel av Daft och Lengel (1988) undersöks två myter, som de själva uttrycker det, 

gällande chefers kommunikationsmönster och skicklighet. Den första myten är att chefer 

föredrar personliga och interaktiva kommunikationskanaler som t.ex. face-to-face [F2F] 

och telefonsamtal för all deras kommunikation när möjligheten finns. Den andra är att 

högpresterande chefer är skickliga kommunikatörer och kan få fram deras budskap oavsett 

kommunikationskanal (Daft & Lengel, 1988). Daft och Lengel (1988) valde att undersöka 

ett företags kanalval, genom att först kartlägga 95 chefers val av kommunikationskanaler 

för att se om den första myten stämde. De kom fram till att myten inte stämde, men var 
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inte heller helt inkorrekt då chefer ofta valde personliga och interaktiva 

kommunikationskanaler av en annan anledning (Daft & Lengel, 1988). Anledningen till 

varför de valde dessa typer av kanaler berodde på om det var rutinmässig eller ej 

rutinmässig kommunikation (Daft & Lengel, 1988). Ej rutinmässig kommunikation är 

tvetydig, svår och plötslig. Den bör kommuniceras genom en rik kommunikationskanal 

som tillåter att känslor och uttryck kommer fram, samtidigt som den kan vara subtil (Daft 

& Lengel, 1988). Rutinmässig kommunikation är enkel och kan kommuniceras genom en 

mindre rik kanal (Daft & Lengel, 1988). Chefer hanterar ofta problem som är plötsliga och 

tvetydiga därför väljs rika kanaler som F2F (Daft & Lengel, 1988).  

 

För att undersöka den andra myten valde Daft och Lengel (1988) ut 15 chefer som valde 

rätt kommunikationskanal för rätt typ av kommunikation och 15 chefer som gjorde det 

motsatta. Detta gjorde Daft och Lengel (1988) då de antog att högpresterande chefer valde 

rätt kommunikationskanal för den information som skulle kommuniceras, snarare än att de 

lyckades med att få fram budskapet oavsett kanal. När företaget gjorde en 

prestationsutvärdering av de anställda fick Daft och Lengel (1988) ta del av denna för att 

undersöka om deras hypotes stämde. Det visade sig att 87% av gruppen som valde rätt 

kommunikationskanal för det som skulle kommuniceras var högpresterande. Endast 47% 

ur den motsatta gruppen var högpresterande. Detta menar Daft och Lengel (1988) tydligt 

visar på länken mellan val av kommunikationskanal och effektiv kommunikation. Det 

handlar om mer än att bara välja rätt ord för att framföra ett budskap. Det gäller att se om 

kanalen har tillräckligt hög kapacitet för att framföra budskapet och om sändaren och 

mottagaren förstår varandra (Daft & Lengel, 1988).  

 

I en artikel av King och Weidong (1997) undersöks hur individers val av 

kommunikationskanal påverkas av tidigare erfarenheter. De kommer fram till att individer 

inte är rationella vid utvärderingen av en kommunikationskanals lämplighet för att skicka 

en viss typ av information. King och Weidong (1997) skriver att de ser ett tydligt samband 

mellan en individs val av kommunikationskanal och tidigare erfarenhet i kanalen. För att 

en individs uppfattning om lämplighet av en kommunikationskanal ska kunna förändras 

behövs mer erfarenhet i kanalen. När individen börjar behärska kanalen kan hen göra ett 

mer korrekt val för vilken typ av information som kan överföras genom den, baserat på 

kanalens kapacitet (King & Weidong, 1997). 

 

Forskningen som skrevs av El-Shinnawy och Markus (1997) undersöker om personer 

systematiskt väljer kanal efter kanalkapacitet. Deras arbete tar upp de nya kanalerna som 

ljudmeddelande och mejl, vilket Media richness theory [MRT] inte gör, för att undersöka 

om dessa går att använda vid en ej rutinmässig kommunikation. El-Shinnawy och Markus 

(1997) utgår från att ingen kanal kan vara rikare än F2F. Då fler sätt att kommunicera blir 

aktuellt i samhället blir det allt viktigare att förstå hur personer väljer kanal för 

kommunikation (El-Shinnawy & Markus, 1997). El-Shinnawy och Markus (1997) menar 

att det inte går att generalisera kanalvalet utifrån MRT. Personer i undersökningen väljer 

systematiskt att använda t.ex. mejl för att skicka ej rutinmässig tvetydig kommunikation, 

motsatsen mot vad som står i MRT (El-Shinnawy & Markus 1997). I MRT skriver Daft 
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och Lengel (1988) att en skriftlig kanal inte har tillräcklig kapacitet för att överföra denna 

typ av kommunikation. Detta tror El-Shinnawy och Markus (1997) kan vara pga. att mejl 

är en skriftlig kanal som är snabb. Snabba skriftliga kanaler tas inte upp i MRT, vilket gör 

MRT svår att applicera vid användning av ny kommunikationsteknologi. 

1.3.2 Effektivisering i kommunikationskanaler 

Allway och Corbett (2002) har skrivit en artikel om effektivisering, där de undersöker om 

Lean går att använda för att effektivisera ett tjänsteföretag. I den skriver Allway och 

Corbett (2002) att företaget lagt mer vikt vid marknadsandelar än den operationella 

verksamheten. Med en förändrande omvärld behöver tjänsteföretag bli mer 

kostnadseffektiva och anpassa sig efter kundens krav, annars kommer de förlora kunder. 

Allway och Corbett (2002) hävdar att tankesättet i Lean kan användas för att skapa en 

förändring och effektivisera tjänsteföretagen, då arbetsflödena blir effektivare och höjer 

kundnyttan. För att ett tjänsteföretag ska kunna använda Lean menar Allway och Corbett 

(2002) att företaget behöver rita upp hela flödet samt identifiera och förstå aktiviteterna 

där kundens input kan utnyttjas. De skriver också att de behöver integrera 

kontrollprocesser där lärande och återkoppling ska hjälpa till att optimera organisationen. 

Tydliggörs det vad som är värdeadderande samt att processerna lärs ut till de anställda 

kommer en förändring vara möjlig (Allway & Corbett, 2002).   

 

Genom att använda Lean i en administrativ miljö har företagen kunnat effektivisera flödet 

av information samt minska flaskhalsarna (Allway & Corbett, 2002). Allway och Corbett 

(2002) skriver att de ser många fördelar med att tjänsteproducerande företag inför ett 

Lean-tankesätt för att kunna hänga med i en allt mer kostnadspressad omvärld.  

 

Fördelarna med att använda sig av Lean i administrativa flöden ser Simon och Canacari 

(2012). Detta undersöks även av Benfield, Brunmmond, Lucarotti, Villarreal, Goodwin, 

Wonnacott, Tally och Heung (2015) som forskar om fördelarna av att använda Lean inom 

sjukvården. Simon och Canacari (2012) beskriver hur Lean kan användas i flöden på ett 

sjukhus och hur det går att spara tid och minska kostnader då processerna effektiviseras 

och standardiseras. Simon och Canacari (2012) beskriver hela flödet med att förbättra 

sjukhusets processer genom att använda Lean, från projektets uppstart till att upprätthålla 

det som har implementerats. Lean ska i detta fall hjälpa cheferna att identifiera waste för 

att sedan kunna eliminera den (Simon & Canacari, 2012). Genom att använda ett 

motiverat team och väletablerade förbättringstekniker samt en stark ledare blev projektet 

med att använda Lean inom sjukvården lyckat (Simon & Canacari, 2012). Simon och 

Canacari (2012) skriver att genom att ha med nyckelpersoner i projektet gav det en större 

inblick i varandras arbete och sågs som en anledning till varför projektet lyckats. 
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1.4 Problemformulering 

Tidigare har forskare undersökt användningen av Lean i en tjänsteproducerande miljö. Det 

har studerats om information i processflöden, men hur valet av kommunikationskanal bör 

ske har lämnats utanför avgränsningen i Lean. Hur kommunikationskanalerna ska 

användas anses  vara den sakande länken för att kunna applicera Lean i 

kommunikationsflöden. Genom att använda Lean för att identifiera waste i 

kommunikation samt kombinera den med MRT för klassificering av rika och fattiga 

kanaler möjliggör det en undersökning för hur kanalvalet ska göras för att effektivisera 

kommunikationen på Företag A. 

1.5 Syfte och frågeställning 

Syftet är att studera hur waste och valet av kommunikationskanal kan påverka den 

upplevda kommunikationseffektiviteten på Företag A. Studien ska, genom att kombinera 

Lean administration och MRT, undersöka eventuella samband mellan waste, kanalval och 

effektivitet. Forskningsfrågan är:  

 

 Hur kan waste och valet av kommunikationskanal påverka den upplevda 

kommunikationseffektiviteten för individer på Företag A? 

