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Sammanfattning 

På logistikföretag är det viktigt att de anställda är väl informerade för att de ska kunna utföra 

sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt och få fram godset i tid. Studiens syfte är att undersöka 

hur kommunikationen mellan ledningen och nattchaufförerna på logistikföretag ser ut. Vi har 

i vår undersökning valt att studera kommunikationskanaler, vertikal och horisontell 

kommunikation, informell och formell kommunikation, organisationskultur och 

kommunikationsproblem. Vi har avgränsat studien till att innefatta nattchaufförerna på 

företaget och deras upplevelser kring kommunikation. Till analysen har vi tagit fram en 

modell som kallas kommunikationszoner för att beskriva olika skeden som karaktäriseras av 

olika sätt som nattchaufförerna kan kommunicera på. Som metod till studien har vi valt att 

använda oss av kvalitativa intervjuer med nattchaufförerna och en förstudie med platschefen. 

Det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp av ad hoc metoden och relevanta 

teorier kring kommunikation. Resultatet av studien visar att kommunikationen på företaget 

fungerar relativt bra men att det finns förbättringsmöjligheter kring bl.a. återkopplingen och 

informationen till nattchaufförerna. 

 

Nyckelord: Information, kommunikation, logistikföretag, kommunikationskanaler och 

kommunikationsstörningar  
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Abstract 

In logistics, it is important that employees are well informed to enable them to perform their 

duties properly and get the goods on time. The study aims to examine how communication 

between management and the night drivers on a logistics company looks like. We have in our 

survey chosen to study the communication channels, vertical and horizontal communication, 

informal and formal communication, organizational culture and communication problems. We 

have limited the study to include night drivers at the company and their experiences of 

communication. For analysis, we have developed a model called communication zones to 

describe the different stages characterized by different ways in which night drivers can 

communicate. As method to the study we have chosen to use qualitative interviews with the 

night drivers and a pilot study with the site manager. The empirical data were then analyzed 

using ad hoc method and relevant theories of communication. The results of this study show 

that the communication of the company is working relatively well but there are opportunities 

for improvement on such as feedback and information to the night drivers. 

 

Keywords: Information, communications, logistics, communication and communication 
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1. Inledning 
 

Det går fort bland logistikföretagen idag. Fart och fläkt är det allra viktigaste. Dels för att få 

nöjda kunder men också för att kunna öka sin vinst och öka sina marknadsandelar gentemot 

konkurrenter. Logistik handlar ju inte längre om att transportera ett gods till en viss plats utan 

snarare om att skapa logistiska kedjor eller skräddarsy logistiska lösningar för kunden, som 

verkligen fungerar i vått och torrt. Det ställer samtidigt stora krav på organisationen och 

organisationens personal där alla måste ge allt, alltid (Edmonds, 2009: 32). Samtidigt är 

arbetet som chaufför oftast ett enmans arbete, vilket gör att en god kommunikation mellan 

chaufförer och chefer blir viktigt. Framför allt då personalens betydelse ställs på sin spets 

eftersom de är företagets viktigaste resurs och kanske särskilt i logistikföretag. Här 

representerar den anställda själv en hel organisation i kundmötet. Heide, el al. (2005: 17) 

hävdar också att kommunikation är en av grundstenarna för att en organisation skall finnas 

och överleva. Men en organisation består ju av många fler saker. Vi väljer att se 

kommunikation som ett slags klister som håller samman en organisation. Därför blir det 

intressant att se hur information sprids på företaget med fokus på kanaler och när de olika 

kommunikationskanalerna används. Om det finns en speciell organisationskultur och om 

informationen för det mesta sprids på informella eller formella vägar. Men också om 

chaufförerna upplever några svårigheter i kommunikationen på företaget.  

 

Företaget vi gjort studien på är en filialavdelning till en större koncern och innefattar cirka 50 

anställda. Sysselsättningen består till största delen av transport av gods samt mindre packet 

och företaget är beläget i Hallands län. Under ett möte med platschefen på vårt valda företag 

framkom det att denne kunde uppleva vissa störningar i kommunikationen. Detta handlade om 

kommunikationen mellan nattchaufförerna och platschefen. Eftersom de båda parterna sällan 

träffas och dessutom arbetar på olika tider försvårar detta möjligheten till en regelbunden 

kontakt. Kommunikationen mellan chefen och nattchauffören är viktigt eftersom chauffören 

är en central del i logistikbranschen och vi har avgränsat studien till dessa chaufförer. Vi fick 

en möjlighet att undersöka hur nattchaufförerna upplever den interna kommunikationen och vi 

valde studieområdet beroende dels på att vi blev tillfrågade av chefen att utföra en studie samt 

att det finns ett intresse hos oss för just kommunikativa frågor. Vi har därför undersökt hur 

nattchaufförerna upplever den interna kommunikationen på ett sådant sätt som möjliggör 

vidare studier i ämnet.  

För att få en förståelse för hur kommunikationen såg ut på företaget genomförde vi en 

förstudie och två informella samtal med chefen. Vid dessa tillfällen diskuterades det praktiska 

arbetet som chefen utför, hur organisationen var uppbyggd och hur kommunikationen med 

nattchaufförerna bedrevs. Vi ville med förstudien skapa en bild av hur samarbetet mellan 

chefen och nattchaufförerna såg ut för att kunna hitta ett lämpligt syfte med vår undersökning. 
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1.1 Disposition 
Vår uppsats är uppdelad i olika kapitel där vi hela tiden utgår från våra frågställningar, vilka 

blir den röda tråden genom arbetet. I det inledande kapitlet tar vi upp mycket bakgrundsfakta 

så läsaren får en tydlig bild av företaget, men också de frågeställningar som vi utgår från. I 

kapitel två tar vi upp den teoretiska referensram som vi utgår ifrån och som ligger till grund 

för intervjuguider och analys. I kapitel tre tar vi upp vår förförståelse, den vetenskapliga 

ansatsen, urval, hur vi förhöll oss till de etiska aspekterna och vad vi framhöll som extra 

viktigt när vi gjorde intervjuerna. I kapitel fyra tar vi upp de resultat vi fått fram utifrån våra 

frågeställningar och teorin. Med andra ord är det en sammanställning av intervjuerna och 

avslutas med en kortfattad sammanfattning. I kapitel fem analyseras resultatet utifrån våra 

frågeställningar och delar av bakgrundsfakta som finns i det inledande kapitlet samt från den 

teoretiska referensramen i kapitel två. Kapitel sex innehåller diskussionen där våra 

frågeställningar och delar av bakgrundsfakta som står i det inledande kapitlet möter den 

teoretiska referensramen fast med egna reflektioner. Vi ställer oss här kritiskt till vårt val av 

metod och resonerar om vi har missat något och om det finns andra sätt att gå tillväga som 

skulle varit bättre. Här finns också våra egna reflektioner. I kapitel sju presenterar vi teman 

och frågeställningar som framtida studenter eller forskare skulle kunna undersöka. Kapitel 

åtta är en referensförteckning och efter referensanteckningen finns vår bilaga. 

1.2 Problemformulering 
Vi tror att en chef som sällan träffar sin nattpersonal kan ha svårigheter med att ”sprida” 

information till dem.  Det här väljer vi att undersöka genom en övergripande 

problemformulering där fokus ligger på hur kommunikationen fungerar. Vi kommer att 

undersöka ett antal delar i kommunikationsprocessen som är: 

 

 Vilka kommunikationskanaler används och när används dem? 

 Hur sprids den formella och/eller informella informationen? 

 Hur ser den vertikala kontra horisontella kommunikationen ut? 

 Finns en speciell subkultur bland nattchaufförerna i organisationskulturen? 

 Upplever nattchaufförerna några kommunikationsproblem? 

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår undersökning är att beskriva kommunikationen i det dagliga arbetet mellan 

chef och nattpersonal i ett logistikföretag. Hur arbetets utformning och organisationskulturen 

påverkar kommunikationen inom företaget. Vi vill studera informationsflödet utifrån ett 

medarbetarperspektiv för att se vilka svårigheter och möjligheter som kan uppstå. 
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1.4 Bakgrund 

Beskrivning av företaget och dess arbetssätt. 

 

 

En enkel och avskalad beskrivning av logistikföretagets organisation 

Figur 1.1 Logistikföretagets organisation (Egen modell) 

 

Koncernnivå 

Organisationen i sig består av en koncern nivå där beslut rörande hela koncernen fattas. På 

koncern nivå finns en koncernledning som styr hela organisationen.  

 

Central nivå 

Nästa nivå är olika dotterbolag som har en central nivå där själva bolaget drivs och som svarar 

mot koncernens mål. Den centrala nivån har också en central ledningsgrupp. 

 

Regionalnivå 

Nästa nivå är en regional nivå som skall se till så att den lokala nivån får det understöd de 

behöver för att nå de mål som har satts på central och regional nivå. Den regionala nivån 

består av verksamhetsstöd, som exempelvis utbildningar för att hjälpa den lokala nivån med 

att nå sina mål.  

 

Den lokala nivån  

Längst ner finns den lokala nivån som har som uppgift att utföra de åtgärder som koncernen 

har beslutat om samt förhålla sig till de beslut som tas på central och regional nivå. 
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Det är här studien är genomförd och den specifika lokala nivån där vi har varit har ca 50 

anställda och arbetar med logistiklösningar gällande pall- och paket gods. För att lösa 

arbetsuppgifterna har företaget ett antal vanliga bilar och ett antal lastbilar med tillhörande 

släp.  

 

På företaget finns fem olika typer av jobb. Vissa anställda har en några enstaka av dessa: 

 

 Att distribuera paket och pall på dagtid.  

 Att arbeta i trafikledningen, det vill säga omdirigera företagets resurser. 

 Personalansvarig som har hand om sjukskrivningar osv.  

 Platschefen som har ansvar för att arbetet bedrivs på ett korrekt sätt.  

 Samt nattpersonal som transporterar gods mellan olika städer i sina lastbilar nattetid. 

Det är nattchaufförerna som är vår utgångspunkt, därför väljer vi att beskriva deras 

arbetsuppgifter. 

 

Nattchaufförernas arbetsuppgifter 

Nattchauffören lastar sin lastbil med tillhörande släp. Han använder IT lösningar (eg. 

”handdatorn”) för att sätta pallar och paket i förbindelse med det interna datasystemet. 

Nattchauffören ”skannar” in godset genom streckkoder som finns på fraktsedeln vilken 

beskriver vart godset skall någonstans. Sen kör nattchauffören godset till en specifik terminal 

där nattchauffören ”lossar” godset. Nattchauffören hämtar sedan nytt gods på samma terminal 

och kör tillbaka till utgångsterminalen. Chauffören måste kunna behärska IT lösningen till 

fullo och veta vart de olika sakerna skall så att de lastas rätt, och det i sin tur kräver att 

chauffören är väldigt noggrann och välinformerad. Har chauffören dessa personliga 

egenskaper kommer det också att gå mycket lättare att ha kontroll över lastbilen och 

rapportera fel som kan uppstå, vilket också är en arbetsuppgift som chauffören åläggs att göra. 

 

Nattchaufförernas arbetstid 

Nattchaufförernas schema varierar givetvis ut efter vilken rutt de skall köra och ruttornas 

starttider är ungefär mellan kl. 16:30 – 18:30. Hur lång tid nattchaufförerna arbetar beror på 

rutten, men maximal arbetstid är 15h. Alla nattchaufförer arbetar inte heller alla dagar utan får 

ledigt efter Transportsstyrelsens kör och vilotider (Transportsstyrelsen 2011). 
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Körtid, rasttid och vilotider 

Figur 1.2 Exempel på Chaufförernas tidsschema (Egen modell) 

 
Trafikverket bestämmer kör och vilotider för chaufförer, figur 1.2 visar ett exempel på hur kör 

och vilotiderna kan se ut, ratten symboliserar körtid och sängen symboliserar rasttid. 

 
Bestämmelserna är i korthet gällande rasttid ur trafikverkets kör och vilotider 

(Transportsstyrelsen 2011): 

 En rast är en period som skall utnyttjas för återhämtning. Föraren inte får utföra något 

arbete under rasten. 

 Föraren skall ha rast när körperioden uppgår till 4,5 h och rasten skall vara i 45 

minuter men kan ersättas med dygns eller veckovila. 

 Rasten kan delas i två perioder och kan fördelas över körperioden, men den första 

rasten måste minst vara 15 minuter och den sista måste vara minst 30 minuter.  

 När rasten uppgår till 45 minuter startar automatiskt en ny körperiod på 4,5 h. 

 

Bestämmelserna i korthet gällande vilotider ur trafikverkets kör och vilotider 

(Transportsstyrelsen 2011): 

 Senast 24 h efter en avslutad dygns eller veckovila skall föraren ha en ny godkänd 

dygnsvila, en dygnsvila kan antingen vara normal eller reducerad. 

 En normal dygnsvila skall minst vara 11 sammanhängande timmar. Men den normala 

dygnsvilan kan också delas in i två perioder. Den första perioden måste då minst vara 

3 h och kan placeras fritt under arbetspasset. Den sista perioden ska minst vara 9 h och 

avslutar dygnsvilan. En delad dygnsvila måste vara 12 h. 

 En reducerad dygnsvila får minst vara 9 sammanhängande timmar, maximalt får 

föraren ha 3 reducerade dygnsvilor mellan två veckovilor 

 En dygnsvila kan förlängas till en veckovila. 
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Nattchaufförernas olika kommunikationsmöjligheter indelat i zoner 

Figur 1.3 Kommunikationszonerna (Egen modell) 

 

Under våra bakgrundsintervjuer och med nattchaufförerna fick vi en bild om hur 

kommunikationsmöjligheterna för nattchaufförerna såg ut. Vi väljer att kalla dem för 

kommunikationszonerna. 

