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Sammanfattning 
 

Bakgrunden till rapporten är att jag nu gör mitt examensarbete i Informationslogistik vid 

CIL i Ljungby. Fallstudien är utförd vid Swebus Express AB där jag är anställd som ex-

pressbussförare. Ett problem som konstaterats bland annat genom medarbetarundersök-

ningar  är stora brister i den interna kommunikationen i företaget och att denna måste för-

bättras avsevärt då denna även påverkar kvaliteten på den externa kommunikationen.  

Verksamheten är  geografiskt utspridd från Malmö i söder till Sälen/Mora och Gävle i norr, 

trafiken och vagnvård förekommer under dygnets alla timmar  under veckans alla dagar, 

vardag som helgdag, vilket komplicerar möjligheterna till  konventionell kommunikation. 

Rapportens syfte är att kartlägga behoven av information och kommunikation och att ut-

ifrån dessa behov skapa en modell för förbättrad kommunikation samt att analysera konse-

kvenserna av bristande kommunikation. Rapporten begränsas till att studera den interna 

kommunikationen. 

Enligt samtliga intervjuades och min mening så måste ”grundtanken för all verksamhet 

vara att informationen ska vara så öppen som möjligt och att det som ska motiveras är var-

för man ibland avstår från att informera, inte varför man skall informera och att företagets nytta 

av att alla medarbetare vet vad företaget gör och varför saker görs är mycket större än den 

eventuella skada som kan uppstå på grund av att någon konkurrent får reda på informatio-

nen.” Avsaknad av information leder även till sämre känsla av delaktighet i verksamheten 

vilket i sin tur leder till kvalitetsbrister och såväl ökade kostnader som minskade intäkter.  

Underlaget för denna rapport är en sammanställning av informationsflödena mellan olika 

kategorier i företaget samt en fallstudie utförd på företaget genom intervjuer med förare, 

terminalvärdar samt administrativ personal . Resultatet av denna visar att flertalet anser  att 

det saknas en fungerande internkommunikation i företaget, det förekommer dock även ut-

tryck för motsatsen av ett litet fåtal. Den bristande internkommunikationen kan också ses 

som ett symtom på att det finns andra underliggande problem som gör att inte internkom-

munikationen fungerar som den borde. Under mina samtal och intervjuer har jag fått svar 

av ledande personer i stil med ”det har ni inte med att göra” eller ”det behöver ni inte veta” 

på frågeställningar som enligt mångas mening definitivt skall vara öppna. Detta tyder på 

bristande insikt och behov av attitydförändringar hos den eller de som säger detta, om att 

hela personalstyrkan skall och måste vara ”med på tåget” om företaget skall överleva i den allt 

hårdare konkurrensen. De tekniska förutsättningarna för att ge information saknas inte. 
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Summary 

This report is the final of my education in Information Logistics at CIL in Ljungby. The 

case study is done at Swebus Express AB there I am employed as driver of express buses. 

A problem which is stated through staff inquirys are is big absence in the internal commu-

nication in the company why this must be much better. 

The activity is geographical spread from Malmö in the south to Mora and Gävle in the 

north, the traffic and the service of buses goes on during twenty-four hours all days of the 

week, weekday as holiday, which make the possibilities to normal conversation completed. 

The purpose with the report is to make a survey of the needs of information and commu-

nication and out of thoose needs create a model for better communication and make an 

analyse of the consequenses of absences in the communication. 

The fundamental idea or all activity must be that information would be as open as possible 

and that which will givecause for is why you sometimes abstain from informating, not why 

you will informate and that the use for the company of that all employers know what the 

company is doing and why things will be done is much bigger than possible damage which 

can follow of if some competitor will get the information. To be without information leeds 

to a poorer feeling of participation in the activity which leeds to poorer quality which gives 

both increased costs and reduced receipts.  