1.6 Avgränsning 

Rapporten kommer bygga på kvalitativ data och kommer inte att mäta 

kommunikationseffektivitet eller waste. Det kommer inte ske någon typ av 

processkartläggning för att synliggöra kommunikationsflöden eller specificera kritiska 

kommunikationslinjer. Eventuella organisatoriska problem kommer inte beaktas vid 

utvärderingen av effektiviteten i kommunikationen. Det kommer inte göras någon 

kategorisering av kanaler som inte tas upp i MRT. Insamlingen av data kommer endast ske 

i form av intervjuer vid ett tillfälle på Företag A. Studien kommer inte ta upp vikten av 

relationsbyggande kommunikation som kan ligga till grund för ökad effektivitet i 

arbetsmiljön. Detta eftersom alla icke värdeskapande aktiviteter ses som waste i Lean. 

Skulle alla dessa aspekter tas upp i studien hade inte de befintliga resurserna räckt till. 

1.7 Målgrupp  

Studien riktar sig till personer som har ett intresse för informatik eller effektivisering av 

kommunikation. Företag A kan också ha ett intresse av studiens resultat.  Undersökningen 

är även intressant för som ska undersöka kommunikationseffektivitet i en administrativ 

miljö och vill ha en rapport som grundar sig på Lean och MRT. 
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2 Teori 
I detta avsnitt presenteras de teorier som studien bygger på. Teorierna tas upp i 

ordningen Lean, Lean administration och Media richness theory[MRT]. 

2.1 Lean produktion 

Lean handlar om effektivisering i försörjningskedjor, mer specifikt att eliminera waste 

som finns i försörjningskedjorna så att arbetet kan ske på ett effektivare sätt (Liker & 

Morgan, 2006; Mattsson, 2012; Powell, Riezebos & Strandhagen, 2013). Genom att 

eliminera waste kan produktionen få en jämnare takt, vilket möjliggör ett högre 

kapacitetsutnyttjande (Mattsson, 2012). För att kunna effektivisera en process är det 

viktigt att hitta värdeflödet i produktionskedjan. Det är först då helheten syns och waste 

kan elimineras. Värdet definieras efter vad som anses vara viktigt eller nödvändigt för 

kunden (Liker & Morgan, 2006). Mattsson (2012) summerar Lean i fem punkter;  

 

 Definiera kundnytta 

 Identifiera värdeflödet för varje produkt eller process 

 Kontinuerligt flöde utan avbrott 

 Kundorderstyrning 

 Ständiga förbättringar i jakt på̊ perfektion 

 

Det finns risker om helheten inte identifieras och waste elimineras utan eftertanke. Lean är 

inget som går att applicera vid ett tillfälle utan är ett sätt som ska efterlevas, då det alltid 

går att effektivisera flöden. Detta för att det alltid finns faktorer som ändras t.ex. 

omvärlden som gör att flödet måste förändras för att förhindra att waste uppstår (Mattsson, 

2012). Liker och Morgan (2006) skriver att Lean-tankesättet inte bara ska vara på 

produktionsdelen av företaget utan även användas i den administrativa delen. 

2.1.1 Lean administration 

Lean administration är ett förbättringskoncept som är kund- och värdestyrt med fokus på 

kundvärde och är Lean implementerat i de administrativa processerna inom en 

organisation (Larsson, 2008; Liker & Morgan, 2006). Idén med Lean administration är att 

öka värdeskapandet för kunden genom att eliminera waste i form av t.ex. spill, slöseri och 

ojämnheter i flöden. Detta görs genom att standardisera de administrativa flödena i 

företaget (Larsson, 2008). Inom Lean administration är det viktigt att förstå att alla 

individer och grupper inom företaget har kunder, interna som externa, som är beroende av 

att ett arbete blir utfört för att själv kunna fortsätta med sitt arbete (Larsson, 2008). Liker 

och Morgan (2006) skriver att företag måste adoptera ett kundfokuserat tankesätt som 

Lean för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Processen att arbeta med Lean i 

administrativa processer är iterativ och fortsätter kontinuerligt (Larsson, 2008). Enligt 

Keyte och Locher (2008) finns det, inom Lean administration, två huvudpunkter att följa. 

Den första är att ett företag inte kan eliminera waste om risken att det erbjudna kundvärdet 

eller konkurrensfördelarna minskar. Den andra innebär att det inte går att peka ut något 
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som anses vara waste och eliminera det direkt eftersom det oftast finns av en anledning. 

Det gäller att undersöka orsakerna till waste grundligt och inte förhasta elimineringsfasen 

(Keyte & Locher, 2008). Exempel på waste i kontorsmiljö visualiseras i tabell 1. 

 

Tabell 1 Waste i kontorsmiljö (Keyte & Locher, 2008). 

Typ av waste Definition Exempel 

Överproduktion  Producera mer, tidigare eller 

snabbare än vad som behövs 

Att utföra aktiviteter innan de 

behöver utföras 

Lager Mellanlager i processer Ärenden som inte avslutas och 

lagras 

Väntan Tiden det tar för godkännande Tid för godkännande 

Överarbete Arbete där upprepade inmatningar 

sker 

Flera datainmatningar 

Omarbete Alla sorters fel Inmatningsmisstag, 

missuppfattningar osv.  

Rörelse Människors fysiska förflyttning Gång mellan kopiator och 

kontor 

Transporter Förflyttning av information Överlämning av arbeten i flera 

led 

Outnyttjad 

kompetens 

Outnyttjad kunskap hos de 

anställda 

Begränsande arbetsuppgifter 

2.2 Media richness theory 

MRT är en teori gällande kommunikationskanaler och deras kapacitet att framföra 

information (Daft & Lengel, 1988; Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Vid 

kommunikation finns flera olika kommunikationskanaler att välja mellan för att framföra 

information. Dessa kommunikationskanaler skiljer sig från varandra genom sättet 

information sänds, vilken typ av information som kan skickas genom kanalen och hur stor 

kapaciteten är för att framföra denna information (Daft & Lengel, 1988; Heide et al., 

2012). För att avgöra hur rik en kommunikationskanal är skriver Daft och Lengel (1988) 

att det finns tre kriterier att utgå från; 

 

 Förmågan hos kanalen att hantera flera informationssignaler samtidigt. 

 Möjligheten för snabb återkoppling genom kanalen. 

 Kanalens förmåga att kunna vara personlig.  
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Den kategori av kanaler som är rikast, baserat på dessa tre kriterier, är fysisk närvaro t.ex. 

F2F. Detta då flera informationssignaler kan skickas samtidigt mellan sändare och 

mottagare, samtalet är personligt och tillåter direkt feedback (Daft & Lengel, 1988). 

Informationssignalerna som skickas i denna typ av kommunikationskanal är inte endast 

verbala utan även icke verbala signaler som ansiktsuttryck, hållning och annat 

kroppsspråk som missas i mindre rika kanaler (Jacobsen & Thorsvik, 2014).  

 

Skriftliga kommunikationskanaler är de som är minst rika (Daft & Lengel, 1988; Johnson 

& Lederer, 2005). Det finns två typer av kategorier inom skriftlig kommunikation och 

dessa är personlig skriftlig kommunikation och opersonlig skriftlig kommunikation. Den 

personliga skriftliga kommunikationen är den rikare av dessa då den har ett personligt 

fokus och tillåter återkoppling, men är långsam och kan t.ex. vara brev. Den opersonliga 

skriftliga kommunikationen saknar ett personligt fokus, återkopplingsmöjligheter och kan 

t.ex. vara dokument och informationstavlor (Daft & Lengel, 1988). Se figur 1 för att se 

Media richness hierarkin.  

 

 
Figur 1 Media richness hierarkin (Daft & Lengel, 1988). 