 

Vad är en Zon? 

Vi väljer att dela in chaufförens arbete i olika zoner för att på så vis beskriva när 

nattchauffören har möjlighet att kommunicera på olika sätt med olika 

informationskällor/informationssändare. Zonerna består av Zon 1-2-3 och Ledighetszonen. 

 

Vad är Zon 1? 

Zon 1 är då nattchauffören är på terminalen. Nattchauffören är schemalagd i Zon 1 i 

genomsnitt 30 minuter. Men schemat varierar givetvis. Här finns möjlighet till 

kommunikation med den ledning som finns tillgänglig på terminalen och andra medarbetare. 

 

Vad är Zon 2? 

Zon 2 är när nattchaufförerna befinner sig i sina lastbilar. Har nattchaufförerna några frågor 

går det bra att ringa till den lokala trafikledningen. De har också möjlighet att kontakta 

kollegor som är i tjänst. Nattchauffören befinner sig i Zon 2 mellan 30 minuter och några 

timmar beroende på när nattchauffören börjar arbeta, när de börjar arbeta beror på när rundan 

är schemalagd.  

 

Vad är Zon 3? 

I Zon 3 har den lokala trafikledningen gått hem för kvällen och ersatts av en rikstäckande 

trafikledning, som nattchaufförerna upplever, inte är stödjande i samma utsträckning som den 

lokala trafikledningen. Även i denna zon finns det möjlighet för chaufförerna att kontakta 

kollegor om diverse arbetsrelaterade frågor. Nattchauffören befinner sig i Zon 3 tills den 

lokala trafikledningen börjar arbeta igen tidigt på morgonen. 
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Ledighets Zonen 

Ledighetszonen som har två kategorier. Återhämtningszonen är den tidsperiod som 

nattchauffören vilar på för att sen återgå till arbetet i Zon 1. Efter några arbetade dagar så går 

nattchauffören över till Ledighetszonen där nattchauffören får några dagar till en vecka ledigt. 

Övergångarna mellan Återhämtningszonen och Ledighetszonen är schemalagda ut efter 

trafikverkets kör och vilotider. 

  

Modellbeskrivning 

Vi tar vår utgångspunkt i att nattchaufförerna börjar arbeta och befinner sig då i Zon 1. Efter 

ungefär 30 minuter befinner sig nattchauffören i Zon 2 där nattchauffören är ute och kör och 

efter en tid befinner sig nattchauffören i Zon 3. I Zon 3 rapporterar nattchauffören till en 

rikstäckande trafikledning istället för den lokala trafikledningen. Zon 3 går sen över till Zon 2 

då den lokala trafikledningen börjar arbeta igen. Zon 2 går sen över i Zon 1 där nattchauffören 

lämnar över nyckel till nästa chaufför som skall köra med lastbilen på dagen. I Zon 1 går sen 

nattchauffören över till den Lediga Zonen som har två kategorier. Återhämtnings Zonen är 

den zonen som nattchauffören vilar på för att sen återgå till arbetet i Zon 1. Eller om 

nattchauffören har arbetat en del långa pass i några dagar så går nattchauffören över till 

Ledighets Zonen där nattchauffören får några dagar till en vecka ledigt. Från Ledighets Zonen 

börjar sen nattchauffören på Zon 1. Övergångarna mellan Återhämtnings Zonen och Ledighet 

Zonen är schemalagda.  

 

Hur kommunicerar chefen/ledningsgruppen? 

Vi har också valt att i vår förstudie intervjua platschefen om hur denne agerar i 

kommunikationsprocessen, chefen beskriver att: 

 

 Chefen söker information från chaufförer som kan handla om allt möjligt 

arbetsrelaterat 

 Chefen söker information från omgivningen både internt och externt. 

 Chefen blir informerad av chaufförer angående saker som uppstår i det 

dagliga arbetet. 

 Chefen blir informerad av omgivningen genom vissa kanaler, så som 

telefon, men också genom chaufförer i verbal kommunikation. 

 Chefen sprider information till underställda om saker som rör det dagliga 

arbetet 

 Chefen sprider information till anställda om mål och riktlinjer som har satts 

på högre ”ort” (e.g. högre upp i hierarkin)  

 Chefen sprider information till anställda om nyheter, vad som är på gång och 

vad som skall hända 

 Chefen sprider information till anställda om hur organisationen ser på sina 

anställda 

 Chefen sprider information till anställda om (fritids)aktiviteter som kan 

komma att äga rum 

 Chefen sprider information till regionsnivå 

 Chefen sprider information till omvärlden 
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Vi har också frågat chefen om hur kommunikationen med de anställda ser ut och chefen 

förklarar att han anser att kommunikationen är verbal och icke verbal. Givetvis använder 

chefen andra kanaler också, så som skrift och elektroniska men det är inte särskilt bra 

kommunikationsvägar anser han. I den verbala och icke verbala kommunikation ändrar 

chefen informationen när nattchauffören inte förstå för att få nattchauffören att förstå eller så 

upprepas samma budskap tills nattchauffören har förstått. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Kommunikation och logistik 
 

Vad är kommunikation? 

Att kommunicera är enligt Svenska akademins ordlista att bli meddelad eller att meddela, 

eller att delge någon information. Nationalencyklopedins definition av kommunikation 

handlar om att det sker en överföring av information som medför att man ”blir informerad” 

mellan någonting (e.g. en människa men också genom skrift) som sänder information 

(avsändaren) och den som tar emot informationen (mottagaren) som i det här fallet är en 

människa. Det är möjligt att placera kommunikation i olika kategorier, envägskommunikation 

som inte tillåter mottagaren att svara på informationen och tvåvägskommunikation som 

tillåter mottagaren att svara på informationen (http://www.ne.se/index.jsp). Heide, et al. 

(2005:31) hävdar också att definitionen av att kommunicera och kommunikation refererar 

indirekt till ”sändare – mottagare modellen”. Vi beskriver sändare – mottagare modellen 

nedan. 

 

Vad är kommunikation i organisationer? 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) handlar kommunikation i organisationer om att det 

uppstår en process där organisationens medlemmar kommunicerar för att upprätthålla och 

förändra organisationen. Vilket gör att organisationskommunikation berör alla delar av en 

organisation. Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver vidare att kommunikation är mycket mer än 

bara information, det kan också handla om idéer, attityder och känslor. Kommunikation 

behöver inte heller ske muntligt utan kan förmedlas genom kroppsspråk, hur man använder 

rösten och andra icke verbala sätt att kommunicera (Jacobsen & Thorsvik 2008:295). 

Samtidigt finns det olika sorters kommunikation i en organisation, och de är kategoriserade 

som: 

 ”Arbetskommunikation - information som är direkt kopplad till utförandet av det 

dagliga operativa arbetet. 

 Nyhets- och lägeskommunikationen – information om det aktuella läget och om vad 

som har hänt och ska hända 

 Styr- och förändringskommunikation – information om mål, riktlinjer, ekonomi och 

organisationsförändringar. 

 Värderings- och kulturkommunikation – information om organisationens värderingar, 

etik, syn på personalen etc. 

 Trivselkommunikation – information om fester, gemensamma fritidsaktiviteter etc.” 

(Heide, et al., 2005: 104) 

 

Vad är logistik? 

Logistik är som vi uppfattar det läran om att förflytta någonting från punkt A till punkt B efter 

givna regler så att köparen av tjänsten blir nöjd. Förflyttningen mellan punkt A till punkt B 

kräver en viss administration och en speciellt uppbyggd organisation för att kunna ta sig an 

uppgiften. Lumsden (2006: 24) framför en beskrivning av logistik som lyder såhär: 

 

http://www.ne.se/index.jsp
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”Logistik omfattar förflyttning av människor och materiel. Den består av de 

aktiviteter som har att göra med att styra rätt artikel eller individ, i rätt skick, 

till rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt kostnad. Den syftar till att 

tillfredställa samtliga intressenters behov och önskemål med betoning på kund. 

Logistik består av planering, organisering och styrning av alla aktiviteter i 

flödet av material, resurser, finansiella tillgångar, information och returflöden. 

I begreppet innefattas såväl operativt ansvar vari ingår administration, drift och 

upphandling som konstruktivt ansvar samt uppbyggnad såväl som 

detaljutformning.” 

 

2.2 Sändare mottagare modellen 

Figur 2.1 Sändare mottagare modellen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 296) 

 

Kommunikation brukar förklaras med att två personer har ett samröre med varandra och en 

person (avsändaren) väljer att överföra ett budskap till den andra personen (mottagaren).  

Mottagaren är den person som tar emot informationen. Kommunikationen är stegen mellan 

avsändaren och mottagaren. I en konversation byter man såklart mellan att vara avsändare och 

mottagare (Jacobsen & Thorsvik 2008:296). För att förtydliga väljer vi att göra en stegvis 

förklaring utifrån figur 2.1 ovan som också gestaltas i Jacobsen & Thorsvik (2008: 296): 

 

 Avsändaren formulerar det han eller hon vill ha sagt och hur han/hon väljer att uttrycka 

sig. 

 Avsändaren väljer vilken kanal som skall användas. 

 Mottagaren avkodar informationen, det som kallas ”effektiv kommunikation” brukar 

oftast beskrivas med att mottagaren avkodar informationen på ett sådant sätt som 

överensstämmer med avsändarens intentioner. 

 Det sista ledet är återkoppling (feedback). Där mottagaren svarar avsändaren och 

därmed själv blir avsändare. Avsändaren och mottagaren byter helt enkelt plats 

(Jacobsen & Thorsvik 2008: 297). 
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Transmissionssynen 

Grunden för transmissionssynen ligger i att mottagaren är en slags behållare för tankar och 

idéer och en slags kunskapsbank (Falkheimer & Heide, 2007: 30).  Information skall bara kodas 

om och placeras på rätt plats i hjärnan (Falkheimer & Heide, 2007: 30). När mottagaren sen har 

tagit emot informationen har mottagaren också förstått meddelandet. Om mottagaren inte förstå 

informationen använder avsändaren två metoder för att få mottagaren att förstå informationen: 

 

 Konkretiseringsprincipen – Avsändaren skickar en lite ändrad bild av informationen till 

mottagaren. 

 Upprepningsprincipen – Avsändaren skickar exakt samma information till mottagaren tills 

mottagaren har förstått avsändarens information  

(Falkheimer & Heide, 2007: 30). 

 

Huruvida avsändaren får säker vetskap om att mottagaren har förstått informationen är dock inte 

självklart (Falkheimer & Heide, 2007: 30). Transmissionssynen är en påbyggnad av sändare- 

mottagare modellen om hur avsändaren går tillväga om kommunikationen misslyckas. 

2.3 Kommunikationskanaler 
Kommunikationskanaler är olika vägar och tillvägagångssätt som används för att sprida 

information och budskap. Vi har valt att fokusera på den interna kommunikationen och då 

finns det olika typer av kanaler som är antingen verbal och icke verbal, skriftlig eller 

elektronisk (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 300). 

 

Verbala och icke verbala kanaler, som också kan vara kommunikation genom icke verbal 

kommunikation handlar om att rösten (verbal) och kroppen (icke verbal) används.  

Med andra ord är icke verbal kommunikation kroppsspråk och ansiktsuttryck vid direkta 

samtal (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 298).  

När man kommunicerar verbalt och icke verbalt, det vill säga ansikte mot ansikte, uppgår 

informationen som mottagaren tar emot av att 7 procent är ord, 38 procent genom hur 

meningar och ord uttrycks och 55 procent genom kroppsspråk. I den verbala kanalen ingår 

också telefonsamtal men här finns ingen icke verbal kommunikation (Jacobsen & Thorsvik, 

2008: 298). 

Nackdelen som kan uppstå när man kommunicerar verbalt och icke verbalt kan vara att den 

personen som avser att sända information inte sänder samma budskap med kroppen (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008: 299). En annan sak är att information som har tagits emot av mottagaren 

och som av mottagaren skall sändas vidare tenderar innehållet att ändras. Upprepas sen 

sändningen av nästa person som har varit mottagare kan informationen till slut bli 

oigenkännlig.  

Jacobsen & Thorsvik (2008) förklarar att muntlig kommunikation ger lyssnaren möjlighet att 

sända tillbaka information om lyssnaren inte förstår informationen. På så vis ger muntligt 

kommunikation möjlighet till snabb återkoppling och budskapet/informationen kan anpassas 

till lyssnaren, det här gäller till viss del också om information sänds till en samling människor 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008: 299). 
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Skriftliga kanaler handlar om att förmedla information genom att helt enkelt skriva ned 

informationen, att se till att mottagaren får texten och kan läsa den. Nackdelen med skriftlig 

kommunikation är att informationen inte kan anpassas på samma sätt till mottagaren, eftersom 

mottagaren inte kan fråga sändaren om dennes intentioner och det kan ta lång tid innan 

återkoppling sker. Vidare försvinner också ansiktsutryck, röstläge och kroppsspråk när 

sändaren väljer att skicka information genom den skriftliga kanalen. Fördelen med 

kommunikation i skrift är att skrift är konstant i sin form och att budskapet då blir detsamma 

även om fler personer ska dela på samma information (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 299). 