The ground for this report is a compilation of the information chains between different 

cathegories in the company and a case study done in the company by interviews with driv-

ers, terminal hosts and administrating staff. The result of this report showsthat many in the 

staff are feeling they are without information but there are some people wich tells the op-

posite. This deficient information can also be observed as a symptom of other underlying 

problems which do that the internal communication not works as it ought to. During my 

speakings and interviews have I got answers like ”it`s not your business” or ”you don´t 

need to know this” of questions which definitely would be open. This is a sign of deficient 

insight and needs of changing attitudes at the persons who is telling me that, the fact that 

the whole staff shall and must be ”on the train” if the company will survive in a time of more 

hard competition. In this company we are not without the technical prerequisite of giving 

information.  
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1 Inledning / Frågeställning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Detta arbete är examensuppgiften på min utbildning i Informationslogistik vid Centrum för 

Informationslogistik i Ljungby vilken jag ser som en logisk fortsättning på mina tidigare 

akademiska studier i logistik och transportekonomi. Dessa studier i kombination med lång 

erfarenhet av transportbranschen, varav de 5 senaste åren som expressbussförare i företa-

get och där jag även fått möjligheten att vikariera som fordons- och personalansvarig under 

somrarna, god analytisk förmåga samt ett stort intresse för ämnet ser jag som en bra grund 

för att lyckas med uppgiften. Anledningen till att jag valt aktuellt ämnesområde är att jag 

fått företagsledningens uppdrag att skapa en modell för att förbättra den interna kommuni-

kationen mellan de olika aktörerna i denna så omfattande och geografiskt spridda verksam-

het.  

Verksamheten är spridd på många orter från Malmö i söder till Sälen/Mora och Gävle i 

norr och med huvudkontoret (HK) i Jönköping. Den fasta trafiken utförs av såväl egna an-

ställda som av externa entreprenörer på ett antal av dessa platser och verksamheten pågår 

under dygnets alla timmar, plus att en stor del av den egna personalen (ca 50 %) som den 

av entreprenörerna anställda är timanställda och jobbar till och från ofta oregelbundet och 

på obekväma arbetstider. Aktörerna i verksamheten är många bland andra förare, driftled-

ning, depåledning, företagsledning, fordonsansvariga, ekonomiavdelning, återförsäljare (in-

terna och externa). Alla dessa faktorer sammantagna komplicerar kommunikationsproces-

serna. 

Att internkommunikation och information är mycket viktiga, stora och breda områden och 

framförallt svåra att överblicka och hantera kan vi alla konstatera. Att den interna kommu-

niktionen fungerar och att det är kvalitet på informationen som ges påverkar såväl kvaliten 

på som det ekonomiska utfallet av verksamheten. Det får varken vara för mycket eller för 

lite information och den information som ges måste alltid vara väl underbyggd, tydlig och 

konkret och inte ge utrymme för olika tolkningar beroende av vem som läser den. Alla be-

rörda bör givetvis ha tillgång till samma information samtidigt vilket inte är fallet idag. Det 

är snarare lite slumpen som avgör tillgången till information genom att det ofta gäller att 
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råka befinna sig på ”rätt plats” vid ”rätt tidpunkt” för att få del av den information som 

ges.  

Att informationen av olika anledningar inte kommuniceras ut till samtliga ger upphov till 

oro i lägret och gör att många inte känner sig delaktiga. (Larsson & Rosengren 1995) 

Kommunikation innebär deltagande i en delaktighetsprocess genom att den bär på budskap 

som innebär delning av tankar, känslor, åsikter, information och upplevelser med andra 

personer. Kommunikation handlar inte enbart om fakta utan om känslor, attityder och 

övertygelser som är viktiga för oss. Det finns belägg för att förmågan att sköta jobb-

budskap beror på vår förmåga att utväxla personliga budskap. Budskap innebär egentligen 

betydelse och varje kommunikation betyder något för de som skapar eller tar emot dem. 

Dessutom betyder inte budskapen samma för alla eftersom vissa budskap är klara och en-

tydiga medan andra är dolda och inte så självklara. (Dimbleby & Burton, 1995)  

Bristen på delaktighet utgör grogrund för att många rykten och spekulationer cirkulerar i 

företaget vilket är synnerligen olyckligt då det på olika sätt skadar verksamheten med sämre 

kvalitet och ekonomi som följd. Det påverkar många gånger även medarbetarnas arbetspre-

stationer negativt. (Sternhufvud, 1998)  Dessa rykten når emellanåt, beklagligt nog på olika 

sätt, även ut till företagets kunder. Detta är givetvis oförsvarbart, men händer trots detta 

ändå. (enligt samtal med kunder)  

Detta arbete skall omfatta de interna kommunikationsprocesserna, men man måste ändå ha 

i åtanke att dessa processer även påverkar de externa processerna, d v s informationen till 

företagets nuvarande men även de presumtiva kunderna samt företagets övriga intressenter. 