 

MRT menar att matchningen mellan kommunikationskanalen och den information som 

skickas är avgörande för hur mottagaren uppfattar budskapet av informationen (Badger, 

Behrend & Kaminsky, 2014). Även fast F2F är den rikaste kommunikationskanalen 

behöver det inte betyda att den är den bästa kommunikationskanalen för all typ av 

kommunikation, utan det beror på vad som ska kommuniceras genom den (Daft & Lengel, 

1986,1988; Jacobsen & Thorsvik, 2014). För att avgöra vad som bör kommuniceras 

genom vilken kanal kategoriserar MRT kommunikationen i två kategorier. Den ena är 

rutinmässig kommunikation och den andra är ej rutinmässig kommunikation. Rutinmässig 

kommunikation innehåller inga överraskningar, är rationell, logisk och enkel samtidigt 

som det finns gemensam förståelse mellan sändare och mottagare om vad som 

kommuniceras, och kräver därför en mindre rik kanal. Ej rutinmässig kommunikation är 

raka motsatsen mot rutinmässig och kräver en rik kanal för att på bästa sätt få fram 
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informationen, denna typ av kommunikation präglas av tvetydighet. Ej rutinmässig 

kommunikation kan t.ex. vara en diskussion eller bråk där personliga åsikter, tro och 

värderingar blir inblandade vilket då kräver en rik kommunikationskanal (Daft & Lengel, 

1988). Badger et al. (2014) skriver att information som riskerar att vara tvetydig ska 

kommuniceras i rikast möjliga kanal. En rutinmässig kommunikation kan t.ex. vara en 

orderbekräftelse där de som kommunicerar har en gemensam förståelse för vad som ska 

kommuniceras och kan därför ske genom en mindre rik kanal. För att kunna kommunicera 

effektivt är det viktigt att ha detta i åtanke vid val av kommunikationskanal pga. att om en 

rutinmässig kommunikation går via en rik kanal kan detta skapa en kommunikationsbrist i 

form av t.ex. informationsöverflöd och om en ej rutinmässig kommunikation förs genom 

en mindre rik kanal kan detta orsaka informationsbrist, se figur 2 för hur dessa 

kategoriseras (Daft & Lengel, 1988). Johnson och Lederer (2005) skriver att valen av 

kommunikationskanaler för de olika typerna av kommunikation har en direkt koppling till 

hur personer i processen presterar. 

 

 
Figur 2 Val av kommunikationskanal (Daft & Lengel, 1988). 
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3 Metod 
I detta kapitel redovisas de metoder och ansatser som används för att utföra denna studie. 

Löpande under metodkapitlet presenteras även kritik till metoderna. Kapitlet avslutas med 

att diskutera validiteten och reliabiliteten för arbetet samt etiska överväganden. 

3.1 Vetenskaplig ansats 

Undersökningen som har genomförts i denna rapport har haft en kvalitativ ansats med en 

intensiv kausal utformning som används för att ge klarhet till ett ämne. Detta genom att 

belysa människors nyanserade tolkningar och förståelse kring det givna ämnet (Jacobsen, 

2002). Den kvalitativa ansatsen är lämplig när ett område saknar tidigare forskning och 

teorier samtidigt som fenomenet som undersöks är komplext och svårt att mäta i 

kvantitativa mått (Creswell, 2014). Respondenterna är de som avgör vilken data som 

samlas in då de är fria att svara på frågorna som ställs efter deras uppfattning. Detta leder 

till en hög intern giltighet. Den kvalitativa ansatsen erbjuder en flexibilitet i möjligheten 

att ändra problemställningen för undersökningen vart efter empiri samlas in i en 

inkrementell process (Jacobsen, 2002).  

 

Den kvalitativa ansatsen valdes då en djupare förståelse av det som undersöks skulle 

skapas eftersom undersökningen handlar om individers upplevelse av ett givet fenomen. 

Detta då den möjliggör insamling av rikare information än den kvantitativa ansatsen 

(Jacobsen, 2002). För att få en bred förståelse av verkligheten utgick studien från den 

abduktiva ansatsen, detta gjorde det möjligt för studien att vara kreativ i arbetssättet 

(Frejes & Thornberg, 2009). Då upplevelser är svåra att mäta i kvantitativa metoder passar 

den kvalitativa bättre (Creswell, 2014). En av anledningarna till att den kvalitativa 

ansatsen valdes var flexibiliteten som tillåter en öppenhet hos forskarna när de ska påbörja 

datainsamlingen och möjligheten att förändra forskningsfrågan beroende på den data som 

samlas in (Jacobsen, 2002). 

 

Nackdelar med den kvalitativa ansatsen är att den är resurskrävande eftersom 

datainsamlingsmetoderna som används ofta tar lång tid, vilket leder till att respondenterna 

brukar bli få till antalet (Jacobsen, 2002). När antalet respondenter är få leder det till att 

den externa giltigheten blir lidande vilket är det ständiga problemet för kvalitativa metoder 

(Jacobsen, 2002). Ett annat problem är att empirin är svårtolkad pga. Respondenternas 

långa och färgade svar. När empiri som samlas in är nyanserad går det inte att förvänta sig 

en tydlig och detaljrik bild av verkligheten. Då den insamlade empirin är detaljerad måste 

den gallras och detta medför en risk i att forskarna råkar gallrar bort data som skulle 

kunnat ge forskningen tyngd. Den närhet som forskare har vid kvalitativa 

insamlingsmetoder kan påverka deltagarnas svar. Detta genom att deltagarna kan bli 

manipulerade av forskaren eller inte vågar svara ärligt (Jacobsen, 2002).  
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3.2 Fallstudie  

En fallstudie är en undersökning av ett specifikt fall som t.ex. kan vara ett program, en 

händelse, en aktivitet, en process, en individ eller en grupp (Creswell, 2014). En fallstudie 

är lämplig när en djupare förståelse av en händelse ska införskaffas, när en beskrivning av 

en specifik plats ska göras, vid teoriutveckling (Jacobsen, 2002) och då det finns ett 

praktiskt problem i form av t.ex. frågor, situationer eller svårigheter (Merriam, 1994). Det 

alla fallstudier har gemensamt är att de är begränsade till tid och rum, och baserat på det 

undersöks fenomenet i den givna kontexten (Jacobsen, 2002). Fallstudier brukar generellt 

förknippas med kvalitativ forskning, men enligt Bell och Bryman (2005) stämmer inte 

detta. De som förespråkar fallstudier brukar dock föredra kvalitativa metoder som tillåter 

dem att göra en intensiv detaljerad beskrivning av ett fall på ett fungerande sätt, ofta i 

form av ostrukturerade intervjuer och deltagande observationer (Bell & Bryman, 2005). 

Enligt Bell och Bryman (2005) bör en fallstudie ha inslag av både kvalitativa och 

kvantitativa metoder. Fallstudie valdes då den typen av undersökning var mest lämpad för 

undersökningen. Detta då en djupare förståelse av fenomenet skulle skapas genom en 

kvalitativ metod.  

 

Det negativa med en fallstudie är att det är omöjligt att generalisera utifrån ett enstaka fall 

och de forskare som vanligtvis gör fallstudier brukar tona ner eller bortse från betydelsen 

av replikerbarhet (Bell & Bryman, 2005). Merriam (1994) menar att en fallstudie kan få 

fall att anses antingen väldigt enkla eller väldigt komplexa jämfört med vad de verkligen 

är, samtidigt som läsaren kan luras till att tro att fallstudien är generell. 

3.2.1 Fallföretaget 

För att samla in empiri kring forskningsfrågan har ett fallföretag som kommunicerar 

frekvent, både internt och externt, genom ett flertal olika kommunikationskanaler valts. 

Därför anses fallföretaget lämpligt att genomföra studien på. Fallföretaget kommer i detta 

arbete att anonymiseras genom att benämna det som Företag A. Företag A består av två 

produktionsenheter, en som är lokaliserad i Kronoberg där huvudkontoret finns och en i 

Skåne. Företaget är varuproducerande, har 120+ anställda och omsätter 300+ miljoner 

SEK. Företag A:s anställda är indelade i avdelningar som ingår i olika zoner, zon 1 zon 2, 

zon 3 etc. och zonen som valts är zon 1, kontorsdelen. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingsmetoderna som ofta förknippas med kvalitativa fallstudier är intervjuer och 

observationer. En öppen intervju lämpar sig när få enheter undersöks då denna typ av 

datainsamling är resurskrävande och när den enskilde individens åsikter och tolkningar av 

ett fenomen är av intresse. Att genomföra en intervju F2F anser Jacobsen (2002) vara till 

fördel för den data som samlas in då öppna intervjuer över telefon är svåra att genomföra 

och det är lättare för respondenten att ljuga. Detta tillåter även intervjuarna att tolka 

respondentens icke-verbala signaler. Något som måste bestämmas innan datainsamlingen 

börjar är hur strukturerade intervjuerna ska vara. En helt öppen intervju genomförs utan 

intervjuguide och fast ordningsföljd medan en helt strukturerad intervju har fasta frågor 
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med fasta svarsalternativ och en bestämd ordningsföljd (Jacobsen, 2002). En helt öppen 

intervju är svår att genomföra menar Jacobsen (2002) då forskare oftast har förutfattade 

meningar om det som ska samlas in och styrs lätt av dem, men en intervju som har en 

intervjumall kan fortfarande vara öppen om frågorna är det. En helt strukturerad intervju 

är inte lämplig vid kvalitativa studier eftersom det motverkar anledningen till varför en 

kvalitativ studie görs (Jacobsen, 2002). Vid en intervju kan det vara svårt att fokusera på 

respondenten och hålla ett samtal som flyter på samtidigt som anteckningar förs, detta 

menar Jacobsen (2002) kan lösas genom att spela in intervjun. 