 

Elektroniska kanaler är en kanal som ligger i gränslandet mellan skriftlig och muntlig 

kommunikation enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) och gör det möjligt att kommunicera 

skriftlig information under mer samtals likande former enligt Heide, Johansson, Simonson 

(2005: 136). Ett exempel är snabbmeddelanden (Chat) som tillåter snabb återkoppling. Men 

eftersom kanalen ligger i gränslandet mellan skriftlig och muntligt kommunikation 

manifesterar sig nackdelar ut efter hur den tekniska lösningen är utformad, om vi tar 

snabbmeddelande (Chat) som exempel försvinner den verbala och icke verbala 

kommunikationen (det vill säga tonläge och kroppsspråk). Det man däremot håller kvar vid är 

att informationen kan anpassas efter mottagaren och att återkoppling sker direkt. Andra 

tekniska lösningar som ingår i den Elektroniska/IT kanalen (som även kallas IKT; 

informations- och kommunikationsteknik) är t.ex. sms, e-post, diskussionsgrupper på nätet, 

webbsidor och intranät (Jacobsen & Thorsvik 2008: 300). 

2.4 Vertikal och horisontell kommunikation 

Vertikal kommunikation 

Vertikal kommunikation pratar man om när information skickas/sänds från lägre nivå till 

högre nivå, alltså från lokal till regional etc. eller vice versa (Se figur 1.1). Alltså 

kommunikation mellan olika avdelningar i en den hierarkiska strukturen. Men detta kan också 

innebära t.ex. chefens order till den anställda eller den anställdas rapportering till chefen. 

Informationen som kommuniceras från lägre nivå till högre och vice versa är dock generellt 

av olika karaktär (Jacobsen & Thorsvik 2008: 306) och de beskrivs nedan. Vidare menar 

Jacobsen & Thorsvik (2008: 306) att de olika formerna av den informationen och 

kommunikation har beskrivits av Daniel Katz och Robert Kahn 1966. Kommunikationen och 

informationen som sprids högre upp i hierarkin och nedåt innehåller information om: 

  

 arbetets innehåll 

 instruktioner för arbetet 

 motiv för arbetet 

 procedurer och praxis i organisationen 

 chefens respons på underordnades arbete 

 organisationens ideologi            (Jacobsen & Thorsvik 2008: 306) 
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Jacobsen & Thorsvik (2008: 306) fortsätter också att beskriva Daniel Katz och Robert Kahns 

forskning genom att beskriva vad anställda informerar sin chef om (alltså längre ner i 

hierarkin och uppåt), vilket då är: 

  

 Information om det egna arbetet 

 Information om andras arbete 

 Återkoppling på procedurer och praxis, hur det fungerar 

 Idéer på hur man borde göra istället och varför 

(Jacobsen & Thorsvik 2008:306) 

 

Horisontell kommunikation 

Information kan också kommuniceras horisontellt, det vill säga i sidled. Det är också den 

kontakt som är mest frekvent, särskilt om människornas som skall kommunicera i sidled har 

samma typ (eller liknande) arbeten och arbetar på samma avdelning/enhet. Varför det blir så, 

menar Jacobsen & Thorsvik (2008), har många orsaker. Det ena är att anställda på samma 

avdelning/enhet får gemensamma intressen (e.g. som att arbetet skall flyta så smärtfritt som 

möjligt). Men också att man delar liknande erfarenheter, att de anställda har liknande 

kompetens, e.g. samma utbildning. Vilket ger ett gemensamt språk, gemensamma symboler 

som gör att missförstånd minskar. Samtidigt är anställda på samma avdelning/enhet fysiskt 

samlade på arbetsplatsen och behöver därmed inte ta sig särskilt långt för att kommunicera 

ansikte mot ansikte (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 309). 

2.5 Formell och informell kommunikation 

Formell kommunikation 

I organisationer förmedlas information mellan olika nivåer och mellan medarbetare. Denna 

kommunikation kan vara formell eller informell. Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) 

innefattar den formella kommunikationen alla planerade arrangemang och upplägg för 

informationsförmedling som är kopplade till organisationens hierarkiska styrsystem, det här 

berör ledarens kommunikation till medarbetare i form av arbetsinstruktioner och 

medarbetarnas återkoppling av sina prestationer. Informationen handlar också om 

arrangemang för samarbete och samordning mellan medarbetarna (Jacobsen & Thorsvik, 

2008: 304-305). 

 

Informell kommunikation 

Den kommunikation som inte kan definieras som formell kommunikation ses som informell 

kommunikation (Falkheimer & Heide, 2007: 36). Jacobsen & Thorsvik (2008: 310) beskriver 

att den informella kommunikationen sker där medarbetarna dagligen möts och att ämnen som 

tas upp ofta berör det dagliga arbetet, gemensamma intressen eller kollegor. När något nytt 

uppstår i organisationen är det vanligt att det ventileras i den informella arenan. Ofta är det 

chefens agerande som diskuteras då chefen bestämmer om deras arbetsförhållande och vad 

som ska hända på arbetsplatsen. Medarbetarna bearbetar den information som chefen sänder 

ut sinsemellan och hans agerande analyseras i gruppen. Jacobsen & Thorsvik (2008) tar upp 

att informell kommunikation alltid finns där människor samlas och försök till att kontrollera 

den kommunikationen skapar ibland motreaktioner i form av försök att kringgå kontrollen 
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eller hemliggöra kommunikationen för de som försöker styra. Informella diskussioner mellan 

medarbetare berör ofta ovanliga händelser på företaget, såsom nya strategier eller 

förändringsplaner. Medarbetarna ventilerar den typen av frågor och med tiden skapas en 

sammanhållning kring åsikter som kan vara både till fördel för organisationen, men också en 

nackdel då det kan uppstå ett motstånd till en förändring. Hur ett nytt beslut tas emot av 

medarbetarna handlar mycket om hur den informella diskussionen går och inte så mycket om 

vad som beslutas och sägs på möten med chefen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 311). 

 

Informell kommunikation i arbetslivet 

I och med att arbetets utformning och innehåll har förändrats genom tiden så jobbar idag de 

flesta inte med en hårt styrande chef på ett fabriksgolv. Nu är många så kallade 

”kunskapsmedarbetare” vilket innebär att individen själv besitter den kunskap som behövs 

och är mer självstyrande i utförandet av sitt arbete. Det betyder att individen självständigt kan 

utföra sitt arbete och får information i kulturella gemenskaper. I gemenskapen är det den 

informella kommunikationen som reglerar vad som ska göras inom organisationen. 

Medarbetarna kan enligt Jacobsen & Thorsvik (2008: 312-313) ha kontakt informellt med 

dels de som ingår i den egna arbetsgruppen, men kan dessutom knyta kontakter till individer i 

andra grupper. Det här skapar ett problem för ledaren då han inte får inblick eller så stor 

kontroll över sina anställdas dagliga arbeten. Det kan också innebära att vissa individer står 

helt ensamma och kan vara i större behov av ledarens uppmärksamhet, något som ledaren 

behöver vara uppmärksam på.  

 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att den informella kommunikationen bidrar till att 

medarbetarna snabbare snappar upp ny information och att den sprids mer effektivt. Dessutom 

visar forskning på att medarbetare har större förtroende för den informella informationen 

jämfört med den information som kommer formellt från ledningen. Svårigheten här kan vara 

att rykten får hög trovärdighet och används som en tillförlitlig källa till fakta. Dels kan det här 

innebära misstro mot ledningen, negativa tankar om arbetskamrater och därmed försvagad 

arbetsmoral. Men dels kan det också vara positivt då medarbetare sinsemellan kan reda ut 

frågor och hjälpa varandra att förstå om ledningen har varit otydlig i sin kommunikation. 

Rykten knyter samman medarbetarna och deras åsikter påverkas av vad andra i gruppen anser. 

Det är viktigt för ledningen att förstå att det här sker och hur de ska relatera sig till det, för att 

förminska de negativa effekterna av ryktesspridningen. Det kan ledningen göra genom att se 

över hur de presenterar information, det gäller att minimera otydligheter och otillräcklighet. 

En vanlig källa till oro är när organisationen genomför uppsägningar eller när medarbetare 

säger upp sig själva (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 313-315). 

 

2.6 Organisationskultur och subkulturer 
Organisationskultur bör man förstå som ett resultat av människans strävan av mening, 

sammanhang och gemenskap (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 142) . Kultur är någonting som 

uppstår i en social gemenskap och organisationskultur uppstår således inom organisationen. 

Organisationskultur förklaras som: 
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”[ …]ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunnet, upptäckt eller 

utvecklat av en viss grupp efterhand som den lär sig bemästra sina problem med 

extern anpassning och internt integration – som har fungerat tillräckligt bra för 

att bli betraktat som giltigt, och som därför lärs ut till nya medlemmar som det 

riktiga sättet att uppfatta, tänka och känna om dessa problem.” (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 140) 

 

Det handlar alltså bland annat om en samling av antaganden vilket kan liknas med åsikter som 

en grupp delar, att det finns en sammanhängande helhet av värderingar och uppfattningar i 

gruppen och att det bildas mönster av den sammanhängande helheten när det kommer till 

uppfattningar och värderingar som skapar en innebörd och riktlinjer för hur individen bör bete 

sig i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 141). Samtidigt uppstår inte en kultur utan 

den lärs in. Men organisationskultur kan vara mer än just det vi kan förknippa med kultur, det 

handlar nämligen om att det finns ingredienser i en organisationskultur för att skapa styrmedel 

för de anställda. Det här gör individen genom att man internaliserar vad som är ett lämpligt 

beteende för hur man utför sina uppgifter mot företaget och hur man skall bete sig i givna 

situationer genom formella och informella normer (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 147-148).  

 

Subkulturer 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008: 164-165) utvecklas ofta subkulturer inom 

organisationskulturen och en tanke som förs fram är att hela organisationskulturen består av 

olika subkulturer. Subkulturerna följer organisationsstrukturens indelning i avdelningar, men 

kan också delas in i olika grupper beroende på utbildningsnivå, ålder och kön. Subkulturer är 

ofta något positivt för organisationen då gruppen kan skapa en upplevelse av tillhörighet för 

de anställda. Problem som kan uppstå är när subkulturen utmanar organisationens 

dominerande kultur. Jacobsen & Thorsvik (2008: 166) menar att utvecklingen av subgrupper 

påverkas av graden av specialiserade arbetsuppgifter som gör att de anställda enbart 

koncentrerar sig på dessa uppgifter och ignorerar andra. De anställda påverkas också av hur 

kommunikationen mellan medlemmarna förs kring arbetsuppgifterna och delmål. Detta 

innebär att de anställda matas med information om just de arbetsuppgifter de har framför sig 

och delmålen för att utföra dessa. Vilket i sig skapar en starkare subkultur där de anställda blir 

mer sammansvetsade och arbetar mot samma mål. 

 

2.7 Kommunikationsproblem 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är kommunikationen i organisationer ett viktigt verktyg 

för att nå de mål som är uppsatta. Problem med kommunikation och information är inte 

ovanligt i organisationer och oftast handlar det om att ledningen inte tar sig tid att lyssna på de 

anställda eller inte ger dem information om organisationens tillstånd. Informationssvårigheter 

kan också ligga mellan medarbetarna, vilket bidrar till dålig insyn i de andra avdelningarnas 

arbete. I stora drag handlar informationsproblem om det faktum att ledare eller anställd 

upplever att de inte får den information de skulle behöva till sitt arbete. Jacobsen & Thorsvik 

(2008: 300-301) belyser tre olika typer av kommunikationsproblem inom organisationer: 
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 Problem i kommunikationsprocessen 

 Problem med kommunikationskanaler 

 Kommunikationsproblem som hänger samman med opportunistiskt beteende 

 

Vi väljer att fokusera på problem i kommunikationsprocessen och kommunikationskanaler då 

opportunistiskt beteende berör ett ämne som vi inte kommer att belysa i detta arbete. 

 

Problem i kommunikationsprocessen 

Jacobsen & Thorsvik (2008: 301) menar att när sändaren ska förmedla information till en 

mottagare behöver sändaren koda informationen så att det budskap som ska sändas dels 

innehåller den avsikt som sändaren har och dels skapar en liknande förståelse hos mottagaren. 

Här handlar det mycket om att sändaren och mottagaren använder sig av olika uttryckssätt. 

Har de olika bakgrund eller skild utbildning kan det innebära att de lägger olika värderingar i 

ord eller kroppsspråk. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att det också kan ha att göra med att 

ett visst beteende inte skapar förtroende hos mottagaren som direkt upplever informationen 

som opålitlig, vilket kan ha sin grund i att parterna har olika värdegrund eller normer. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar även att mottagarens selektiva uppmärksamhet påverkar 

vilken typ av information denne tar till sig av, samt hur denne bedömer och prioriterar 

informationen. Jacobsen & Thorsvik (2008) skriver att även mottagarens inställning till 

sändaren spelar in, tankar kring sändarens trovärdighet och avsikter har betydelse för hur 

informationen tas emot. Mottagaren funderar också på om sändaren har underlåtit att ta med 

delar av informationen för att ändra bilden av budskapet, vilket gör att förtroendet spelar en 

stor roll för hur informationen tolkas Jacobsen & Thorsvik (2008: 302-303).  

 

Problem med kommunikationskanaler 

Kommunikationsproblem kan uppstå genom vilka kanaler den förmedlas. Här kan budskapet 

förlora sitt värde p.g.a. att kanalen är olämplig för den information som ska förmedlas. 