Frekventa rykten och felaktiga uppfattningar bland medarbetarna i sakfrågor vidarebeford-

ras med hög hastighet till anhöriga, släktingar, vänner och grannar vilka i sin tur vidarebe-

fordrar dem. (Larsson & Rosengren, 1995) 

Tidtabellen vilken är stommen i företagets informationsflöden och den som styr företagets 

verksamhet gör att alla är beroende av den på ett eller annat sätt. Det är därför olyckligt 

med alla dessa ändringar både tids- och prismässiga som skett hastigt och i viss mån oge-

nomtänkt under sommaren och hösten 2006 mitt under gällande tidtabeller och utan att 

detta varken kommunicerats ut inom organisationen eller ut till företagets kunder. Detta 

påverkar såväl personalen som företagets så viktiga resenärer, speciellt de som pendlar med 

Swebus Express, negativt och skapar stor irritation och frustration som i vissa fall till och 

med leder till att resenärerna väljer ett annat transportmedel för sitt resande då deras vanor 
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inte ändras på grund av att företaget ändrar tidtabellen. (Intervjuer o samtal med personal 

och kunder) 

Grundtanken för all verksamhet måste vara att informationen ska vara så öppen som möj-

ligt och att det som ska motiveras är varför man ibland avstår från att informera, inte varför 

man skall informera och att företagets nytta av att alla medarbetare vet vad företaget gör och 

varför saker görs är mycket större än den eventuella skada som kan uppstå på grund av att 

någon konkurrent får reda på informationen. (Larsson & Rosengren, 1995) Givetvis finns 

det information av sådan typ som bara ledningsgruppen ska känna till och denna varken 

kan eller ska kommuniceras till alla i organisationen. Detta faktum inser dock det stora fler-

talet så det är inte det som är problemet. Det som däremot irriterar många är att informa-

tion av sådan typ som ska vara öppen inte heller kommuniceras därför att vissa personer i 

organisationen inte inser vikten av att alla får reda på denna och att om det kommer så 

kommer det ofta alldeles för sent exempel efter det att den nya tidtabellen börjat gälla vilket 

är väldigt frustrerande för alla parter. Viktigt i sammanhanget är också att beakta den ledtid 

som behövs för att informationen ska få genomslagskraft (d v s tiden från att informatio-

nen kommunicerats till att åtminstone 80 % tagit del och anammat den). (intervjuer o sam-

tal) 

Bussbranschens andel av den långväga kollektivtrafiken är nu den lägsta på 10 år enligt 

Bussbranschens Riksförbund. Detta har drabbat även Swebus Express som tydligt känner 

av den ökande konkurrensen främst från tåget men även från flyg och bil. Den enda fram-

komliga vägen för att råda bot på rådande situation och för att trygga företagets fortlevnad 

är att fokusera på att kraftigt reducera kostnaderna till lägsta möjliga nivå med bibehållandet 

av en ändamålsenlig kvalitet. (VD-brev 2007-04-12) 

Avsaknad av internkommunikation och viktig information leder till att personalen inte 

känner delaktighet i verksamheten samt genererar kvalitetsbrister vilka ger såväl ökade 

kostnader som minskade intäkter. Det borde vara självklart att alla medarbetare i verksam-

heten behöver kunskap om företagets fyra grundelement nämligen vision, affärsidé, mål 

och strategi. Denna behövs för att kunna bidra till att driva verksamheten på en ofta ganska 

oviss marknad med många olika fallgropar. I och med att konkurrensen om kunderna 

hårdnar och att komplexiteten i omvärden ökar så kommer utvecklingen att gå häråt ge-

nom att inget företag kommer att våga ha oinitierade medarbetare. (Sternhufvud, 1998)  
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Företaget har även låtit ett externt konsultföretag utföra en intern medarbetarundersökning 

under november 2006 och resultatet av denna pekar på att det finns tydliga brister i intern-

kommunikationen. (VD-brev 2007-03-16) Dessa brister gör att ett antal olika frågeställ-

ningar väcks. 

 

 

1.2 Problemformulering 

• Vilka olika målgrupper för information finns i företaget? 

• Vilka informationsbehov finns? 

• Vilka kanaler för information / kommunikation kan användas? 