 

Datainsamlingen för denna undersökning har skett genom intervjuer som har varit semi-

strukturerade dvs. att en intervjuguide (bilaga 1) har skapats och använts som riktmärke 

vid intervjuerna med respondenterna. Frågorna har varit öppna och respondenterna har 

haft möjligheten att ge detaljerade svar. Intervjuerna genomfördes F2F på plats på Företag 

A och dokumenterades genom anteckningar och ljudinspelningar för att helt kunna 

fokusera på samtalen. Innan intervjuerna startade fick respondenterna läsa ett missivbrev 

(bilaga 2) för att veta varför denna intervju genomförs och att de kommer vara anonyma. 

För att respondenterna skulle känna sig trygga i att bli intervjuade informerades de om att 

dem skulle få ta del av transkriberingen av intervjuerna för att i efterhand kunna meddela 

om det var något som intervjuarna har missuppfattat (Jacobsen, 2002). 

 

Det som är negativt med denna typ av datainsamling är att mängden information som 

samlas in är för detaljerad och gör det svårt att analysera utan att gallra den. Svaren som 

samlas in är färgade av respondenterna och återger inte den exakta verkligheten. 

Datainsamlingar av denna typ är resurskrävande vid själva datainsamlingen och analysen 

av datan (Jacobsen, 2002). 

3.4 Urval 

Det finns flera sätt att göra urval på för att få fram de respondenter som ska delta i en 

datainsamling. Ett informationsurval innebär att forskarna väljer ut de respondenter som 

dem tror lämnar bäst information. Ett slumpmässigt urval menas att slumpmässigt dra 

respondenter ur en grupp med alla relevanta individer. Ett bredd och variationsurval delar 

upp individer i undergrupper som t.ex. avdelningar för att sedan välja respondenter 

slumpmässigt från varje undergrupp. Detta för att få en bredd och spridning på 

respondenterna som deltar i datainsamlingen (Jacobsen, 2002).  

 

Urvalet för denna undersökning började med ett informationsurval på de zoner som finns 

på Företag A. Zon 1 valdes då de anställa som arbetar på avdelningarna, som ingår i 

zonen, använder flest kommunikationskanaler. De anställda i zonen delades därefter upp i 

undergrupper efter respektive avdelning för att sedan göra ett bredd och variationsurval 

där en anställd från varje avdelning valdes slumpmässigt (Jacobsen, 2002). Totalt hade 

fem respondenter valts ut eftersom Creswell (2014) menar på att det är det optimala 

antalet vid en fallstudie, men Jacobsen (2002) menar att det krävs fler än fem 

respondenter. Detta gjorde att ytterligare två respondenter valdes ut genom ett nytt urval, 
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denna gång ett slumpmässigt urval på hela zonen, vilket resulterade i totalt sju 

respondenter. 

 

Nackdelarna med dessa urval är olika, t.ex. är det svårt att göra ett informationsurval när 

det inte finns någon kunskap om hur goda informationskällor de tänkta respondenterna är. 

Ett slumpmässigt urval kan lätt bli snedvridet och inte alls visa en tydlig bild av ett 

fenomen. Även fast tanken med bredd och variationsurvalet är att få en bredd och 

spridning på respondenterna för att de ska kunna vara representativa, betyder inte att de är 

det. Detta kan bero på att en av alla i en grupp tycker en sak medan alla andra i den tycker 

något annat vilket innebär att individen som tycker annorlunda inte är representativ för 

gruppen (Jacobsen, 2002). 

3.5 Genomförande 

Undersökningen började med att kontakta Företag A för att få tillstånd att skicka förfrågan 

om medverkan i en studie till de anställda. När det hade blivit godkänt började 

urvalsprocessen där fem personer som tillhörde den utvalda zonen kontaktades. Efter 

första urvalet gjordes ytterligare ett urval för att öka antalet respondenter. I mejlförfrågan 

som skickades till de utvalda klargjordes det att intervjun skulle handla om 

kommunikation och att den skulle spelas in samt att deras svar skulle anonymiseras. 

 

Innan intervjutillfället skrevs en intervjumall med frågor. För att frågorna skulle vara 

relevanta för studien skapades de utifrån tidigare forskning och teorier. Frågorna är 

sorterade i teman utifrån teorierna och placerade specifik följd för att få en mer 

undersökande effekt. Det skriver Jacobsen (2002) är en semi-strukturerad intervju som är 

mer åt det öppna än det strukturerade hållet. När intervjumallen (bilaga 1) var färdig 

bokade respondenterna in sig på de tider som erbjudits. Det planerades att genomföra 

interjuver under en dag och varje intervju skulle vara max en timme lång.  

 

Då Jacobsen (2002) skriver att intervjuer fördelaktigt hålls i en, för respondenterna, trygg 

miljö valdes intervjuerna att hållas i familjära lokaler på Företag A. Där fick 

respondenterna läsa ett missivbrev (bilaga 2) samt ge ett sista godkännande på att det går 

med på att bli intervjuade. I missivbrevet presenteras:  

 

 Syftet med intervjun 

 Oss som intervjuare som skriver arbetet 

 Försäkring om deras anonymitet 

 Att intervjun kommer spelas in för senare transkribering 

 

Intervjuerna valdes att spelas in på digital media då Jacobsen  (2002) hävdar att 

undersökarna då kan koncentrera sig på intervjuerna. Intervjuerna hölls av en intervjuare 

samt assistent, detta gjorde att den ena kunde koncentrera sig på att hålla intervjun och den 

andra på att anteckna. Efter intervjuerna transkriberades det inspelade materialet för att 

sedan skickas till respektive respondent för godkännande innan det användes.   
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3.6  Analys 

Den kvalitativa ansatsen tillåter insamling av stora mängder nyanserad data och för att 

kunna göra datan användbar behöver den reduceras (Creswell, 2014). För att uppnå 

slutfasen med användbar data användes analysspiralen av kvalitativ data som Jacobsen 

(2002) skriver om. Jacobsen (2002) skriver där att de steg som analysprocessen innehåller 

är beskrivning, kategorisering och kombinering.  

 

Det första som gjordes i analysen var en noggrann och detaljerad beskrivning av 

intervjuerna samt renskrivning av anteckningarna som enligt Jacobsen (2002) är första 

stegen i analysfasen. Sedan lades kommentarer utifrån det som uppfattades i intervjuerna. 

Efter det påbörjades reduktionen av datan genom att studera helheten och skapa kategorier 

efter de identifierade fenomenen. Jacobsen (2002) menar att kategoriseringen används för 

att placera empirin från de olika intervjuerna i teman. Detta gjordes för att skapa en 

förståelse och bidra till en helhetsbild av den insamlade empirin inför nästa steg. När 

empirin var kategoriserad började processen med att hitta samband mellan intervjuerna 

och tolka resultatet av de fenomenen som har uppkommit. Detta gör det möjligt att se 

innebörd och orsaker i den insamlade empirin samtidigt som det dolda i den kommer fram 

(Jacobsen, 2002).  

 

Risken med att analysera insamlad empiri på detta sätt är att vital information som hade 

kunnat vara viktig för studien gallras bort (Jacobsen, 2002). Detta är en risk som bör tas då 

Jacobsen (2002) menar att om inte en reduktion av den insamlade empirin görs kan det 

leda det till att forskarna inte förstår helheten. 

3.7  Validitet 

Validitet menas att studien mäter det den är tänkt till att mäta. Validitet är uppdelat i två 

delkomponenter, intern giltighet och extern giltighet (Jacobsen, 2002). Intern giltighet 

innebär att studien undersöker det som den säger sig undersöka. Merriam (1998) skriver 

att den interna giltigheten kan ökas genom att de intervjuade får läsa resultatet av intervjun 

och låta dem godkänna transkriberingen, så att respondenterna inte har blivit 

missuppfattade. Detta gjordes efter intervjuerna hade blivit transkriberade för att öka den 

interna giltigheten. Då intervjuerna behövde censureras genom att manipulera citat, för att 

inte svaren skulle kunna härledas tillbaka till respondenterna, blev validiteten påverkad. 

Censureringen gjordes på vissa ord, men skadar inte helheten av citaten.  