Kanalen kan vara svår för mottagaren att återkoppla genom eller så kan kanalen innefatta flera 

aktörer som kan ge en felaktig eller förändrad information. När sedan mottagaren ska avkoda 

informationen från sändaren är det flera faktorer som spelar in för en korrekt tolkning av 

sändarens avsikter (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 302). 

 

I organisationer är det vanligt att de anställda får för lite information. Men enligt Jacobsen & 

Thorsvik (2008) är även för mycket information ett problem. Det kan resultera i att mottagaren 

tar väldigt lätt på informationen och kanske missar viktig fakta som hade kommit fram vid 

djupare granskning. Här finns även en risk för att mottagaren tolkar information fel och att 

viktiga arbetsuppgifter blir liggande tills någon uppmärksammar dem. För mycket 

information kan dessutom leda till att mottagaren upplever stress och tappar kontrollen över 

sitt arbete (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 303). 

 

Tillitsproblem 

För att medarbetare ska kunna känna tillförlit till den information som ledningen delar med 

sig av och därmed ta till sig av den, krävs att medarbetarna litar på ledningen. Wolvén (2000) 

menar att en trovärdig ledning skapas genom att: 
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”agera förtroendefullt, inkludera medarbetarnas förslag i sina beslut, premiera 

arbetserfarenhet genom att i synnerhet låta arbetserfarna personer påverka sitt 

arbete, ge kontinuerlig feed-back på de anställdas förslag och slutligen, också 

skapa ordning, trygghet och struktur som hela tiden inriktas och koncentreras 

mot målsättningen att skapa kompetenta prestationer” Wolvén (2000: 155-156). 
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3. Metod  
 

Förförståelse 

En av författarna har arbetat inom organisationen i fyra år och har då en förförståelse kring 

organisationen och logistikbranschen. Författaren har arbetat dagtid och har då fått erfarenhet 

av terminalarbetet och transport vilket bidrar till en förförståelse genom en gemensam 

grundupplevelse av arbetet. Det blir då enklare att förstå nattchaufförernas resonemang samt 

den problematik som finns i arbetet, men också tvärtom; något som kan upplevas av 

utomstående som problem behöver inte vara det. Förförståelsen har betydelse för hur vi 

arbetat med valet av teorier och faktainsamling. Framförallt när det kom till framställningen 

av en ny analysmodell. 

3.1 Metodval 
En central del av vår metod är hur respondenten tolkar sin värld. Därför passar den kvalitativa 

ansatsen bäst för att besvara de frågor vi ställt. Materialet vi har samlat in har vi tolkat efter ett 

speciellt mönster som skulle kunna efterlikna de Hermeneutiska teorierna som enligt Hartman 

(2005: 107) förklarar hur människan upplever världen. Med andra ord hur en individ uppfattar 

välden och de människor och ting som ingår i den.  

Tanken inom hermeneutiken är att en teori skall sättas i relation till en livsvärld och för teorin 

skall kunna förstås. Man kan alltså nästan säga att vi människor kognitivt utvecklar vår egen 

värld och utgår ifrån den verkligheten, som är personlig för var och en av oss, eller som 

Hartman (2005) beskriver det: 

 

”[Hermeneutik är när] varje människa uppfattar sig själva och sin situation på 

ett speciellt sätt, genom att de knyter en särskild mening till de företeelser hon 

omges av. Kunskap om denna mening, vad som ibland kallas människans 

”livsvärld”, fås inte genom mätning, utan genom att man tolkar människors 

beteende, både verbalt och annat, och försöker ”leva sig in i deras 

föreställningar om världen.” Denna kunskap kallas ofta ”förståelse”. Man är 

alltså inte intresserad av hur världen är utan hur den uppfattas eller för att 

använda ett hermeneutiskt uttryck, hur den tolkas.”  

     Hartman (2005: 106) 

 

Tillvägagångssätt 

För att få svar på de frågeställningar som ställts har kvalitativa intervjuer varit den ansats som 

använts för att samla in material. Enligt Denscombe (2009: 232) är intervjuer att föredra när 

forskaren behöver information om människors åsikter, uppfattningar, känslor och 

erfarenheter. Det vill säga sådant som inte går att redovisas med några enstaka ord 

(Denscombe, 2009: 233). Vidare har vi förstudien och bakgrundsamtalen haft en induktiv 

prägel och till studien har vi haft en deduktiv ansats . En deduktiv ansats innebär att forskaren 

utgår från teori och sen söker förklaringar till teorin. Vi har valt att göra semistrukturerade 

intervjuer som är färdiga frågor och ämnen som skall behandlas under intervjun. Men en 

semistrukturerad intervju medför också att forskaren kan ändra ordningsföljd på de frågor och 

ämnen som skall belysas och att respondenten kan ge en mer utförlig beskrivning av sina svar. 
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Frågorna är således öppna så att respondenten har möjligheten att utveckla sina resonemang 

(Denscombe, 2009: 235). Under intervjuerna kunde diskussionen kring frågorna vara ganska 

öppna och vi lät respondenterna svara på frågorna och ge sina erfarenheter av sitt arbete. 

Detta bidrog till att vi fick möjlighet att få en insikt i deras arbetsdag och deras upplevelse av 

kommunikationen. 

 

Ytterligare anledning till valet av kvalitativa intervjuer med en semistrukturerad intervjuguide 

var för att få en bredare kunskap inom det ämnet vi valt, det här gjorde vi därför att det då blir 

lättare att ställa rätt följdfrågor och på så vis få en bredare insikt i det som undersöks. Med 

bredare kunskap menar vi att vi fick möjlighet att höra vad chaufförernas åsikter och 

erfarenheter kring de ställda frågorna var samt att de gavs möjlighet att dels ställa följdfrågor 

och att ta upp saker som de själva ansåg viktiga i ämnet för att vidga vyerna och lyfta fram 

intressanta tankar. Samtidigt fanns också möjligheten att uppmärksamma kroppsspråk och 

tonläge, den möjligheten går bort om man använder exempelvis enkäter.  

3.2 Intervjuer 
 

Bakgrundsintervjuer 

Allt som allt har vi genomfört två informella samtal och en bakgrundsintervju med chefen. 

Förstudien gjordes för att ta reda på hur chefen arbetar med kommunikation och information 

idag, med andra ord hur arbetet är strukturerat när det kommer till information och 

kommunikation. Vilken roll har chefen när det kom till kommunikation och information och 

hur fungerade chefen i kommunikationsprocessen? Hur chefen sprider information och vi 

frågade om hur chefen använde sina kommunikationskanaler. Vidare frågade vi om hur 

nattchaufförerna arbetar, hur deras arbetsscheman ser ut och om de någon gång arbetar dagtid. 

Men också vilka svårigheter chefen upplevde när nattchauffören inte befinner sig i chefens 

närmiljö under större delen av arbetstiden. 

 

Intervjuguide 

Intervjuguiden gjordes utifrån den problemformulering vi tagit fram samt de teorier vi valt. 

Men det fanns också utrymme för respondenterna att förklara nya saker och fördjupa sig i sina 

resonemang. När vi ansåg att en fråga var färdigdiskuterad och respondenten var nöjd så gick 

vi vidare till nästa fråga. 

 

Urval 

Vi valde att göra en totalundersökning av nattchaufförerna på logistikföretaget, det fanns åtta 

nattchaufförer på företaget och alla dessa ställde upp på intervju. 

3.3 Genomförande av intervjuerna 

När man använder intervjuer för informationsinhämtning är tidsbrist någonting som man 

måste undvika. För att få tillgång till information utifrån chaufförernas erfarenheter, tankar 

och upplevelser måste tid avsättas. Produktionen är redan relativt slimmad att desto längre tid 

som medarbetaren är borta desto längre avbrott blir det i produktionen. Vilket gör att 

respondenterna måste arbeta ikapp (om intervjuerna gick över den utsatta tiden), vilket kan 

vara stressande. Men vi lyckades oftast väldigt bra med att hålla tiden och fick ut mycket 
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information på våra 30 minuter. Intervjuerna gjordes i enrum med båda intervjuare på 

arbetsplatsen. Rummet vi satt i var så avskilt som den kunde vara på arbetsplatsen och det var 

ingen som kom in som störde, och inte heller hördes det särskilt mycket av det som hände 

utanför. Intervjuerna spelades in med en digital diktafon. Fördelarna med att spela in samtalen 

är att intervjuaren slipper att skriva ner allting som sägs och återgivningen blir därmed exakt. 

Nackdelen kan däremot vara att respondenten blir nervös av att bli inspelad vilket i sin tur kan 

ha negativa konsekvenser på studien, men respondenterna visade inga tecken på nervositet. 

 

Intervjuerna förlades på två dagar och vi intervjuade fyra chaufförer om dagen. Kontakten 

med nattchaufförerna togs utav chefen och vi kom överens om att chefen skulle fråga 

nattchaufförerna om vilka som var intresserade utav intervjuerna. Vi ansåg därför att det extra 

viktigt att informera nattchaufförerna om vad det var vi skulle göra. Vi förklarade att allt som 

sades var konfidentiellt, det vill säga att inga personliga uppgifter och utpekande 

kommentarer och formuleringar skulle redovisas. Vidare förklarade vi att det var frivilligt att 

delta och att respondenten när som helst skulle kunna avbryta sin medverkan och få sitt 

material utdömt ur studien. Vi lade extra tid vid att förklara vad materialet skulle handla om, 

vad det skulle användas till och hur vi skulle gå tillväga med materialet. Det gjorde vi för att 

respondenten skulle känna sig säker och lugn. Sedan frågade vi respondenten om det var okej 

att denne blev inspelad. Intervjuerna gick överlag bra, vi upplevde en bra relation till 

respondenterna. Vi hastade oss inte igenom intervjuerna utan gick igenom den i ett lämpligt 

tempo. Vi testade intervjun dagen innan vi utförde våra intervjuer som ett experiment där den 

respondenten som är en av författarna fick rollspela en nattchaufför. Vi la in tystnader i 

rollspelet, men det förekom också tystnader och pauser i de riktiga intervjuerna. De 

tystnaderna upplevdes vi som trygga tystnader, som att respondenten tänkte till extra noga.  

3.4 Ton och etik 

Med varje respondent småpratade vi någon minut efter varje intervju som vi här kallar 

eftersnack. Vi valde att göra så för att följa forskningsetikens krav på att:  

 

 ”Respektera deltagarnas rättigheter och värdighet 

 Undvika att deltagarna lider någon skada genom att medverka i 

forskningsprojektet;  

 Arbeta på ett sätt som är ärlig och som respekterar deltagarnas 

integritet.” 

(Denscombe 2009: 193) 

 

Eftersnacket var en av metoderna för att ge respondenten lite andrum för att reflektera vad de 

har sagt och för oss och intervjuare att ge respondenten chansen att känna sig säker och på så 

vis validera det som har sagts. Osäkerhet kan till exempel vara att respondenten ger en 

bekännelse över någonting som han eller hon inte vill bekänna. Kanske någonting som kan 

ligga till grunden för uppsägning eller något annat vilket i sin tur gör att respondenten 

fortsätter att känna sig osäker efter intervjun. Det tillvägagångssättet vi valde var att fråga hur 

respondenten mådde, hur han uppfattade intervju och om det fanns någonting som han ansåg 

att man kunde bli missförstådd på och om någonting skulle tas bort, men ingen av 
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respondenterna svarade att de inte ville ta bort någonting och vissa frågor som vi (ställde och) 

trodde att vi kunde missförstå svaret på frågade vi respondenterna om de kunde ge en 

tydligare förklaring.   

3.5 Reliabilitet och validitet 

Vi eftersträvar en god trovärdighet och en rimlig sannolikhet i vår kvalitativa undersökning. 

För att uppnå det här har vi författare använt oss av det som kallas respondentvalidering 

(Denscombe, 2009: 380), som handlar om att respondenten får läsa analysen och ge sina 

synpunkter. Alla svåra ord förklarades så att det inte blev några missförstånd. 

Denscombe (2009: 382) menar att generaliserbarhet grundar sig på den statistiska 

sannolikheten att samma fenomen uppstår igen. För att kunna dra sådana slutsatser måste det 

finnas fler respondenter som är representativa för hela populationen (Denscombe, 2009: 382). 

Frågan vi författare ställde oss är i vilken utsträckning fynden skulle kunna överföras till 

organisationens andra medlemmar då de har en annan utgångspunkt i deras arbeten. Vi kom 

fram till att nattchaufförerna är en specifik grupp som arbetar på ett sådant sätt som är olikt 

alla andras. Det finns vissa grundläggande element som är lika de andra chaufförernas, men 

nattchaufförernas kommunikation med platschefen och trafikledningen skiljer sig markant den 

mesta av tiden. 

3.6 Analysmetod 
För att förstå det insamlade materialet har vi valt att analysera det med hjälp av olika typer av 

metoder. Vi avsåg att finna svar på våra frågeställningar och med hjälp av litteraturen dels 

konstatera redan existerande teorier, men också finna nya. Därför anser vi att både deduktiv 

och induktiv ansats har använts i vårt arbete. Boolsen (2007: 26) beskriver induktion som en 

process där data används för att skapa teorier och deduktion som ett arbetssätt som utgår ifrån 

en redan existerande teori. Detta för att med hjälp av insamlad data verifiera teorierna. 

 

Vi har valt att utgå ifrån Ad hoc metoden för att skapa mening, de olika ad hoc metoderna vi 

har använt är:  

 

 selektiv kodning,  

 meningstolkning  

 meningskoncentrering. 