• Vilka blir konskevenserna av att internkommunikationen brister? 

 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet med föreliggande arbete är: 

 

• Att kartlägga målgrupper, behov, lämpliga kanaler och att utifrån dessa faktorer 

skapa en modell för förbättrad internkommunikation samt att analysera konse-

kvenserna av bristande internkommunikation. 

 

 

 

1.4 Avgränsning 
 

• Rapporten avgränsas till att beakta internkommunikationen och de interna infor-
mationsflödena. 
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2 Metod 
I detta kapitel beskrivs  de metoder och angreppssätt jag använt mig utav. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 

2.1.1 Mitt förhållningssätt 

Forskning bedrivs sällan enligt ett renodlat positivistiskt eller hermeneutiskt förhållnings-

sätt, det blir därför en kombination med dragning åt ena eller andra hållet. Mitt förhåll-

ningssätt ligger närmare det hermeneutiska eftersom jag söker förståelse genom inlevelse 

och genom att se till helheten. Jag undersöker och skapar förståelse för befintliga problem i 

företagets internkommunikation och informationsflöden genom att tolka egna erfarenheter 

och intervjuade personers erfarenheter av området. Jag försöker givetvis att i möjligast mån 

vara objektiv men har härigenom accepterat att det är svårt att rakt igenom vara objektiv då 

även egna erfarenheter påverkar. Dock är sakliga förhållanden alltid ledande. Trots detta 

kan vissa subjektiva inslag förekomma.  

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 

2.2.1  Mitt angreppssätt 
 

I denna studie väljer jag att utgå från ett deduktivt angreppssätt genom att ta till mig kun-

skap genom litteraturstudier för att sedan utforma en flödesmodell. Med teorikunskaperna 

från litteraturen och den utformade flödesmodellen går jag ut i empirin för att studera mitt 

objekt. Jag utgår ifrån ett deduktivt angreppssätt då jag anser att det krävs en teoretisk refe-

rensram för att kunna uppfylla syftet. 
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2.3 Forskningsansats 
 

2.3.1 Min forskningsansats 
 

Forskningsansatsen är i grunden främst kvalitativ men har även kvantitativa inslag. Jag har 

gjort en fallstudie och därefter hämtat in teoretiskt material på området för att åter gå ut i 

empirin och göra ytterligare intervjuer. Insamlat material har analyserats löpande under ar-

betets gång vilket kontinuerligt givit mig idéer om hur jag skulle kunna gå vidare. 

2.4 Datainsamlingsmetod 
 

2.4.1 Min datainsamlingsmetod 
 

Efter att jag gjort en fallstudie kompletterad med intervjuer med personer som har god 

kunskap och insikt om det aktuella ämnet, en sammanställning av informationsflödena mel-

lan olika personalgrupper har jag även studerat facklitteratur som berör ämnet och dess 

specifika problem samt sökt på nätet. 

2.5 Data 

Data som insamlas kan vara av två slag, primärdata eller sekundärdata. Primärdata är såda-

na data som måste insamlas genom olika undersökningar som intervjuer e d. Sekundärdata 

är befintlig data som fås från litteratur mm.  

2.5.1 Primärdata 

 

Primärdata har jag införskaffat genom intervjuer och diskussioner som jag har gjort med 

inom området kunniga personer. 

2.5.2 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är tagen från medarbetarundersökningen (november 2006) som företaget låtit 

göra via en konsultfirma samt från facklitteratur. 
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2.6 Arbetsgång 

 

Efter inledande litteraturstudier har intervjuer genomförts med olika målgrupper i företa-

get, förare, terminalvärdar, återförsäljare samt administrativ personal. Kartläggning av in-

formationsflödena har gjorts genom att se till vilken informationstyp som går mellan vilka 

grupper i företaget. Verksamheten beskrivs i processkartor som skapats genom samtal med 

berörda befattningshavare och genom egna erfarenheter och iakttagelser. Avstämning har 

gjorts under arbetets gång med handledare och med marknadschefen på företaget.  