 

Extern giltighet handlar om generalisering och hur väl resultatet kan generaliseras på 

andra företag. Vid en kvalitativ studie kan det uppstå problem med att få en hög extern 

giltighet, det kan vara svårt att generalisera de resultaten från undersökningen då det oftast 

är på en mindre grupp med människor (Jacobsen, 2002). Denna studie går inte att 

generaliseras då en mindre grupp individer studerats.  
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3.8 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att studien ska vara replikerbar, det vill säga att om undersökningen 

hade gjorts på exakt samma sätt igen hade den fått samma svar (Merriam, 1998). Jacobsen 

(2002) skriver att om undersökningen är gjord på ett korrekt sätt och att den går att göra 

igen, har forskningen viss trovärdighet och tillförlitlighet. En av intervjuarna hade en 

personlig koppling till personalen i zon 1 på Företag A, detta kan ha gjort att studiens 

replikerbarhet påverkats.  

 

Det är viktigt att dokumentera tillvägagångssättet i kvalitativa undersökningar. Detta för 

att kunna göra undersökningen på exakt samma sätt igen och få samma resultat (Creswell, 

2014). Resultatet blir mer trovärdigt om det syns att rapporten är kritiskt granskad. Det 

kan göras genom att visa att man kritiskt reflekterar över det som görs i studien (Jacobsen, 

2002).  

3.9 Etik 

För att kunna ha en god forskningsetik har de tre grundkraven efterlevts, informerat 

samtycke, konfidentialitet och att resultatet inte felutnyttjas (Fejes & Thornberg, 2009). 

Informerat samtycke uppnås genom att deltagandet är frivilligt och att frågan ställs om 

personen vill delta i en intervju. Detta gjordes via en mejlförfrågan till personalen på 

fallföretaget. I grävande enskilda intervjuer är det meningen att komma in på individen 

och kan därför lätt uppstå etiska dilemman (Jacobsen, 2002). För att undvika dessa 

dilemman startade intervjuerna med att deltagarna fick läsa ett missivbrev (bilaga 2) som 

förklarar avsikten med studien och att de kommer förbli anonyma. Genom att ha en öppen 

avsikt med intervjuerna hjälper det till att förhindra etiska dilemman (Jacobsen, 2002). För 

att minimera risken att intervjuarna missuppfattar respondenternas svar fick 

respondenterna läsa igenom och godkänna sina transkriberade intervjuer innan arbetet med 

analysen började. 
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4 Resultat 
Resultatkapitlet innehåller de relevanta delarna ur empirin som samlats in vid 

datainsamlingen. De avsnitt som kapitlet är uppdelat i är Kommunikationskanaler, Lean i 

kommunikation och Effektivitet i kommunikation som är baserat på de teman som även 

finns i intervjumallen. 

4.1 Kommunikationskanaler 

I intervjuerna som hölls på Företag A framkom det vilka kommunikationskanaler som 

används på företaget för informationsutbyte. De kanaler som används av samtliga 

respondenter är informationstavlor, mejl, telefonsamtal, F2F och möten. Andra kanaler 

som förekommer inom organisationen är CRM-system, telefonmöten, SMS, gemensamma 

dokument, chatt, videosamtal och videomöten. Kanalerna används olika frekvent av 

respondenterna. Informationsutbytet som sker på Företag A via de nämnda 

kommunikationskanalerna innehåller olika typer av information som företagsinformation, 

offerter och lagersaldon. Beroende på vem som är sändare av information och vilken 

information som ska skickas, väljs olika kommunikationskanaler. En del av studiens 

resultat visar vilken typ av information som de olika respondenterna skickar via kanalerna. 

Kommunikationskanalerna delas upp i kategorierna skriftligt digitalt, tal, fysisk närvaro 

och skriftligt analogt. 

 

I den skriftligt digitala kategorin ingår kommunikationskanalerna mejl, SMS, CRM-

system, chatt och gemensamma dokument. Med mejl kommuniceras t.ex. 

orderinformation, fabriksinformation, leveransinformation, beslut, frågor och svar, olika 

former av dokument och offerter. Kanalen används även för diskussioner och för 

relationsbyggande med kund. Anledningarna till varför respondenterna väljer att 

kommunicera detta genom denna kanal varierar mellan, att det är en bra kanal att föra 

information vidare till en eller flera personer och att det finns historik. “Beslut som rör sig 

om mycket pengar eller även mindre belopp vill man ha skriftligt för att kunna bevisa för 

kund vad som är sagt” (Respondent 4). Det framkom även andra anledningar till varför 

information skickas via denna kanal som t.ex. att mejlen är bra att använda vid 

språkskillnader mellan två individer för att undvika missförstånd då en av respondenterna 

säger att det är lättare att förstå vad någon menar när det framförs skriftligt snarare än 

muntligt. 

 

CRM-systemet och de gemensamma dokumenten är två kommunikationskanaler i form av 

system som också ingår i den skriftligt digitala kategorin av kommunikationskanaler. 

Genom CRM-systemet kommuniceras all kundinformation och aktiviteter som görs mot 

kunder och även ärenden då systemet också används som ett ärendehanteringssystem. I de 

gemensamma dokumenten kommuniceras information som rör specifika avdelningar och 

är sådan information som alla på avdelningen behöver ta del av. Anledningen till varför 

det kommuniceras genom dessa kanaler är pga. att “det är så vi ska göra.” (Respondent 

1). Ytterligare kanaler som finns på Företag A och som ingår i denna kategori är chatten 

och SMS som är två kanaler som används av få personer på företaget. Detta då det är en 
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valmöjlighet att använda dessa. Båda används för att skicka snabba frågor och svar eller 

för informell kommunikation. Respondent 7 säger att “Över chatten så skickar jag lite 

småfrågor, något som man kan skicka till en person som är lite snabbare än mejl men inte 

stör som ett telefonsamtal.”. 

 

Den muntliga kategorin av kommunikationskanaler består av kanalerna telefonsamtal och 

telefonmöten. Telefonensamtal används för diskussioner, frågor och svar, 

relationsbyggande med kunder och för att sprida viss information. Anledningen till att 

telefonsamtal används är för att få snabba svar och för att få en närhet till kunder enligt de 

flesta av respondenterna. “Jag ringer när det är lättare frågor som är lätta att svara på. 

Det är lite taskigt att ringa men de kan svara på det så snabbt och om jag mejlar så tar 

det lång tid för mig att få svar.” (Respondent 7). Respondent 1 använder dock 

telefonsamtal främst för att komplettera det som hen skickat med mejl “Oftast skickas ett 

mejl för att sedan komplettera med ett telefonsamtal vilket sker ofta, speciellt mot kunder 

då de inte förstår, inte har läst mejlet eller om det är okunskap som förekommer”. 

Respondent 4 använder telefonsamtal på liknande sätt när hen behöver påminna 

mottagaren “för att informationen ska gå fram.” (Respondent 4).  

 

Fysisk närvaro är en kategori där möten, F2F, videosamtal och videomöten ingår. F2F 

används för att kommunicera beslut, snabba frågor och svar, men även för att föra 

diskussioner. “Om man vill ha ett snabbt svar så går man öga mot öga då mejl kan ta 

några timmar att få svar på.” (Respondent 1). F2F används även av respondenterna för att 

säkerhetsställa att informationen mottages och förstås av mottagaren. ”Det gör man för att 

se att personerna förstår vad man menar och tar åt sig det och då kan man vara lugn och 

säker på att man gjort sitt.” (Respondent 4). F2F används också som komplement till bl.a. 

mejl när mottagaren, av olika anledningar, inte svarar. Respondent 7 säger “Vissa svarar 

inte så då går jag till personen för annars får jag inte svar.”  

 

Möten som också ingår i fysisk närvaro-kategorin används främst för att diskutera vitala 

ärenden och ta beslut, men även vid relationsbyggande mot kund och presentation av 

företaget. Möten används som ett komplement till de informationstavlor som används. På 

tavlorna presenteras icke detaljerad information som diskuteras på mötena. 

 

Skriftligt analogt är den sista kategorin av kommunikationskanaler och omfattar kanalerna 

informationstavlor och utskrivna papper. Tavlorna används till att kommunicera ut 

fabriksinformation och statusuppdateringar om fabrik och omvärld “Sätter upp 

information om omvärlden t.ex. konkurrenter, innovationer osv., sånt som är viktigt för 

alla på företaget och är värt att läsa.” (Respondent 2). Anledningen till varför kanalen 

används för detta är för att nå ut till flera anställda på företaget utan att behöva prata med 

de som är berörda. “Istället för att gå och prata med varje enskild individ så sätter man 

upp det på tavlan.” (Respondent 2). När anställda på företaget skriver ut papper för att 

sedan ge det till någon kollega är det för att kollegan inte har en mejladress. Informationen 

är specifik för individen som får den. 