 

Kvale (1997:184) menar att detta är ett sätt att angripa resultatet på olika sätt för att skapa 

mening. Selektivkodning används för att hitta de mest viktiga delarna som passade ihop med 

vårt tema. Den selektiva kodningen innebär att forskaren hittar de delar i texten som gör 

teorin tydligare (Boolsen, 2007: 130). 

Meningstolkningen använde vi för att hitta den fakta som var viktig för oss. Kvale (1997: 

182) menar att i en meningstolkning så har forskaren ett perspektiv på vad som undersöks och 

tolkningen sker efter det perspektivet. Forskaren distanserar sig till det som sagts och 

konstruerar en mening av det sagda till hans egna perspektiv. Men vi har också valt att 

använda meningskoncentrering för att lättare få grepp om texten.  
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Meningskoncentrering innebär att forskaren hittar de relevanta teman som är centrala i 

intervjun för undersökningens syfte. Det gör vi genom att undersöka vad texten säger om det 

som undersöks och krymper ner de avsnitten som är viktiga till mindre sammanfattningar 

(Kvale 1997: 177). 

 

3.7 Metoddiskussion 
Vi är medvetna om att analysmetoden kan göra att vi har missat viktig information då man 

väljer ut den information som passar för syftet. Vi har ändå valt att använda den då 

kommunikation är ett brett ämne och vi behövde avgränsa oss för att kunna svara på våra 

frågeställningar. Intervjuerna fungerade i stort sett bra och det blev en avslappnad stämning i 

rummet med de flesta av respondenterna. Vid något tillfälle märkte vi att en respondent hade 

svårt för att svara och då märkte vi att det är lätt att lägga orden i munnen på någon. Att vi 

använde semi-strukturerad intervju berodde på att vi ville kunna vara lite fria att kasta om 

frågorna, samtidigt som vi ville ha en tydlig lista frågor att följa.  
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4. Resultat 

Här presenteras det empiriska material som intervjuerna gett oss från medarbetarna kring 

organisationens kommunikation och information. 

 

Kommunikationskanaler 

Nattchaufförerna beskriver att de blir informerade när de är på plats på terminalen, men också 

när de pratar med sina kollegor. Nattchaufförerna säger sig uppleva svårigheter med att de 

inte har möjlighet att träffa chefen ansikte mot ansikte särskilt ofta. Men deras uppfattning om 

de kanaler som chefen och de själva använder för att kommunicera är för det mesta positiv. 

Nattchaufförerna anser att deras arbete är relativt självgående då de vet vad som ska utföras 

och de har gjort samma slags arbete under lång tid, anställningstiden varierar från ett par år till 

över trettio år.  

Några av nattchaufförerna berättar om att det kan vara en fördel för nattchaufförerna att, som 

de uttrycker det, inte alltid behöva kolla av med chefen. Nattchaufförerna anser att det blir en 

frihetskänsla och eget ansvar över det jobb man utför. Arbetsinstruktioner meddelas till 

nattchaufförerna redan innan de går på sitt pass, om det skett några ändringar så vet 

nattchaufförerna oftast vad de skall göra inför varje arbetspass. 

 

”…ja vi är i våran egna värld, känns det som att vi får vara med och styra det 

själva. Det är oftast det, han [chefen] lägger oftast grunden för att såhär skall 

det vara liksom, eller rundorna kanske, och nu skall vi ha scheman, hur det skall 

hänga ihop och sånt, där får vi vara med…” 

 

Nattchaufförerna förklarar att de arbetar på natten och sover på dagen då chefen jobbar. Vilket 

i sin tur medför att chefen slutar för dagen då nattchaufförerna börjar sitt arbetspass. 

Nattchaufförerna förklarar då att chefen använder en elektronisk kanal, oftast SMS för att få 

ut informationen. Men också skriftlig genom utskrivna papper som läggs i nattchaufförernas 

personliga fack och sätts upp på anslagstavlor. Nattchaufförerna förklarar vidare att chefen 

har vid några enstaka tillfällen kallat in nattchaufförerna tidigare (eg. tid för information som 

är förlagd på övertid). Om däremot nattchaufförerna vill kontakta chefen på sin fritid 

beskriver nattchaufförerna att de skickar SMS, ringer telefonsamtal eller besöker chefen på 

arbetsplatsen. Nattchaufförerna beskriver också att de vid vissa nattarbetspass har möjligheten 

att träffa chefen en liten stund på eftermiddagen och på morgonen, vilket gör verbal och icke 

verbal kommunikation möjlig. Ett fåtal nattchaufförer förklarar att de söker information på 

företagets intranät men alla nattchaufförer anser att den vanligaste kommunikationen sker 

verbalt (och icke verbalt) mellan den lokala trafikledningen och chaufförerna samt verbalt 

(och icke verbalt) mellan chaufför och chaufför, både på arbetsplatsen men också utanför 

arbetet och kommunikationen sker genom samtal ansikte mot ansikte och genom telefon. 

 

En av respondenterna mindes en situation där informationskanalen var olämplig för det 

budskap som skulle sändas: 

 

”nja [tystnad] ibland [tystnad] jag fick ett sms från chefen [tystnad] där han 

skrev att nyckeln ligger bakom lyset [tystnad] och så gick dörren i baklås 

[tystnad] och då frågade jag (kollega) och då sa han att nyckeln ligger där [som 

kollegan uppfattade i sms:et] [tystnad] men sms:et från chefen [tystnad] där 

fatta jag ingenting [tystnad] skulle vilja haft mer förklaring i sms:et” 
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Respondenten sa att chefen hade skickat ett meddelande till honom via sms, men att han inte 

kunnat få någon rättsida på vad som menades. Han fick sin förklaring senare när han ställdes 

inför det problem som meddelandet skulle ha förhindrat. 

 

De flesta av chaufförerna uppgav att de inte hade några problem med att de fick för mycket 

information. Några beskrev en svårighet med att hinna läsa det som finns i deras fack när de 

kommer på skiftets början, de säger att de har ett pressat schema och bara hinner läsa det 

viktigaste. På frågan om det här kunde leda till missförstånd uppgav många att det inte var 

några problem, men att den informationen som kommer via e-post eller sms kan vara 

förvirrande ibland: 

 

”Ja, ja det är det, det är därför jag är emot för mycket mail, för mycket sms och 

jag tycker att det är bättre att ta det mellan två ögon, det är bättre att de säger 

åt oss att komma in en halvtimme innan” 

 

Vertikal kommunikation 

Många av respondenterna upplever den vertikala kommunikationen på företaget som allmänt 

positivt, någon uttrycker sig såhär: 

 

”Han är skitbra, absolut bästa chef jag haft, om tyckt av alla det skulle jag 

kunna tro, och det är faktiskt, ett unikum att man kan vara omtyckt av alla för en 

chef ska ju ändå kunna… han är ju obekväm för oss ibland ändå fast kan köper 

det på ett annat sätt…” 

 

Samtidigt anser nattchaufförerna att viss information ifrån den lokala chefen och den lokala 

ledningsgruppen kan vara ”bristfällig”: 

 

”[…] om man skall prata om all kommunikation då tänker jag också 

arbetsledningen vad de kräver att vi skall göra. Och den informationen vi kräver 

till dem[,] det är ju vad vi skall göra [för] saker. Och där kan det brista lite. Ser 

vi att det inte funkar, lös det snarast så kan den kommunikationen ta lite längre 

tid än den viktigare informationen. Det låter ju jättedumt om man säger så men 

viss viktig information som vi måste veta för att utföra vårt arbete den går 

blixtsnabbt. Viss information som vi tycker är viktig det kan ta ett par dagar men 

då är det kanske verkstadsbesök och sånt så det får man ju ha förståelse för. 

Men just att man får en återkoppling på att ja vi vet om detta. Den är också 

bristfällig ibland…” 

 

Alla som vi intervjuade hade åsikter om hur reparationer av fordonen sköttes och om hur de 

fick meddelande kring fordonets reparationsstatus. Många nattchaufförer tyckte att det här 

hanteras dåligt idag. Även om det blivit bättre med den nya chefen. En av respondenterna 

uttryckte att han upplevde den dåliga återkopplingen som väldigt störande och respondenten 

beskrev det som: 
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”där har de [chefen och ledningen] ju missat någonting jättestort, där finns ju 

ingen återkoppling, och vi har ju haft, hundra möten om det…” 

   

Citatet ovan genomsyrar den genomgripande upplevelsen kring information och hantering av 

fordonen bland respondenterna. För fem av dem var det här ett stort problem, medans för de 

andra tre något som bara var ett mindre störmoment i arbetet. Några av respondenterna 

upplevde att viss information, speciellt den som berörde deras direkta arbete fungerade riktigt 

bra, men att sådan information som tillståndet för ett skadat fordon eller återkoppling på ett 

förändringsförslag kan lämna mer att önska: 

 

”viss viktig information som vi måste veta för att utföra vårt arbete den går 

blixtsnabbt. Viss information som vi tycker är viktig det kan ta ett par dagar men 

då är det kanske verkstadsbesök och sånt så det får man ju ha förståelse för. 

Men just att man får en återkoppling på att, ja vi vet om detta. Den är också 

bristfällig ibland.” 

 

Några av respondenter tyckte att informationen från ledningen ibland var lite bristfällig kring 

förändringar och skulle vilja vara mer insatta i vad som händer och ska hända i företaget. De 

upplevde att information ibland kan gå långsamt vilket bidrar till ryktesspridning och 

förvirring: 

 

”[Jag behöver] inte [veta] exakt vad utan bara att det är något [som kommer 

att hända och], inte höra det ryktesvägen, då blir man irriterad ju [tystnad] man 

vet inte riktigt och så [tystnad] jag skulle vilja trycka på för att få ut information 

lite snabbare” 

 

De flesta respondenterna tyckte att den muntliga och ansikte mot ansikte kontakten är den 

bästa. De menade att då kan de direkt fråga om det är några oklarheter och eller något man 

vill ventilera. Några uppgav att de ibland kommer lite tidigare till jobbet för att kunna få lite 

tid med chefen för diskussioner. På frågan om de ansåg att det fanns information som var 

oviktig för dem i deras arbete uppgav de att det som händer på dagskiftet inte berörde dem så 

mycket: 

 

”Ja, det som händer på dagtid, det har jag ju inte något med att göra, och visst 

snappar man upp vad som gäller och så men [tystnad]” 

 

Vissa av respondenterna ansåg att all information som läggs i deras personliga fack inte alltid 

är den mest nödvändiga för arbetet. En nattchaufför uttrycker sig såhär: 

 

”nja, ibland får vi ju informationen i facken, sånt som vi inte får SMS-varning 

om först och där kan ju ibland ligga en bunta med massa information, även dag 

som natt, det kan stå läs igenom detta och det kanske inte är så ofta man gör det 

så noga, man sorterar ut ganska så snabbt om det är något man tycker ät viktigt, 

de [chefen och ledningen] gör väl så för att de ska veta att alla har fått ta del av 

det, och då har man ju haft möjlighet iallafall, men det är ju inte så viktigt så det 

är ett måste å läsa…” 
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Horisontell kommunikation 

Under intervjuerna framkommer det att den horisontella kommunikationen är utbredd. Något 

som verkar paradoxalt eftersom nattchaufförerna arbetar självständigt och har långt till sina 

arbetskollegor. Men nattchaufförerna pratar mycket med varandra på terminalerna och via 

telefon och den kommunikationen handlar snarare om att föra en dialog i gruppen vilken kan 

handla om de gemensamma intressena som finns där. Nattchaufförerna pratar med varandra 

och tolkar varandras erfarenheter eller också om det är information som man inte har förstått 

eller missat som man behöver reda ut: 

 

[Ute på rundan] ”… byter man också erfarenheter, där får man höra någon 

information så byter man så liksom … Så den kommunikationen funkar 

jättebra.” 

 

 

Informell och formell kommunikation 

Chaufförerna diskuterar mycket information inom arbetsgruppen och de flesta svarade att den 

möjligheten finns dels innan de börjar köra då de befinner sig på företagets terminal och även 

på den terminalen där de lastar av. Sen använder nattchauffören sig mycket av mobiltelefonen 

när de kör men också efter arbetstiden: 

 

”[…] vi träffas allihopa här på bryggan och då går ju snacket då, och är det 

något som man vill ventilera med jobbarkompisen så ringer man ju honom, på 

natten eller på dagen, om man är ledig eller [så], sen brukar vi ju träffas lite 

emellanåt, nattagänget då [och då], ta en öl å [så]…”  

 

Om det finns oklarheter kring information förklarar nattchaufförerna att man oftast ringer upp 

en kollega för att reda ut det med honom. Nattchaufförerna menar att det ofta blir så för att 

chefen inte är i tjänst när de jobbar. När vi frågar om nattchaufförerna hellre frågar en kollega 

än chefen för att få den information man vill ha svarar de lite olika, alla har stort förtroende 

för sin chef, men kan också uppleva att kollegor som arbetat länge har stor inblick i hur 

arbetet ska utföras och frågar gärna sin kollega som har arbetat där länge.  