2.6.1 Tidsplan 
 

  Inledande              

  arbete Metod Teori Empiri Analys Slutsats Seminarium

Vecka 4            

Vecka 5          2007-02-03

Vecka 6            

Vecka 7            

Vecka 8            

Vecka 9          2007-03-03

Vecka 10           

Vecka 11           

Vecka 12           

Vecka 13         2007-03-26

Vecka 14         

Vecka 15       2007-04-14

Vecka 16         

Vecka 17         

Vecka 18         

Vecka 19         

Vecka 20         

Vecka 21         

Vecka 22             2007-06-02
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2.7 Urval 

Med anledning av att det finns ett uttalat behov av att avsevärt förbättra den interna kom-

munikationen och därtill hörande informationsflöden så fick jag uppdraget av företagsled-

ningen att skriva om detta ämne.   

Intervjuer har gjorts med ett 40-tal förare från olika depåer vilket utgör ca 10 % av förarkå-

ren. Intervjuer har även gjorts med 3 personer (av 7) i de olika depåledningarna, ÅF samt 

med personer på HK (planerare, fordonschef, marknadschef, linjechefer). En kartläggning 

av informationsbehoven för de olika personalkategorierna har också gjorts genom att ut-

valda personer fyllt i en informationsflödesmatris. Verksamheten har beskrivits genom 

upprättande av processkartor. Utifrån detta har en modell för internkommunikationen i fö-

retaget upprättats med klarläggande av informationsflöden och ansvarsförhållanden.  

 

2.8 Mitt sätt att skapa tillämplighet, pålitlighet, rimlighet 
och samvetsgrannhet. 

 

2.8.1 Tillämplighet 

 

Mitt syfte är att skapa en modell för hur internkommunikationen och därtill hörande in-

formationsflöden internt i företaget ska kunna förbättras. Genom att utgå från nuvarande 

flöden och befintliga behov hoppas jag att kunna uppnå detta. Jag har gjort en fallstudie 

och som en del i detta anser jag att intervjuer är mest lämpligt för att få möjligast öppna 

och allsidiga information om ämnet. Ämnets karaktär och egna kunskaper, erfarenheter  

och analytisk förmåga ger förutsättningar för möjligheten att ställa följdfrågor och mera in-

formation, iakttagande av reaktioner och kroppsspråk samt att kunna anpassa frågorna till 

intervjupersonerna. Till intervjupersoner väljs de som är väl pålästa i ämnet och som har en 

inblick i organisationen, den bristande internkommunikationen och de konsekvenser som 

uppstår med anledning av denna brist.  
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2.8.2 Trovärdighet 

 

För att uppnå högsta möjliga grad av trovärdighet strävar jag efter att intervjua minst ett 

40-tal förare (vilket utgör ca 10 % av det totala antalet) och ett antal utvalda bland den ad-

ministrativa personalen. Empirin och analysen redovisas på möjligast noggranna sätt ge-

nom användandet av citat för att underlätta bedömningen av trovärdigheten i tolkningen av 

respondenterna. För att försöka eliminera missförstånd görs uppsummeringar under inter-

vjuernas gång, vilket även minimerar risken för att missa väsentlig information. Trovärdig-

heten i analysen och det material den grundar sig på förstärks enligt min uppfattning ge-

nom att respondenterna är såväl motiverade som intresserade av ämnet. 

 

2.8.3 Rimlighet 

 

Genom ett kontinuerligt ifrågasättande av materialet under tolkningen fastnar jag inte vid 

ett speciellt perspektiv, men är ändå medveten om att inte samtliga tolkningar kan täckas in. 

Intervjuer sker med ett flertal personer för att kunna uppfatta om det som sägs bara är utta-

lade värderingar eller verklig och seriös information. Respondenterna har inte visat någon 

tvekan inför att beskriva förhållandena på företaget utan framhållit såväl positiva som nega-

tiva aspekter. 

 

2.8.4 Samvetsgrannhet 

 

För att uppnå maximal samvetsgrannhet är jag väl medveten om vilken påverkan en kvali-

tativ intervju kan ha på respondenterna och genom att fokusera på detta hoppas jag kunna 

undvika att medvetet eller omedvetet pressa eller manipulera dem och förhålla mig objek-

tiv. Överväganden, resonemang och slutsatser försöker jag att tydliggöra för läsaren. 
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2.9 Generaliserbarhet 

 

Jag har valt att studera ett större trafikföretag som kör långväga busstrafik till orter inom 