 



 

  22 (38) 
 

Den information som respondenterna tar emot är oftast samma typ av information som de 

skickar, men det förekommer skillnader t.ex. avvikelser, order, kundfrågor och 

förfrågningar. Respondenterna får oftast information genom den kanal som de använder 

för att sända informationen i. De flesta av respondenterna anser att kanalerna som de 

använder är lämpliga för både att skicka och ta emot information i, men det finns 

undantag. Respondent 5 anser att den bästa kanalen för att sända nästan alla typer av 

information är F2F, men säger även, vid frågan om denna kanal är lämplig att få 

information i, att “Det är kanske rätt kanal för dem men ibland så blir jag störd när jag 

får frågor när jag är mitt uppe i något.”. Informationstavlorna som används för att sända 

information som statusuppdateringar och fabriksinformation, anses av nästan alla 

respondenterna fungera bra. Dock anser en av respondenterna som använder tavlorna att 

informationen kanske borde gå genom en annan kanal. “Fyller sin funktion, lite väl mycket 

tavlor, borde finnas någon annan lösning.” (Respondent 2). Informationen som 

respondenterna får via mejl anser de också vara lämplig för den kanalen, men det 

förekommer tvetydighet och dubbelkommunikation. Respondent 1 säger “Lämplig kanal, 

men bör finnas formulär som kan fyllas i så all information tas upp och blir mindre 

tvetydig vilket annars gör att man får komplettera med telefon.”. 

4.2 Lean i kommunikation 

Utifrån den information som kom fram i intervjuerna på Företag A går det att utskilja att 

det finns waste utspritt på företaget och i samtliga kommunikationskanaler. På frågan 

Vilken typ av waste upplever du i ditt dagliga arbete? svarade respondent 1,2,5,6,7 att det 

finns ett problem med otydlighet i mejl som kan behöva kompletteras med t.ex. 

telefonsamtal. Respondent 6 säger “Lätt att överkommunicera något. t.ex. att det skrivs 

mejl och sedan rings.” Respondent 3 och 5 fortsätter att säga att det finns waste i form av 

socialisering. Detta ser dem som något som kan bli slöseri, speciellt på möten och F2F. På 

frågan I vilken kommunikationskanal upplever du att det finns mest waste? svarade 

respondent 4 att det fanns mest i telefonsamtal. Respondent 1 och 3 säger att det finns 

mest i mejl. Varav de andra respondenterna 2,5,6,7 svarade att möten och F2F var 

kanalerna med mest waste i.  

 

Följdfrågan Vilken typ av waste finns det i kanalen? svarade respondent 1 som hade sagt 

att mejl var den kanalen som hen upplevde mest waste i att “Jag missar ställa fråga och 

de missar att svara på en fråga”. Respondenten förklarar att det handlar om otydlighet 

som måste kompletteras med andra kanaler för att skapa förståelse. 

 

Respondent 3, som också nämnt mejl som den kanalen som har mest waste, säger 

“Periodvis får jag mycket mejl där jag är bifogad men som egentligen inte är till mig som 

jag behöver läsa igenom. Det går dock att göra så att man inte läser igenom sådana mejl 

så noga”. Respondent 3 säger också att “Man skriver ett mejl snabbt men det blir slarvigt, 

då man inte hinner läsa igenom det innan man skickar det”. Både respondent 1 och 3 

menar på att de använder mejl som ett snabbt sätt att kommunicera. 
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Respondent 2,5,6,7 som alla upplever mest waste i F2F, säger att det handlar om att det är 

information som tas i denna kanal som kunde kommuniceras i en annan. Detta eftersom 

information kommer genom F2F istället för andra kanaler så skapas det överproduktion, 

överarbete och onödiga rörelser. 

 

De flesta respondenter säger att det finns waste i kommunikationskanalerna som påverkar 

kommunikationseffektiviteten. Detta genom att det blir onödigt dubbelarbete och att det i 

sin tur skapar irritation och bristande engagemang. Det stödjs av flera respondenter varav 

respondent 4 säger “Mycket waste är ett irritationsmoment och frustrerande samt kostar 

tid och kan innebära kostnader”. 

 

På sista frågan om waste som lyder I vilken kommunikationskanal upplever du minst 

waste? säger respondent 2,4,5,7 att de upplever minst waste i mejl eftersom det är mindre 

onödig information i mejlen. Respondent 4 säger “det går att småmejla med smilisar men 

det gör man inte utan går rakt på sak” 

 

Respondent 1 upplever minst waste i de gemensamma dokument som hen använder sig av, 

detta för att kommunikationen är välstrukturerad och alla har god kunskap och använder 

sig av samma terminologi. 

4.3 Effektivitet i kommunikation 

Den upplevda kommunikationseffektiviteten och i vilken kanal som de intervjuade är 

effektivast i varierar. Många av respondenterna nämner mejl som den kanal som de är 

effektivast i, men säger sedan i nästa mening att det även finns mest waste i kanalen. 

Respondent 1 säger “Mejl är det verktyget jag har, det jag håller på med men visst det är 

mest waste i denna kanalen men det är den skriftliga kanalen som används, och vi behöver 

ha allting på prent” Respondent 3 säger “...mejl är också effektiv, även om det finns 

slöseri så känns det effektivt”.  

 

Personliga möten är en kanal som respondent 3 och 6 känner sig effektivast i. Detta för, 

som respondent 6 säger “I möten känner jag mig effektivast. Det ställer krav på att vara 

strukturerad och väl förberedd…” 

 

När frågan ställdes om hur kommunikationen fungerar på företaget svarade nästan alla att 

det fungerade sämre eller dåligt. De som tycker att det fungerar sämst påpekar det med 

svar som t.ex. respondent 4 “inte fläckfritt, tar kortaste vägen även fast man inte bör göra 

det…” när frågan ställs om varför hen måste välja en annan kanal att skicka information i 

svarar hen “...information stannar och går inte fram till den som ska ha den”. Det stärks 

av respondent 6 som säger “...Ibland bara folk inte svarar och man vet inte om de är borta 

eller hur det är”. Det finns någon respondent som är nöjd med 

kommunikationseffektiviteten men kan inte beskriva varför eller med vad hen är nöjd 

med. 
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5 Analys och diskussion  
I analys och diskussionskapitlet ställs studiens resultat mot teorin och den tidigare 

forskningen för att se likheter och skillnader. Kapitlet tar även upp kritik av teorierna och 

egna tankegångar. Kapitlet börjar med en resultatanknytning för att sedan övergå i 

diskussion med uppdelningen Kommunikationskanaler och Effektivitet i kommunikation. 

Det avslutas med en metoddiskussion där metodvalet diskuteras. 

5.1 Resultatanknytning 

Valet av kanal för kommunikation görs idag subjektivt av respondenterna på Företag A. 

Det framkom av intervjuerna att det saknas struktur då personer på Företag A skickar 

information genom den kanal som passar dem bäst, inte vad som passar mottagaren. Det 

kan leda till extra kommunikation i ytterligare kommunikationskanaler. Då det saknas 

struktur för vissa vitala kommunikationsflöden finns det en oregelbundenhet hos sändarna 

då de skickar samma typ av information i olika kommunikationskanaler. Det som också 

har framgått är att det vid upprepade tillfällen har fungerat dåligt att kommunicera genom 

vissa kanaler. Det har gjort att personalen i zon 1 valt att eskalera valet av 

kommunikationskanal till en rikare kanal, vilket gör att wasten ökar och missförstånd 

lättare kan uppkomma. 

 

Ett olämpligt kanalval kan göra att det skapas waste i form av överarbete. Respondenterna 

på Företag A arbetar idag med att kommunicera information, internt och externt, i vad de 

tycker är olämpliga kanaler. Exempel på detta är att order kommer in på telefon när de 

behöver få det skriftligt från kund och att personalen använder F2F för att kommunicera 

information som hade kunnat skickas via en mindre rik kanal. Detta kan bero på att 

användning av den mer lämpliga kanalen tidigare inte har motsvarat sändarens 

förväntningar pga. avsaknad av struktur. 

 

Studien har visat att det saknas en strukturerad kommunikation. Avsaknaden av struktur 

orsakar en osäkerhet för om information ska komma fram. En del respondenter löser det 

med att t.ex. använda F2F för att kunna säkerhetsställa att mottagaren har förstått 

informationen som förmedlats. Respondent 4 menar att det är “...för att veta att man har 

gjort sin del”.   