Om chaufförerna vill komma med förslag till förändring eller vill lyfta fram en fundering är 

det vanligast att den personen bara går in till chefen och tar det med honom direkt. Men 

ibland när det handlar om lite större förändringar så diskuterar de ihop sig och röstar fram om 

de vill att någons förslag ska föras vidare till chefen. Chaufförerna väljer att komma överens 

sinsemellan innan de går till chefen med ett förbättringsförslag: 

 

”Nja, det blir inte så mycket så [när det kommer till förslag] men när man sen 

samlas [och röstar] finns det kanske två eller tre förslag så får man rösta på 

vilket…”    

 

När vi sedan frågar dem om de oftare frågar en kollega än att gå till chefen eller ledningen får 

vi lite olika svar. Vissa menar att de mest pratar med en kollega, det kan dock bero på vad det 

handlar om. Gäller det privata funderingar säger en respondent att han hellre går till chefen, 

men om det gäller det dagliga arbetet så kan han lika gärna ta det med en arbetskamrat. Andra 

säger att de oftast ringer till trafikledningen om de vill veta något om jobbet, då får man bra 
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och snabba svar upplever han. Men trafikledningen har bara öppet till sju på kvällarna så efter 

det så är det lättast att ringa en kollega om man vill veta något: 

 

”Jaa [tystnad] alltså fram till klockan sju på kvällen då de går hem så är det 

dom man pratar med. Då brukar man få bra svar liksom, sen efter sju så får 

man ta det med någon annan som jobbar.”   

  

 

Många av chaufförerna säger att de oftare pratar med en kollega än med chefen om det gäller 

funderingar kring arbetet, en respondent säger att det är ungefär lika mycket, men att det ändå 

diskuteras mycket inom gruppen: 

 

”[tystnad] jo, det diskuteras ganska mycket inom laget så att säga. [tystnad] 

Ringer ganska ofta” 

 

Organisationskultur och subkultur 

Det är i mångt och mycket en enad grupp som möter oss under de intervjuer vi gjorde. Även 

om intervjuerna gjordes en och en. Nattchaufförerna är i många avseenden väldigt lika 

varandra i sitt sätt att se på sitt arbete. Nattchaufförerna anser att deras arbete är relativt 

självgående då de vet vad som ska utföras och de har gjort samma slags arbete under ganska 

lång tid, till mycket lång tid. Samtidigt har nattchaufförerna en liknande inställning till 

arbetets strukturering.  

 

”ja, vi e ju [nattgänget och], vi nattagänget har ju alltid varit lite speciella, vi 

har nog tillsammans pratat igenom [arbetet], vi är ju ungefär på samma [nivå], 

vi vet ungefär hur vi vill ha det, långa arbetspass, jobba mycket, när vi ändå har 

kläderna på, köra på och han [chefen] har lagt upp det [så], vi har långa 

arbetspass” 

 

Samtidigt finns det vissa regler och villkor som gör att nattchaufförerna agerar på ett visst sätt 

i en given situation.  

 

”… jag hade (arbetskamrat) med mig för ett par år sen och han ramla ut ur 

lastbilen och slog huvudet i asfalten, han fick åka ambulans till sjukhuset och så 

står jag med två långtradare i (stad), hur fan ska jag lösa det här? Ringa och 

väcka chefen finns ju ingen anledning, så jag körde hem med en lastbil och släp 

och sen ringde jag taxi och sen körde de mig tillbaks till (stad) och sen körde 

jag hem den också, hehe! Det var ju en liten rolig grej för jag skrev ju ingen 

lapp till chefen och informerar honom utan han ska bara veta att han ligger på 

sjukhus och bägge bilarna är hemma, så han får fundera ett par timmar, det var 

lite kul! [skratt]” 

 

Det här citatet visar på att chaufförerna tar saken i egna händer och har flexibilitet och ansvar 

i sitt arbete men det är också så att nattchaufförerna pratar internt om hur man skall lösa ett 

problem som uppstått, särskilt om det är av det stora akuta slaget. 

 

”Vi hade en person som fick hjärtproblem fick stanna på motorvägen och bli 

hämtad av ambulans, och då blir ju frågan vad man skall göra med bilen. Då 
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får man ju ringa (chefen) och (trafikledningen på natten) och så får de lösa det. 

I första hand måste man försöka lösa det internt [mellan nattchaufförerna] så 

att någon av oss åker ner och hämtar bilen, men det går ju inte att göra ändå i 

och med våra körtider och så, så att alla bilarna kommer hem [i tid], men man 

kan flytta på dem så att de inte står på det mest utsatta ställena direkt…” 

 

Men det finns också andra aspekter av kulturen, man är sin egens chef, och man har 

totalansvar för att allting funkar, en intervjuperson säger: 

 

”På natten får man klara sig själv tills morgonen kommer.” 

 

Och det är inte heller så att kommunikation är nödvändigt. Det kan vara så att arbetet i sig är 

väldigt enkelt och inte pressar fram ett starkt behov av kommunikation från nattchaufförernas 

sida, vissa anser att kommunikation ibland kan vara överflödigt.  

 

”ja, men det är det jag trivs med, vill man inte ha någon kommunikation så 

behöver man inte ha det, så länge allting rullar på, så behöver ju [jag] inte 

prata mer med honom än [som vi gör idag], [exempelvis] ska vi träffas på 

harrys på lördag? Det är ju så det ska vara egentligen, det ska bara rulla på ” 

 

Chaufförerna samlas också på vissa platser samma tider där de kan utbyta erfarenheter men 

också att hålla möten om vad som skulle kunna göras bättre: 

 

”Ja, vi är i våran egna värld, [det] känns det som att vi får vara med och styra 

det [alltså arbetet] själva. Det är oftast det, han (chefen) lägger oftast grunden 

för att såhär skall det vara liksom, eller [ger en stomme till] rundorna kanske, 

och nu skall vi ha scheman, hur det skall hänga ihop och sånt, där får vi vara 

med [och bestämma]” 

 

   

4.1 Sammanfattning 
Vårt resultat visar att e-post, SMS och telefon används när chaufförerna inte är på plats i 

huvudterminalen. När chaufförerna kommer till arbetet har de möjlighet att gå igenom 

skriftlig information i personliga fack och anslagstavlor. Nattchaufförerna har också möjlighet 

att prata ansikte mot ansikte när de är närvarande på terminalen, dels med varandra och ibland 

med chefen. Vi har också fått fram att informationen sprids formellt och informellt, men att 

det skiftar beroende på om den lokala trafikledningen eller chefen är i tjänst. Vidare anser vi 

att det finns en speciell subkultur i organisationskulturen kring hur man som nattchaufför skall 

sköta sitt arbete, de förväntas ta egna beslut och kunna sköta sig själva. Nattchaufförerna 

upplever vissa problem med kommunikationen men att det sällan är för lite information. 

Däremot händer det att det blir mycket information på kort tid efter att nattchaufförerna varit 

lediga. Återkopplingen kring fordonsreparationer är något som de flesta hade synpunkter 

kring. Nästan alla respondenterna ansåg att det hanteras dåligt idag. 
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I kommunikationsprocessen händer det att avsändaren inte lyckas förmedla rätt intentioner/ 

mottagaren inte förstår avsändarens intentioner. Vilket kan bero på val av fel typ av 

kommunikationskanal. Vi fick också fram att vissa nattchaufförer inte var särskilt intresserade 

av ny information från ledningen, både den som gäller på dagen men också till viss del på 

natten då de arbetar. De väljer ofta att prata sinsemellan om hur arbetet ska skötas och vilka 

förbättringsförslag som ska meddelas vidare till chefen. Men de flesta är överens om att det är 

chefen som lägger grunden för deras arbetsschema och att det är positivt att han finns som ett 

stöd när det behövs. 
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5. Analys 
Efter genomförda intervjuer har vi fått en både ny och fördjupad förståelse för hur 

kommunikationen ser ut på företaget. Respondenterna gav oss mycket information och var 

själva nyfikna på hur det fungerar hos dem. 

 

Vi väljer att i analysen använda oss av de kommunikationsmöjlighetszoner som vi tog upp i 

bakgrunden för att beskriva det som respondenterna har delgivit oss. På sätt och vis blir då 

den här analysen en spegling av resultatet där vi lägger in tolkningar med hjälp av teorierna. 

Vi har lagt upp vår analys genom att plocka ut de delar som hör till sin specifika zon när det 

kommer till vår valda teori och förklarar sedan det vi kom fram till. Vi har även en rubrik 

vilken behandlar kommunikation som är mer övergripande och inte zon-beroende. 

 

Figur 5.1 Kommunikationsmöjlighetszoner (egen modell) 
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Den generella kommunikationen 

 

Kommunikationskanaler  

De sätt att kommunicera på för nattchaufförerna på logistikföretaget handlar mycket om 

kontakt med kollegor på terminalerna, de menar att bristen på kontakt med chefen ansikte mot 

ansikte gör att de blir utelämnade till att själva lösa problem och hitta svar på frågor. 

Kontakten med chefen sker oftast via sms eller papper i deras personliga fack. Men ibland får 

de möjlighet till att möta chefen ansikte mot ansikte, vilket många uppskattar. Jacobsen & 

Thorsvik (2008) förklarar att muntlig kommunikation ger lyssnaren möjlighet att sända 

tillbaka information om lyssnaren inte förstår informationen. På så vis ger muntlig 

kommunikation möjlighet till snabb återkoppling och budskapet/informationen kan anpassas 

till lyssnaren. Att inte kunna direkt fråga om meddelandet är oklart är en nackdel med att ha 

lite face to face kontakt. Chaufförerna har också möjlighet att kontakta chefen eller 

trafikledningen via telefon under vissa tider. 

 

Vertikal och horisontell kommunikation 

Respondenterna menar att den vertikala kommunikationen, alltså den från chef eller 

trafikledningen fungerar i stort sett bra. De menar att chefen tar deras åsikter och önskemål på 

allvar. Men informationen kring fordonen är något som de önskar att ledningen förbättrar. 

Även information rörande förändringar kan upplevas som bristfällig av respondenterna. Enligt 

Jacobsen & Thorsvik (2008) bör ledningen informera anställda om organisationens 

procedurer och praxis. Alltså är en sund kommunikation kring företagets alla delar positivt för 

att de anställda ska kunna utföra ett bra arbete. Här kan det vara viktigt för ledningen att vara 

tydlig med sitt budskap och som Falkheimer & Heide (2007) beskriver att upprepa och 

förtydliga information som inte uppfattas. Respondenterna beskriver att de ibland inte förstår 

informationen som de får och därför frågar en kollega eller ignorerar informationen, vilket kan 

leda till missförstånd och irritation. 

Den horisontella kommunikationen sker ofta ute på andra terminaler där de anställda träffas 

och utbyter information och erfarenheter med varandra. Kommunikationen kan även ske via 

telefon när de befinner sig i sina fordon. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att individer som 

befinner sig på samma ställe eller har samma arbetsuppgifter naturligt får något att samtala 

om. Det positiva med detta är att det blir en gemenskapskänsla och ökad trivsel bland de 

anställda. 

 

Formell och informell kommunikation 

I likhet med den horisontella kommunikationen är den informella ett sätt för de anställda att 

diskutera sådant som inte ledningen har kontroll över. Respondenterna menar att de ofta 

pratar av sig med en kollega på terminalen när de träffas och ibland möts de på fritiden och 

diskuterar arbetet. De beskriver också hur de oftast ringer en kollega om de t.ex. inte har 

förstått någon information och chefen inte är i tjänst. Respondenterna menar att det är relativt 

vanligt att de träffas i grupp och röstar om vilka förslag de vill gå vidare med till chefen. 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) är den informella kommunikationen när medarbetarna 

dagligen möts och tar upp ämnen som ofta berör det dagliga arbetet, gemensamma intressen 

eller kollegor. Den informella kulturen kan bidra till att de anställda blir så kallade 
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kunskapsmedarbetare där de själva får stor kontroll över sina arbeten och förväntas besitta en 

kunskap som krävs för att de ska kunna utföra sina arbeten. Den formella kommunikationen 

berör arbetsbeskrivningar och annat som direkt har med arbetet att göra. Detta sker i det 

dagliga arbetet genom att nattchaufförerna får sina körscheman och via de möten som 

anordnas av företaget. 

 

Organisationskultur och subkulturer 

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att organisationskultur bör förstås som människans 

strävan av mening, sammanhang och gemenskap. I en organisation kan denna kultur fungera 

som normer för hur man ska bete sig på arbetsplatsen.  

Respondenterna beskriver hur de alla är självgående i sina arbeten och är vana vid att själva 

lösa problem som uppstår. De beskriver sig som hårt arbetande och gillar långa arbetspass. 

Deras arbete präglas av att de har en förmåga till flexibilitet och kreativitet. De beskriver hur 

de vid vissa situationer tvingas hitta egna lösningar och att det sker en kommunikation internt 

mellan de anställda när något övermäktigt händer. 

Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver att organisationer består av subkulturer. I dessa 

kulturer agerar de som har liknande arbetsuppgifter eller utbildning. Även kön och ålder 

påverkar hur medlemmarna i olika grupper söker sig till varandra. Grupperna utvecklas 

genom att de har gemensamma delmål och kommunicerar kring dessa. Hos nattchaufförerna 

visade resultatet på att de gärna sätter sig ner och i gruppen diskuterar fram förslag som ska 

föras vidare till platschefen. De menar också att de har en speciell jargong och ett språk som 

är unikt för just dem. Deras arbetspass skiljer sig från dagchaufförerna och de får ofta ta egna 

beslut när platschefen och trafikledningen inte finns att tillgå. 

 

Kommunikationsproblem 

Platschefen upplevde vissa problem med att information som han vill förmedla inte tas emot 

eller att förändringar han önskar inte blir genomförda. I resultatet framkom att det finns 

problem med hur återkopplingen fungerar kring service och underhåll på fordonen. 