Sverige, Norge och Danmark. Detta företag är inom denna sektor störst i Sverige men ut-

formningen av modellen och resultatet av intervjuer och samtal bör med fördel kunna an-

vändas även av andra företag inom denna bransch. Genom tidigare egen erfarenhet från 

andra bussföretag och genom informella samtal med personal från dessa kan jag konstatera 

att situationen i Swebus Express inte på något sätt är unik utan att liknande förhållanden 

råder även i de andra företagen. Med anledning av detta anser jag att resultatet kan anses 

vara generaliserbart för andra företag av motsvarande storlek och komplexitet inom buss-

branschen.  
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3. Teori 
Teorin utgår från för en väl fungerande internkommunikation viktiga faktorer och behandlar därför be-

grepp som försörjningskedjor, processer och processledning, kvalitet, ledarskap, attityder och attitydföränd-

ringar,  internt kundperspektiv, intern kommunikation, JIT och IT-lösningar.  

3.1 Försörjningskedjor – processer - processledning 

Varje företag är unikt och de villkor och förutsättningar som gäller är situationsspecifika. 

Hur verksamheten organiseras och bedrivs måste alltid anpassas till rådande förhållanden. 

Det går inte att ange någon generell regel som i alla situationer är den bästa. Ett antal för-

hållanden är dock lika för såväl tillverkande företag som tjänsteföretag. Alla bedriver sin 

verksamhet på en marknad för att avyttra produkter eller tjänster i konkurrens med andra 

företag. Alla företag står i beroendeställning till kunder och leverantörer i olika slags rela-

tioner. De är också själva kunder eller leverantörer och befinner sig någonstans i försörj-

ningskedjan, Supply Chain. Detta faktum har ofta negligerats när det gäller styrning och ut-

byte utan de praktiska lösningarna på problemen har oftast koncentrerats inom den egna 

organisationens gränser. Detta har fått till följd att helheten ofta missas och att samverkans-

formerna mellan kunder och leverantörer endast varit av enklare slag (Mattsson, 2002 ).  

Då förutsättningarna förändrats för att kunna driva transportföretag lyckosamt har förhåll-

ningssättet till kunder förändrats. Kraven ökar ständigt på mer integrerade och transak-

tionsmässigt effektivare relationer. Företaget måste ses ur ett helhetsperspektiv och utifrån 

sin plats i försörjningskedjan. Företagen har också kommit till insikt om att konsumenten 

(slutkunden) är den viktigaste individen i alla försörjningskedjor då det endast är denna in-

divid som genom att satsa pengar vidmakthåller flödena. Alla åtgärder som vidtas måste 

därför gynna slutkunden. Alla metoder och rutiner som skapas och implementeras måste 

vara optimala inte bara utifrån det egna företaget utan för hela försörjningskedjan. Att en-

dast optimera förhållandena i det egna företaget leder oftast till suboptimeringar i försörj-

ningskedjan som helhet och minskar möjligheterna att konkurrera om kunderna (slutkun-

derna) vilket slutligen drabbar det egna företaget (Mattsson, 2002). 

En typisk relation kund – leverantör i försörjningskedjan karaktäriseras av att ett behov 

uppstår hos kunden. Kunden söker efter en lämplig leverantör och kontrollerar priser, öv-

riga villkor och referenser samt utvärderar alternativen. Kunden tar därefter kontakt med 

leverantören och om överenskommelse görs så fullföljs köpet (Mattsson, 2002). 



 

 12

I och med ökande krav på att snabbt kunna möta marknadens förändringar har det visat sig 

vara alltmer negativt med den traditionella funktionella organisationsformen. Fördelarna i 

form av specialisering och effektiv resursanvändning uppväger inte nackdelarna med sämre 

samordning och flexibilitet som denna organisationsform förorsakar. Behovet av att orga-

nisationernas och verksamheternas ansvarsfördelning är flödesorienterade ökar (process-

orienterade). Detta hänger samman med att verksamheten inte är lagerstyrd (Mattsson, 

2002). 

I alla företag förekommer mängder med aktiviteter och aktivitetskedjor som är tveksamma 

utifrån effektivitet och värdeskapande. Dessa icke värdeskapande delar i verksamheten ut-

gör grunden för att effektivisera och förbättra processerna. Det yttersta motivet för proces-

serna är alltid ett värdeskapande för kunden då kunden är en intressent till det som skapas i 

processerna och kan vara såväl extern som intern. För att kunna mäta prestationsnivån hos 

processerna och för att klart kunna definiera processägarnas ansvarsområden är det ytterst 

väsentligt att processerna har såväl början som slut och att dessa gränser klart definierats 

för varje process (Mattsson, 2002). 