5.2 Kommunikationskanaler 

Daft och Lengel (1988) skriver att rutinmässig och ej rutinmässig kommunikation bör gå 

genom olika rika kanaler för att effektivt kunna förmedla den information som 

kommuniceras. Vid intervjuerna på Företag A framkom det att respondenterna är 

inkonsekventa i deras val av kommunikationskanal. Vi såg, baserat på Daft och Lengel 

(1988) MRT, att det ofta förekom rutinmässig kommunikation i de mer rika kanalerna 

som telefonsamtal och F2F, medan ej rutinmässig kommunikation förekom i de mer 

fattiga kanalerna som t.ex. mejl.  
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Enligt Daft och Lengel (1988) kan valet av att kommunicera via en olämplig 

kommunikationskanal leda till att informationen som skickas inte kommer fram, vilket 

leder till informationsbrist, eller att det blir ett informationsöverflöd. 

Informationsöverflödet är waste i form av överproduktion enligt Lean administration 

(Keyte & Locher, 2008). Waste uppstår då rutinmässig kommunikation kommuniceras i 

en rik kanal och eftersom denna typ av kommunikation bör tas genom en fattigare kanal 

finns risken att informationsöverflöd skapas. Ej rutinmässig kommunikation som går 

genom de mer fattiga kanalerna skapar informationsasymmetri mellan sändare och 

mottagare. Denna asymmetri är inte avsiktlig, utan det budskap som sändaren vill få fram 

uppfattas inte korrekt av mottagaren (Daft & Lengel, 1988). Detta är något som vi har 

uppfattat förekomma genom intervjuerna på Företag A t.ex. när respondenten diskuterar 

via mejl och får komplettera med ett telefonsamtal för att hela budskapet ska förstås av 

mottagaren.  

 

I de få kommunikationskanaler som ett par respondenter använder korrekt, enligt MRT, 

upplevs waste inte förekomma i den mängd som det gör vid ett felaktigt användande. Vi 

anser att detta är något som styrker Daft och Lengel (1988) teori om att det är viktigt att 

kommunicera rätt information genom rätt kanal. Det som vi upptäckte genom intervjuerna 

och anser göra att respondenterna väljer en olämplig kommunikationskanal är att de är 

bekväma i vissa kanaler och därför föredrar dem. Detta styrks av King och Weidong 

(1997) som hävdar att det finns ett samband mellan individers val av 

kommunikationskanal och deras tidigare erfarenheter i kanalerna. Något som vi anser kan 

minska problemet med att olämpliga kanalval görs på Företag A är att göra kanalvalen 

efter MRT. Daft och Lengel (1988) forskning om val av kommunikationskanaler kommer 

fram till att de individer som väljer rätt kanal är personerna som är högpresterande i sitt 

jobb. Detta belyser vikten av att göra ett korrekt kanalval. 

 

MRT är en teori som skrevs under 80-talet och sedan dess har det utvecklats fler 

kommunikationskanaler som inte passar in under kategorierna av kanaler som teorin 

presenterar (El-Shinnawy & Markus, 1997). Då kanalerna utvecklas snabbare än teorierna 

(Jacobsen & Thorsvik, 2014) finns det en risk att kanalerna inte är teoretiskt testade innan 

de implementeras. Detta är en svårighet som fallföretaget kommer få hantera om de väljer 

att göra kanalvalen efter endast MRT. Vi anser att teorin ändå är korrekt gällande vad 

konsekvenserna blir av att välja fel kanal för kommunikationen.   

5.3 Effektivitet i kommunikation 

I tidigare stycke har vi presenterat att det finns ett kontinuerligt felval av 

kommunikationskanaler. Detta leder till att waste i form av överproduktion och överarbete 

uppstår i kommunikationen. Det beror på bristande riktlinjer för kanalval i zon 1 på 

Företag A. För att kunna öka effektiviteten i ett flöde skriver Mattsson (2012) att de ej 

värdeskapande aktiviteterna, waste, behöver identifieras och elimineras. Keyte & Locher 

(2008) tar Lean till den administrativa miljön där de specificerar wasten i mer anpassade 

kategorier. I intervjuerna har det framkommit att den upplevda 

kommunikationseffektiviteten varierar beroende på vem av respondenterna som har blivit 
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intervjuad. Detta då personer har olika uppfattningar om hur effektiv en kanal är och 

saknar en helhetsbild över hur kommunikationsflödet på företag fungerar.  

 

I Lean skrivs det om standardisering av processer för att kunna minimera waste i form av 

tid och öka kvaliteten i produktionskedjan, detta för att öka effektiviteten (Larsson, 2008). 

I intervjuerna säger respondenter att det saknas en mall för vilka av 

kommunikationskanalerna som ska användas och på vilket sätt. När det saknas en mall för 

kommunikation uppstår det felanvändning av kommunikationskanaler, vilket leder till 

waste i form av överproduktion, överarbete och väntan. Kanalerna som respondenterna 

upplever vara mest ineffektiva är samma kanaler som de upplever mest waste i. Det är 

kanaler som inte har något fördefinierat sätt att kommunicera. För att ytterligare styrka att 

en avsaknad struktur skapar ineffektivitet säger respondenterna att de upplever minst 

waste i de kanalerna som har ett strukturerat sätt att kommunicera.  

 

Allway & Corbett (2002) skriver för att kunna vara ett ledande företag behövs det ett 

effektivt flöde i administrativa funktioner. Detta för att minska kostnaden och öka 

kundnyttan. I Allway & Corbett (2002) forskning kan vi läsa om vad de anser krävas för 

att få en ökad effektivitet i en administrativ miljö. Deras studie har gjort att vi kunnat dra 

slutsatser som stödjer vårt resultat. Vi har sett att den upplevda låga 

kommunikationseffektiviteten påverkas av avsaknaden av strukturerad kommunikation 

och dålig insikt i hela produktionskedjan. Allway & Corbett (2002) har gett oss en målbild 

för hur kommunikationen kan fungera effektivt på en administrativ arbetsplats och på så 

sätt gjort det möjligt för oss att belysa flaskhalsar i kommunikationen. 

 

Lean är ett tankesätt som används i ett hårt produktionsflöde, vilket gör att vissa delar kan 

vara svåra att applicera i andra miljöer. Det kan vara t.ex. att kommunikation mellan 

människor är rikare än i ett hårt flöde och att det är fler ingående faktorer. Allway & 

Corbett (2002) skriver utifrån ett tjänsteproducerande företag och det anser vi styrker vår 

studie på Företag A, kontorsdelen, då miljöerna liknar varandra. 

5.4 Metodreflektion 

Resultatet som presenteras i rapporten går inte att generalisera till ett annat företag. För att 

resultatet skulle kunna generaliseras hade vi varit tvungna att ta flera aspekter i akt t.ex. att 

flera företag än fallföretaget behövts studeras (Jacobsen, 2002). Bell och Bryman (2005) 

och Jacobsen (2002) hävdar att en kvalitativ fallstudie inte går att generalisera då den 

endast undersöker ett givet fenomen som är avgränsat till tid och rum. Datan som samlas 

in är endast representativ för respondenterna som deltog i datainsamlingen (Jacobsen, 

2002).  

 

Intervjuerna som genomfördes var semi-strukturerade och tillät respondenterna att svara 

fritt kring de frågor vi ställde och fördjupa sig i svaren, vilket Jacobsen (2002) skriver ger 

en viss intern giltighet. Denna öppenhet kan göra det svårt för intervjuarna att gallra 

empirin som samlats in eftersom den är detaljerad och det finns en risk att vital data 

gallras bort (Jacobsen, 2002). Jacobsen (2002) menar även att den empiri som samlas in 
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vid en kvalitativ studie är färgad av respondenterna och det går inte att förvänta sig att få 

en helt korrekt bild av verkligheten. Det är något som vi anser styrker vår undersökning då 

vi ville undersöka individers upplevelse av de givna fenomenen.  

 

Kvalitativa studier har oftast datainsamlingar som är resurskrävande och pga. det brukar 

antalet respondenter bli få (Jacobsen, 2002). Creswell (2014) menar att fem respondenter 

är det optimala vid en fallstudie, medan Jacobsen (2002) anser att det krävs fler 

respondenter. Baserat på det och med befintliga resurser i åtanke gjordes ett val att göra 

intervjuer med sju respondenter. För att komma fram till vilka respondenter som skulle 

delta i intervjuerna gjordes först ett informationsurval över de zoner som fanns på Företag 

A. Zonen som valdes var zon 1. Att göra ett informationsurval anser vi vara ett korrekt 

beslut eftersom en av oss hade inblick i hur företaget fungerar och kunde på så sätt veta 

vilken zon som kunde ge oss de lämpligaste svaren. Efter detta gjordes ett bredd och 

variationsurval för att välja en respondent från varje avdelning som ingår i zon 1, vilket 

resulterade i fem intervjudeltagare. För att välja ut ytterligare två respondenter gjorde vi 

ett slumpmässigt urval på resterande individer i zonen. Jacobsen (2002) menar dock att ett 

slumpmässigt urval kan bli snedvridet, men eftersom vi anser att alla inom zon 1 hade 

varit kapabla respondenter kände vi oss bekväma med att göra detta urval. Något vi 

övervägde vid bredd och variationsurvalet var risken att respondenterna inte var 

representativa då Jacobsen (2002) skriver att urvalet inte gör dem representativa. 