Chaufförerna menade att de har tröttnat på att dela med sig av information kring fordonens 

tillstånd. De ansåg att de ändå inte spelar någon roll att de informerar om detta för det 

åtgärdas ändå inte. Vidare fanns det en irritation kring att de inte blir informerade kring 

fordonens status och hur lång reparationstiden är. En tolkning av detta problem är att kan 

finnas ett missförstånd mellan platschefen och chaufförerna. Chefen kanske anser att han gör 

vad han kan för att rätta till problemet och har möten om hur de ska komma tillrätta med det. 

Chaufförerna i sin tur känner att de inte blir lyssnade på och anser inte att de ska behöva ha 

ansvar över fordonen om de blir orättvist behandlade. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att 

mottagarens inställning till sändaren har betydelse för hur information tolkas.  

Kommunikationsproblem kan även uppstå när chefen eller nattchauffören väljer att 

kommunicera genom en viss kanal som inte är lämpliga för ändamålet. Problemet är att 

kommunikationskanalen kan vara svår för mottagaren att återkoppla genom eller så kan 

kanalen innefatta flera aktörer som kan ge en felaktig eller förändrad information (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008: 302). I resultatet finns ett exempel kring informationen om placeringen av en 

extra nyckel som inte nattchauffören förstod. Chefen hade skickat ett otydligt meddelande 

som skapade förvirring hos den berörda chauffören. 
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Ledighets & Återhämtnings Zon 

I denna zon är chauffören ledig från arbetet. På grund av upplägget med långa arbetsdagar har 

chauffören också ett antal dagar ledigt mellan arbetspassen. Det blir då en del information 

som läggs i deras personliga fack och om nattchauffören har haft semester så finns det ännu 

mer papper i deras personliga fack. Vissa nattchaufförer väljer då att söka information på sin 

fritid för att på så sätt hålla sig uppdaterade, även om de inte känner att det är ett måste.  

Under den lediga tiden kan nattchauffören besöka chefen på arbetsplatsen och samtala verbalt 

och kommunicera icke verbalt. Men nattchauffören kan också kontakta chefen via telefon om 

det uppstår frågor. Nattchaufförerna kan bli uppringda av chefen eller få SMS vilket är en 

vertikal kommunikation. Men det finns också horisontell kommunikation mellan 

nattchaufförerna när de träffas på sin fritid. I den här zonen kan nattchauffören få återkoppling 

om nattchauffören väljer att kontakta chefen under sin ledighet. Man kan också se att vertikal 

kommunikation till chaufförerna sker på deras fritid i form av kontakt via SMS från chefen, 

men också horisontellt när nattchaufförerna träffas på sin fritid. Den enda formella 

kommunikationen som sprids mellan chef och nattchaufför i den lediga zonen är information 

via sms om diverse arbetsrelaterade frågor som chefen vill delge chaufförerna under deras 

ledighet. All annan kommunikation mellan chaufförerna är informell eftersom den sker på 

deras fritid. 

 

Kommunikation i Zon 1 

I zon 1 är chaufförerna i tjänst och är fysiskt på terminalen. Det är egentligen bara nu som 

nattchaufförerna har möjligheten att söka information i pappersform eller face to face. Det är 

här de personliga facken och anslagstavlorna finns. Nattchaufförerna har tillträde till 

företagets intranät och trafikledarna är mer tillgängliga för en dialog. Har nattchaufförerna tur 

kan chefen vara på plats när nattchaufförerna anländer till arbetet. När det kommer till 

återkoppling gällande fordon är det något som såklart har blivit bättre men det är ingenting 

som är perfekt enligt nattchaufförerna. Enligt Wolvén (2000) är det av stor vikt för 

förtroendeskapande att ledningen tar de anställdas förfrågan om återkoppling på stort allvar. 

Har nattchauffören en fråga gällande arbetet är det relativt enkelt för dem att få den besvarad. 

De har möjligheten att fråga sina arbetskollegor och trafikledaren om det är någonting de 

undrar över. De kan till och med ha möjligheten att föra en dialog med chefen om chefen 

befinner sig på arbetsplatsen, även om chefen går av sitt pass ungefär när första 

nattchauffören går på sitt pass. Det är här som chauffören kan använda sig av alla olika 

kanaler, verbalt, skriftligt eller elektroniskt. Samtidigt går kommunikationen åt båda hållen, 

det vill säga både vertikalt när nattchauffören har nära att fråga chefen eller trafikledningen 

om det finns några oklarheter i arbetet och samma sak gäller chefen eller trafikledningen som 

kan fråga nattchaufförerna om chefen eller trafikledningen upplever några oklarheter. I den 

här zonen upplevs minst kommunikationsproblem eftersom nattchauffören enkelt kan välja 

vilken kommunikationskanal som passar bäst och har också möjligheten att få snabb 

återkoppling.  
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Kommunikation i Zon 2 

I zon två har chauffören ingen möjlighet att kommunicera ansikte mot ansikte. Däremot har 

nattchauffören möjligheten att ringa trafikledningen och sina arbetskollegor. Det är däremot 

här som det kan bli problem med kommunikationen eftersom all kommunikation sker med 

telefonsamtal eller SMS. Det sker fortfarande formell kommunikation mellan trafikledning 

och nattchaufförer och den kommunikationen är vertikal, men det finns också möjlighet för 

nattchaufförerna att fråga sina kollegor om det är något man undrar över, därför blir 

kommunikationen också horisontell och då uppstår möjligheten till informell kommunikation. 

Kommunikationsproblem som kan uppstå här är att kommunikationen missförstås eftersom 

det inte går att urskilja något kroppsspråk när man samtalar över telefon eller skriver ett SMS. 

Däremot är telefonsamtal en snabb kommunikationskanal där det är möjligt att få snabb 

återkoppling, och samma sak gäller också SMS, även om den kanalen inte är lika snabb med 

återkoppling.  

 

 

Kommunikation i Zon 3 

I zon 3 anser nattchaufförerna att de är helt ensamma, här finns ingen lokal trafikledning eller 

någon chef utan en rikstäckande trafikledning som chaufförerna anser är mer för att 

kontrollera än att hjälpa. Man är alltså utlämnad åt varandra nattchaufförer 

kommunikationsmässigt och här används den horisontella kommunikationen och den 

informella kommunikationen mer frekvent. Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att detta kan öka 

på spridningen av information och att informell information har större trovärdighet bland de 

anställda. Problemet är att ledningen får mindre kontroll över de anställda och informationen kan 

bli felaktig. Det är också här som organisationskulturen eller framträder när nattchaufförerna 

löser allting själva och i grupp och diskuterar sinsemellan om hur nattchaufförerna skall lösa 

de svårigheter som kan uppstå i arbetet. Vi har exemplet om nattchauffören som åkte ner till 

terminalen och sen tog taxi tillbaka för att hämta nästa lastbil. Eller att man i alla fall löser det 

omedelbara riskerna. Det här upplever vi som en organisationskultur och det är så 

nattchaufförerna utför sitt arbete.  

5.1 Slutsatser 

Syftet med studien var att beskriva kommunikationen mellan chef och nattchaufförerna på ett 

logistikföretag. Slutsatserna av analysen vi gjort av det insamlade resultatet visar att mycket 

kommunikation mellan chef och nattchaufför sker via sms eller de personliga facken. Detta 

gör att nattchaufförerna får relativt lite kontakt face to face med chefen och tolkningsproblem 

kan uppstå. Chaufförerna tycker att kontakten med ledningen i stort sett är bra och att de får 

mycket stöd från kollegor i sitt arbete. De har också ett öppet klimat i gruppen där de får 

möjlighet till att testa sina funderingar och få svar på sina frågor kring arbetet. En nackdel 

med detta är att chefen har mindre insikt i vad som sägs och mindre påverkansmöjligheter. 

Det största kommunikationsproblemet som upptäcktes var återkopplingen kring fordonen på 

företaget. Ledningen har inte hittat ett bra sätt för att få ut snabb och tydlig information om 

fordonens status i reparationsprocesser och dylikt. Av analysen vi har gjort anser vi att 

informationen blir mer informell och horisontell desto längre ut i zonerna nattchauffören 

kommer. Möjligheten för att sprida god kommunikation minskar också desto längre ut i 
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zonerna nattchauffören kommer. Vi får också veta i intervjuerna att många av 

nattchaufförerna söker information om företaget på sin fritid. Samtidigt har zonerna en 

betydelse över hur nattchaufförerna går tillväga för att få svar på frågor rörande arbetet. 

Nattchauffören kan välja att kontakta platschefen, trafikledning eller en kollega, beroende på i 

vilken Zon nattchauffören befinner sig i. 

 

  



Kommunikation i ett logistikföretag 

 

36 

 

6. Diskussion 

Våra upplevelser av och tankar kring undersökningen, resultatet, analysen. Samt 

förbättringsförslag. 

 

Vi upplever att resultatet visar på att det egentligen inte finns några större problem med 

kommunikationen mellan chefen och nattchaufför eller mellan nattchaufför och nattchaufför, 

det är i alla fall så som nattchaufförerna uttrycker det. Det kan bero på att nattchaufförerna 

anser att arbetet karaktäriseras av en viss enkelhet även om arbetets delar tar ett tag att lära 

sig, och de flesta nattchaufförer på företaget har arbetat där länge. Här kommer vi också att 

diskutera för och nackdelar om vår teori samtidigt som vi kommer att ställa oss kritiska mot 

vår metod och teori. 

 

För man en kritisk diskussion om studien skulle alla intervjuer gjorts på samma sätt. Däremot 

skulle det möjligtvis vara en fördel för studien om vi observerat alla nattchaufförer under 

arbetstiden. Vi har dock motsatt oss det eftersom det dels innebär att uppsatsen skulle med all 

sannolikhet få genomgå en intern granskning där företaget och på så vis får inflytande över 

studien. Dels skulle vi vara i vägen för nattchaufförerna och dels skulle observationerna uppta 

så mycket tid att vi inte skulle kunna gå igenom allt resultat (Nattchaufförerna är 8 stycken 

och de kör 5 rundor som motsvarar i genomsnitt ca 15 timmar i genomsnitt vilket ger 600h 

material i den bästa av världar) och sen skulle kanske inte nattchauffören valt att 

kommunicera så mycket med sina kollegor eller chefer när de har en observatör i passagerare 

sätet.  

 

När det kommer till intervjuerna lyckades vi i det stora hela väldigt bra, men det fanns några 

respondenter som såklart var lite mer utmanande att intervjua och några av respondenterna 

kunde inte komma i tid vilket försvårade för oss att hålla tidschemat. Vi lyckades däremot få 

ut alla frågorna och få svar. Däremot kan chauffören ha känt sig stressade när vi blev tvungna 

att snabba upp vissa delar. 

 

Vi har också valt att fokusera oss på den dagliga kommunikationen vilket bara visade sig 

inkludera en viss del av all kommunikation på företaget. Heide, et al., (2005: 104) beskriver 

följande sorters kommunikationsätt som kan förekomma på ett företag;  

 

 ”Arbetskommunikation - information som är direkt kopplad till utförandet av det 

dagliga operativa arbetet. 

 Nyhets- och lägeskommunikationen – information om det aktuella läget och om vad 

som har hänt och ska hända 

 Styr- och förändringskommunikation – information om mål, riktlinjer, ekonomi och 

organisationsförändringar. 

 Värderings- och kulturkommunikation – information om organisationens värderingar, 

etik, syn på personalen etc. 

 Trivselkommunikation – information om fester, gemensamma fritidsaktiviteter etc.” 

(Heide, et al., 2005: 104) 
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När man ser de olika sorterna av kommunikation är det arbetskommunikation, nyhets- och 

lägeskommunikation samt styr- och förändringskommunikation som är det vi belyst i våra 

intervjufrågor, det finns däremot värderings- och kulturkommunikation som troligtvis är 

svårare att kommunicera vilket då inte belyses i vår studie. Däremot har vi inte medvetet 

strukturerat bort de frågorna, utan våra frågor var så öppna att respondenterna inte pratade om 

dem.    

 

Diskussion om kommunikationsmöjligheterna i Ledighets & återhämtningszonen 

Det här är en Zon som är väldigt intressant att diskutera om eftersom det är en Zon där 

kommunikation mellan företaget och den anställda, i den bästa av världar, inte skall 

förekomma, och det blir ju en del dagar ledigt för nattchaufförerna. Däremot så avtar inte 

mängden information som produceras i företaget. Efter en tid fylls chaufförens personliga 

fack med information och nattchaufförerna upplever att det blir mycket information att gå 

igenom på lite tid, vilket gör att nattchaufförerna väljer att ringa chefen och prata då de inte 

arbetar eller väljer att få ut informationen på e-post som gör att de kan läsa informationen på 

sin fritid. Vissa nattchaufförer går till och med till arbetet för att kunna samtala med chefen 

och på så vis kunna ta del av ny information. Samtidigt upplever en majoritet av chaufförerna 

att informationen som sänds från chefen kan misstolkas, särkilt om den sänds i skrift.  

 

Vi anser att under sin lediga tid skall man vara ledig som chaufför. Det skulle därför vara 

brukligt att chauffören som kommer tillbaka från en ledighet får t.ex. en halvtimme extra för 

att gå igenom den information som har genererats under nattchaufförens frånvaro. 

 

Diskussion om kommunikationsmöjligheterna i zon 1. 

I Zon 1 befinner sig nattchauffören på terminalen och har tillgång till de personliga facken, 

anslagstavlorna och har möjligheten till verbal och icke verbal kommunikation eller till 

intranätet. Nattchaufförerna har till och med möjlighet att få sina frågor besvarade av chefen 

som sitter som spindeln i nätet för all information som sprids nedåt i organisationen. Vi tolkar 

att det är här som den mesta av den formella kommunikationen sker.  