Supply chain-management bygger på helhetssyn och slutkundsfokus och det är då av ytters-

ta vikt att betrakta försörjningskedjorna (processerna) på möjligast omfattande och heltäck-

ande sätt (Mattsson, 2002). 

Många olika metoder för ledning och styrning påminner om processorientering vilket inne-

bär att helhetsfokus läggs på samtliga aktiviteter som krävs för att uppnå målen istället för 

att fokusera på de enskilda aktiviteterna var för sig. Drivkrafterna för att processorientera 

företag kommer av konkurrenssituationer där kunderna och deras behov sätts i centrum 

och genom att fokus sätts på verksamhetens förädlande processer. Kraven ökar på grupper 

som består av kompetenta, självgående och flexibla medarbetare. En framtida uppgift är att 

utveckla  gruppbaserade organisations- och styrformer för process- och kundorienterade 

verksamheter (Bengtsson & Nilsson, 2000, sid 39-41). 

Argumenten för ökad processorientering kan variera väldigt. Vissa är tekniskt fokuserade 

på att utforma, standardisera och dokumentera optimala processer. Andra fokuserar på 

medarbetare och mjuka verksamhetsfaktorer. Faktorer som insikt om hela processen, insikt 

om konsekvenserna av det egna agerandet och kommunikation över gränserna är väsentliga 

här. (Bengtsson, Nilsson, 2000, sid 42-46) 
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För att tydliggöra processer kan metoden Integration DEFinition language 0, IDEF0, an-

vändas men även för att beskriva krav och funktioner på ett system. Kan också fungera 

som underlag i design och implementation så att ställda krav och funktionalitet hos syste-

met uppfylls. En generell process kan beskrivas enligt följande: 

Styrande information 

   

 

 

Input        

  Output 

      

  

 

 

 

Resurser 

Figur 3.1 a 

(http://www.idef.com) 

Input = något som initierar processen, kan vara typ av information 

Output = något som lämnar processen, kan vara typ av information 

Styrande information = regelverk och riktlinjer som används i processen 

Resurser = personella och tekniska som fordras för att genomföra processen 

 

 

 

 

 

Process 
Output 
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Processer kan i sin tur bestå av delprocesser och aktiviteter. Det krävs ett informationsflö-

de kring processen som input, output, resurser och styrningar. Informationen kan bestå av 

tal, skrift mm som kan uppfattas av processen och föra denna framåt. Detta är en generell 

beskrivning och är troligen likartad i såväl ledningsprocesser som affärsprocesser. 

Output från processen är en del i informationsförsörjningen sett ur ett helhetsperspektiv. 

Informationsförsörjningens syfte är att med adekvata beslutsunderlag stödja ledningen i 

processen. Informationsförsörjningen är viktig för att processen ska kunna åstadkomma en 

output av hög kvalité. Det innebär att beslut som fattas i en process görs på rätt beslutsun-

derlag, d v s rätt underlag om kundens behov och rätt information om verksamheten. Om 

inte informationen är uppdaterad (d v s gammal eller felaktig) i processerna kan processen 

troligen inte genomföras korrekt vilket gör att kvalitén på outputen blir dålig. (Marklund, 

2006) 

Det som skapar konkurrensfördelar idag är inte bara positionering, d v s vilka produkter 

man skall tillhandahålla och på vilken marknad, utan även kvaliteten på processerna. Det 

väsentliga är att kunna etablera en gentemot konkurrenterna överlägsen processkompetens. 

Detta innebär att fokus inte längre ligger på funktionell kompetens utan på processkompe-

tens och leveransprocesser oavsett om det är produkter, tjänster eller information (Björn-

land, Persson & Virum, 2003, sid 369-370). 

Betydelsen av processyn och att arbeta med ständiga förbättringar av affärsprocesser har 

gett upphov till processledning genom följande steg: 

• Organisera för förbättringar genom att utse en processägare och en grupp för 

förbättringar. 

• Skapa förståelse för processen genom att fastställa gränssnitt och definiera kunder 

och leverantörer genom dokumentation av arbetsflödet. 

• Processtyrning genom regelbundna mätningar och fastställda mätpunkter. 