 

Intervjuer har använts som datainsamlingsmetod där det har ställts kvalitativa frågor. Det 

gör att vi får en djupare kunskap om hur verkligheten är i zon 1 på Företag A. Det som 

hade kunnat göras annorlunda var om vi hade undersökt kommunikationen en första gång 

för att se hur det såg ut för att sedan göra ytterligare en datainsamling om mer specifika 

fenomen. Detta hade styrkt rapportens validitet. Det hade också kunnat göras en 

kvantitativ datainsamling där vi hade mätt hur kommunikationseffektiviteten påverkades 

om vi lät respondenterna att använda en mer lämpad kommunikationskanal. Reliabiliteten 

kan påverkas eftersom en av oss som gjorde intervjuerna har en personlig koppling till de 

respondenter och företaget som valts att undersökas. Detta är inte bara något negativt då 

det också kan ha gett oss mer information och gjort respondenterna mer avslappande och 

samtalet mer öppet under intervjuerna.  

 

Anonymiteten för respondenterna har varit en viktig del. Detta har uppfyllts genom att 

anonymisera citat så att det inte går att härleda svaren tillbaka till den respondent som har 

intervjuats. Det har varit svårt då det är ett litet kontor och många arbetssätt är unika 

beroende på vilken funktion respondenterna har på Företag A.  
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6 Avslutning 
Detta avslutande kapitel presenterar slutsatsen av denna studie och förslag på fortsatt 

forskning. 

6.1 Slutsats 

Syftet med undersökningen var att studera hur waste och valet av kommunikationskanal 

påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten hos de anställda på Företag A. 

Resultatet av studien visar att waste har en negativ påverkan på den upplevda 

kommunikationseffektiviteten. Överproduktion, överarbete och väntan är waste som 

förekommer på Företag A, vilket samtliga respondenter upplever försämra effektiviteten. I 

dagsläget förekommer rutinmässig och ej rutinmässig kommunikation i, enligt MRT, 

olämpliga kanaler. Studien visar att de olämpliga kanalvalen som görs av respondenterna 

på Företag A är grunden till den waste som uppstår i kommunikationen. Respondenterna 

väljer kommunikationskanal utifrån vad de anser är bäst för dem, vilket gör det svårt att få 

en hög kommunikationseffektivitet. 

 

Rekommendationen till Företag A är att strukturera kommunikationsflöden efter Lean. De 

bör även skapa en kommunikationsmall som bygger på MRT där de specificerar vad för 

information som ska skickas i vilken kanal. Valet av kommunikationskanal bör 

struktureras genom att använda det som har tagits upp i teorikapitlet. 

Kommunikationsmallen ska skapas gemensamt med personalen på Företag A. Det hade 

genererat en tydlighet och standardiserat flödet i zon 1 som skapar förutsättningar för att 

minska den upplevda wasten i kommunikationen. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

Kanalval är fortfarande något som inte är definierat i denna rapport. För att i framtiden 

kunna definiera nya kanaler hade det behövt skapas teori om de nya kanalerna. Detta kan 

göras genom att utgå ifrån MRT samt  ytterligare teorier angående 

kommunikationskanaler och hur människor aktivt väljer kanaler för att kommunicera. Det 

hade behövts aktuella kategoriseringar för kommunikationskanaler som hade gett kunskap 

om vilken typ av kanal som är bäst för vilken typ av kommunikation. Detta i kombination 

med att göra en kvantitativ undersökning om ett standardiserat kanalval hade genererat 

mindre waste och effektivare kommunikation i företag. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 - Intervjumall 
 

Vi börjar med att ställa några frågor om 

kommunikationskanalerna som finns på företaget. En 

kommunikationskanal är olika sätt att överföra information och 

det kan t.ex. vara telefon, face-to-face, mejl osv.  
1. Vilka kommunikationskanaler finns det? 

2. Vilka kommunikationskanaler använder du i ditt arbete?   

3. Hur frekvent använder du respektive kanal? (Hur ofta 

används respektive kanal) 

4. Vilka typer av information skickar du? 

Nu ska vi prata om hur kommunikationen sker i det dagliga 

arbetet. Du kommunicerar olika typer av information det kan 

vara t.ex. (offerter, beslut, förslag, diskussioner, bekräftelse, 

bilder osv).  

5. Vilken typ av information skickar du genom;  

a. Skriftligt digitalt? (Mejl, intranät osv..) 

i. Vad är anledningen till att du skickar den 

informationen via denna kanal? 

b. Face-to-face? (Videomöten, ansikte mot  

i. Vad är anledningen till att du skickar den 

informationen via denna kanal? 

c. Skriftligt analogt? (tavla, lappar osv..)  

i. Vad är anledningen till att du skickar den 

informationen via denna kanal? 

d. Tal? (telefon) - Ej face-to-face 

i. Vad är anledningen till att du skickar den 

informationen via denna kanal? 

e. Nämnda övriga kommunikationskanaler(från fråga 1)  



 

   
 

i. Vad är anledningen till att du skickar den 

informationen via denna kanal? 

6. Vad mottager du för typ av information i ditt dagliga arbete?  

I det dagliga arbetet kommunicerar du olika typer av information 

det kan vara offerter, beslut, förslag, diskussioner, bekräftelse, 

bilder osv. 

7. Vilken typ av information mottager du oftast genom;  

a. Skriftligt digitalt? (Mejl, intranät osv..) 

i. Tycker du den här kanalen är lämplig för den 

informationen?  

b. Face-to-face? (Videomöten, ansikte mot  

i. Tycker du den här kanalen är lämplig för den 

informationen? 

c. Skriftligt analogt? (tavla, lappar osv..)  

i. Tycker du den här kanalen är lämplig för den 

informationen? 

d. Tal? (telefon) - Ej face-to-face 

i. Tycker du den här kanalen är lämplig för den 

informationen? 

e. Nämnda övriga kommunikationskanaler(från fråga 1)  

i. Tycker du den här kanalen är lämplig för den 

informationen? 

Nu ska vi gå in på waste i kommunikationskanaler. Waste 

innebär spill/slöseri i produktionsflödet enligt Lean. Waste kan 

vara spill i form av att du behöver ställa om en fråga en extra 

gång, socialt umgänge, inget svar osv. 

8. I det dagliga arbetet kan det förekomma waste i 

kommunikationen. Vad upplever du att waste är? Vilka 

typer av waste förekommer i ditt dagliga arbete? 

9. I vilken kommunikationskanal upplever du att det finns 

mest waste? 

a. Vilken typ av waste finns det i kanalen? 



 

   
 

i. Varför tror du att det finns mest waste i den 

kanalen? 

10. I vilken kommunikationskanal upplever du minst waste? 

a. Om det existerar, vilken typ av waste finns det i 

kanalen? 

i. Varför tror du att det finns minst/ingen waste i 

den kanalen? 

Nu ska vi prata om effektivitet i kommunikationskanalerna. En 

stor del i LEAN handlar om att hitta och förhindra spill/waste, 

detta gör kedjan mer effektiv. I kommunikationskanalerna 

handlar detta om att minska spillet för att höja effektiviteten på 

kommunikationen.   

11. I vilken kommunikationskanal känner du dig effektivast? 

12. Hur upplever du att effektiviteten påverkas av mängden waste 

i kanalen? (både mest och minst waste)  

13. Hur tycker du att kommunikationen fungerar i ditt dagliga 

arbete? 



 

   
 

 

Bilaga 2 - Missivbrev 

 
Hej,  

 

Vi är två studenter från informationslogistiska programmet och våra namn är 

Sebastian Gustafsson och Gustav Blysell. Vi skriver vårt examinationsarbete 

på Linnéuniversitetet i Växjö. Arbetet handlar om att undersöka 

kommunikationskanaler och dess effektivitet baserat på Lean-tankesättet.  

 

Dina svar på intervjun kommer vara grunden till vårt resultat i arbetet. Det 

finns inget fel svar och ni kommer vara anonyma i arbetet. Samtalet kommer 

att spelas in för vår skull så att vi kan göra en så korrekt analys som möjligt. 

Vi kommer transkribera intervjuerna och sedan skicka den till dig för ett 

godkännande så att vi har tolkat dina svar rätt.  

 

Har du några mer frågor så är du välkommen att ställa dem! 
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