 

Den enda nackdelen av att befinna sig i Zon 1 är att den schemalagda tiden är väldigt knapp 

för att gå igenom all information som har lagts på hög för nattchauffören som har haft ledigt 

några dagar. Vi har gått igenom ett sätt att motverka att det blir för mycket information, det är 

att ge nattchauffören mer tid för att gå igenom informationen om de har varit lediga. Ett annat 

sätt är att chefen befinner sig på plats då chaufförer som har varit lediga återgår till arbetet och 

informerar chauffören om det som har hänt under tiden nattchaufförerna har varit borta. På så 

vis anser vi att möjligheten för missförstånd och kommunikationsproblem minskar och chefen 

är på plats när chaufförerna återgår till arbetet. Ett annat sätt för chefen att sprida information 

är att använda trafikledningen som en informationskälla för nattchaufförerna som i sin tur är 

lite mer uppdaterade på nattchaufförernas jobb. Varför det är viktigt att lägga extra tid på 

nattchaufförerna i Zon 1 och Zon 2 är på grund av att de inte har tillgång att söka information 

eller söka svar formellt när de övergår till Zon 3 där de befinner sig den större delen av sitt 
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arbetspass. Däremot är ansikte mot ansikte kontakten det bästa sättet att sprida information 

vilket nattchaufförerna och ledningen bara kan göra i den här Zonen.  

 

Diskussion om kommunikationsmöjligheterna i zon 2 

I Zon 2 befinner sig nattchauffören i sin lastbil och kommunicerar muntligt genom telefon 

eller elektroniskt genom SMS. Det finns en möjlighet att ringa sina kollegor och den lokala 

trafikledningen.  

 

I den här zonen blir det svårare att informera nattchaufförerna eftersom den icke verbala 

kommunikationen uteblir. Den här Zonen borde användas som informationszon om den lokala 

trafikledningen eller chefen har glömt att informera nattchaufförerna om någonting eller om 

nattchaufförerna vill ha svar på någon fråga. Samtidigt krävs det att nattchaufförerna har hög 

prioritet eftersom möjligheten till formell kommunikation försvinner efter att den lokala 

trafikledningen har gått hem. 

 

Diskussion om kommunikationsmöjligheterna i zon 3 

I Zon 3 upplever nattchauffören att de är helt ensamma. De är utlämnade åt varandra. Det 

finns en rikstäckande trafikledningen som hjälper nattchaufförerna om olyckan är framme, 

men den rikstäckande trafikledningen tycker nattchaufförerna är kontrollerande och inte 

hjälpande på samma sätt som den lokala trafikledningen. 

 

I den här Zonen finns det ingen möjlighet för nattchaufförerna att få bra formell information 

utan kommunikationen som sker i Zon 3 är väldigt informell och horisontell. Här pratar 

nattchaufförerna med varandra om det är något problem eller rent allmänt under de raster de 

har, både ansikte mot ansikte om de väljer att träffas någonstans men också över telefon. 

Eftersom nattchaufförerna befinner sig i Zon 3 den längre delen av sitt arbetspass är det 

viktigt att det finns en möjlighet för nattchaufförerna att söka information i den Zonen. Vi tar 

upp vidare forskning i kapitlet vidare forskning som inbegriper strategisk kommunikation, det 

vill säga att chefen har en anställd som representerar chefen under nattarbetet, en slags förman 

som är extra informerad. Samtidigt anser vi att det inte är särskilt förbryllande att intranätet 

inte är särskilt välbesökt på grund av ett slimmat schema och ett högt tempo i Zon 1, däremot 

är det med dagens teknik möjligt att koppla upp handdatorer mot internet idag. Om det finns 

möjlighet att koppla upp nattchauffören mot internet genom nattchaufförernas handdatorer 

skulle de ha möjligheten söka information den vägen.   

 

Diskussion om kommunikationszonerna 

Genom att dela upp nattchaufförernas möjligheter och sätt de kommunicera på förtydligar vi 

hur man kan se på kommunikation när man tillämpar det här arbetssätt i den här specifika 

branschen. Modellen kan även ha viss giltighet i andra typer av branscher.  

Modellen målar också upp de problemområden som kan finnas där chefen och ledningen 

lättare kan förstå och vidta åtgärder ifall de önskar.  
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6.1 Vidare forskning 

Idéer kring fortsatt forskning i ämnet. 

 

Vi anser att det skulle vara intressant att göra liknande undersökning på andra logistikföretag 

och på så sätt göra en jämförande studie. En annan fråga som är intressant att få besvarad är 

hur man utvecklar värderings- och kulturkommunikation med de man sällan träffar? 

 

Samtidigt vill vi knyta an till att studien är specifik och därför anser vi att framtida studenter 

skulle kunna titta på om det finns några problem med värderings- och kulturkommunikation 

och trivselkommunikation vilket är någonting som vi inte fick belyst i vår studie. Men också 

att se på det som kallas strategisk kommunikation som handlar om att:  

 

”leda organisationsmedlemmarna mot något gemensamt mål utifrån en plan 

under givna resurser och förutsättningar. Strategisk kommunikation är både en 

praktik och ett kunskapsintresse. Som praktik innefattar det kommunikation som 

bidrar till att organisationen når uppsatta mål. Strategisk kommunikation 

inbegriper både intern och extern, formell och informell kommunikation som 

överensstämmer med organisationens övergripande värderingar och vision.”  

 

(Falkheimer & Heide 2007: 38) 

 

Med andra ord är det en strukturering/organisering av kommunikation för att nå de mål som 

organisationen har satt upp. På så vis innefattar strategisk kommunikation vissa administrativa 

delar, som Falkheimer & Heide (2007: 40) menar är: 

 

 Att skapa en kommunikationsstruktur om vilka kanaler som skall använda i vilken 

situation 

 Att sätta upp begränsade sätt som kommunikation sprids och sätta standard för 

information 

 Att formulera mål med kommunikation 

 Att ta hand om och analysera informationsflödet 

 Att ta hand om och utarbeta kommunikationen i krissituationer  

 Att fungera som en specialist i kommunikationsfrågor och se till så att personalen 

utbildas i ”kommunikation”  

 

Med andra ord handlar strategisk kommunikation om att bemyndiga en anställd till 

förman/kommunikatör som blir chefens förlängda arm. Frågan vi ställer oss är om det är 

möjligt att implementera bemyndigade anställda som har hand om den interna 

kommunikationen med bra resultat och om en sådan förändring passar det studerade företaget. 

Samtidigt behöver framtida studenter också se på hur man bäst kommunicerar i en sådan 

organisation och hur man bäst skapar en tvåvägskommunikation mellan chefen och den 

bemyndigade anställde och hur man borde lägga upp kommunikationen så att det inte blir 

missförstånd. Vårt förslag blir då att framtida studenter också söker information efter meta 
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kommunikation som enligt Heide, et al., (2005: 113) handlar om chefen och hans medarbetare 

kommunicerar om kommunikation. Att prata ut om hur man kommunicerar kan luckra upp 

outtalad och otydliga förväntningar som finns på kommunikation och chefer och medarbetare 

kan:  

 

”enas om vilka frågor som är viktiga att ha en dialog om” 

 (Heide, et al., 2005:113) 

 

Vi tror att det kan vara en fördel för företaget om framtida studenter ser över om 

handdatorerna, som alltid är med nattchaufförerna på rundorna, skulle kunna modifieras så att 

nattchaufförerna skulle kunna ta sig in på företagets intranät och på så vis hitta information 

där. Tiden som det är möjligt för nattchaufförerna att söka information ökar då från 30 

minuter till 15 timmar om man bortser från att nattchauffören inte skall läsa samtidigt som de 

kör. 

 

Vi tror också att det finns andra sätt att sprida information inom företaget än att använda 

sändare- mottagare modellen vilket vi anser att framtida studenter skulle kunna se över, men 

också att strukturera upp informationen så att relevant information blir lätt åtkomlig för alla 

chaufförer på företaget. 
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Bilagor 

 

Intervjuguide förstudie 

 Hur jobbar du med information och kommunikation idag? 

- Kanaler, muntlig, skriftlig, elektronisk? 

 

 När du för ut information, brister det någonstans? 

- Berätta!  

- Om ja – hur försöker du kompensera för bristerna? 

 

 Medarbetarenkäter – hur tycker du att den feedbacken fungerar för ditt ledarskap? 

- Informationsmässigt? 

- Vad anser du om den återkopplingen? 

 

 Hur mycket information behöver man egentligen för att kunna göra jobbet? 

- Kan det bli för mycket information? 

- Om ja – vad för information? Hur går du tillväga? 

- Vad är din roll i informationsflödet? 

 

 Finns det förutsättningar som kan motverka bra kommunikation? 

- Berätta! 

  

 Vad för information sprids i organisationen? 

- Berätta! 

 

 Är informationen relevant över längre tid? 

- Är det mycket sådan information?  

- Finns det en kärna av kunskap och information? 

 

 Anser du att informationen är lättillgänglig? 

- Finns det sätt att göra informationen mer lättillgänglig? 

 

 Prestationskrav, räcker det att man gör sitt jobb eller strävas det efter att göra det 

lilla extra? 

- Hur gör man för att motivera personalen? 

 

 Ger du feedback? 

- Om ja – hur? 

- Kan den förbättras? – Om ja - hur? Vilken typ av feedback kan du bli bättre på? 

 

 Hur högt är det i tak? Kan du hålla en kritisk dialog? 
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-  Berätta! 

 

 Har generationer någon påverkan på chaufförerna när det kommer till feedback? 

- Om ja – hur tänker du då här? 

 Vilka förväntningar har du på din personal när det kommer till att de skall ta till sig 

information? 

- Utveckla!  

 

 Vill människan göra ett bra jobb? 

- Varför, utveckla!? 

 

 Vad tycker du är allra viktigast, kunskap eller vilja? 

- Utveckla 

 

 Vilka förväntningar tror du medarbetarna har på dig?  

- Utveckla 

 

 Hur ser strömmen av informationen ut uppifrån? Är all information till dig? 

- Vad blir din uppgift när det kommer till information uppifrån? 

- Har du olika roller när det kommer till information? Är du filter uppifrån och 

sänder du information uppåt? 

- Kan du beskriva den interna informationen om information uppifrån samt 

nedifrån? 

-  Om problem uppstår – Berätta! 

 

 Tror du att informationen som har spridits har fått olika förankringar, olika 

tolkningar? 

- Om nej – berätta! 

 

 Okej – Arenor (när du träffar personer i samma situation som dig och kan reflektera 

tillsammans med dem) finns det sådant?  

- Finns det sådant för chaufförer? 

 

 Finns det tid till reflektion? I arbetet? 

- Berätta! 

 

 Finns det annan information som måste kommuniceras till andra enheter?  

- Om ja – vilken information?  

- Hur ser det ut? 

 

 Måste man vara snälla xxx hela tiden när det kommer till information eller måste du 

ibland ta i med hårdhandskarna?  

- Om ja – när och till vem/vilka?  
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Intervjuguide 

 

Vi vill undersöka hur information sprids på Ert företag och hur kommunikationen mellan Er 

och ledningen ser ut i Ert dagliga arbete. Men utgångspunkt ifrån att ni ofta rör Er ute på fält 

och dessutom jobbar natt. 

Med information menar vi allt från arbetsinstruktioner till fakta om större förändringar. 

 

Vad innebär kommunikation och information för Dig i det dagliga arbetet? 

 

 

Man kan kommunicera via olika kanaler: skrift, muntligt eller digitalt (data)  

 

Vilket sätt är mest förekommande för Er? Vilka vägar använder ledningen? 

 

 

Är skriftlig, muntlig eller digital information den som används mest? 

- Vilken information får ni genom de olika sätten? 

- Vilka vägar upplever ni vara bäst för Ert arbetssätt? 

 

 

Om du vill komma med förslag eller har någon fundering kring ny information 

 

Hur går ni tillväga då? 

- Ge ett exempel 

  

 

Känner du att det ibland kan för mycket information? 

- Kan den vara oviktig för just ert arbete? 

- Har man svårt att ta till sig av allt? 

 

 

 

 

Information är viktigt för att företag ska flyta på och det dagliga arbetet ska fungera 

 

Känner du att den information du får är tillräcklig? 

- Vad är bra och vad mer skulle du vilja ha?  

- Förbättringsmöjligheter? 

 

Upplever du att det finns några svårigheter idag med information eller kommunikation i 

arbetet? 

- Exempel? 
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Ställs det krav på Er att själva söka upp och ta till Er information? 

- Vilken typ av information? 

- Hur går ni tillväga för att få den information ni behöver? 

 

 

Vi är nyfikna på hur man finner tid att diskutera sitt arbete och ny information när man ofta 

är ute på fält. 

 

Finns det möjligheter för er att sinsemellan diskutera ny information? 

På vilka sätt begränsas man av att inte vara i samma lokal hela tiden? 

- Upplever du att det finns en speciell jargong här på logistikföretaget kring hur 

information sprids mellan medarbetare? 

 

Diskuterar ni ny information sinsemellan i arbetet? 

- I vilken utsträckning? 

- Oftare än att prata med chefen? 

 

Upplever du att det kan vara svårt att förstå vad ledningen egentligen vill med viss 

information? 

- Språk, innehåll och attityd? 

- Känner du förtroende för ledningens information? 

 

 