• Kontinuerligt förbättringsarbete av processen genom att använda information 

från gjorda mätningar och styrsystem.  

Vid processledning är det viktigt att betrakta organisationen från ett helhetsperspektiv och 

att förbättra processerna: 

• Kvalitet – förmågan att tillfredsställa kundernas behov och förväntningar 

• Effektivitet – processernas resursutnyttjande för produktionen av resultatet. 
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• Anpassningsförmåga – hur flexibla processerna är vid ändrade förutsättningar. 

(Bergman & Klevsjö, 1995, sid 349) 

 

 

  

 

Fas 4 

Förbättring 

 

Figur 3.1 b 

Stegen i processledning 

(Figur i Melan 1993,  Bergman & Klevsjö, 1995, sid 350) 
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3.2 Kvalitet 

3.2.1 Tjänstekvalitet 
 

Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa eller helst över-

träffa kundernas behov och förväntningar (Bergman & Klevsjö, 1995, sid 17). 

Kvalitetsdimensioner på en tjänst: 

• Omgivning – den fysiska miljön i vilken tjänsten presteras såsom utrustning och lo-

kalers utseende. 

• Pålitlighet – säkerheten i utförandet av tjänsten. 

• Säkerhet – frihet från risker, faror och osäkerhetskänsla. 

• Tjänstvillighet – viljan att hjälpa kunden. 

• Kompetens – personalens kunskap och skicklighet att utföra avsedd tjänst. 

• Artighet – leverantörens uppförande i form av artighet och vänlighet. 

• Trovärdighet - avser leverantörens trovärdighet och ärlighet. 

• Tillgänglighet – hur lätt det är att få kontakt med leverantören. 

• Kommunikationsförmåga – förmågan att tala med kunden så att denne förstår. 

• Inlevelseförmåga – förmågan att leva sig in i kundens situation. 

(Bergman & Klevsjö, 1995, sid 284) 

 

Vissa egenskaper skiljer sig mellan varu- och tjänsteproduktion. 

• Tjänster är inte lika konkreta som varor och de kan därför vara svårt att förkla-

ra, specificera och mäta innehållet i. 

• Kunder deltar ofta själv aktivt i att skapa tjänsten. 

• Tjänsten ”konsumeras” ofta samtidigt som den skapas vilket innebär att tjäns-

ten inte kan lagras eller transporteras.  

• Kunden blir inte ägare av något efter att tjänsten levererats. 

• Tjänster är aktiviteter och processer och kan därför inte testas av kunden innan 

köpet. 

• Tjänster består ofta av ett system av deltjänster. Kunden värderar dock helheten 

och inte de enskilda deltjänsterna. 
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Särskilt viktigt är att konstatera att en mycket stor del av kvaliteten i många fall bestäms i 

det ögonblick som den som utför tjänsten och kunden möts (Sanningens ögonblick) 

(Bergman & Klevsjö, 1995, sid 282-283). 

Hög kvalitet bygger på fyra förutsättningar: 

• Kunden och leverantören måste ha samma uppfattning om kundernas verkliga be-

hov och förväntningar. 

• Företaget måste kunna omvandla insikten om kundernas behov och förväntningar 

till ett attraktivt tjänsteutbud. 

Företagen behöver lägga mera energi på att få en djupare kunskap om kundernas behov 

och förväntningar då denna kunskap ökar förutsättningarna för att höja precisionen i före-

tagens konceptutveckling och marknadsbearbetning. För att kunna omvandla insikten om 

kundernas behov och förväntningar till ett attraktivt tjänsteutbud krävs en stor portion kre-

ativitet och lyhördhet och i framgångsrika företag utförs detta arbete ofta i nära samarbete 

med kunderna. 

• Företaget måste få samtliga medarbetare att agera i linje med företagets uttalade för-

väntningar. 

Att verkligen få 100 % av medarbetarna ”med på tåget” är av största vikt då det finns ett 

gammalt uttryck som passar här nämligen ”ingen kedja är starkare än dess svagaste länk”. 

Tjänsterna skapas oftast i direktkontakt med kunderna i motsats till varuproduktionen. 

Styrkan ligger här i hur bra företaget kan informera och motivera medarbetarna. En modell 

är den s k 7*7-regeln vilken innebär att budskapet upprepas 7 gånger genom 7 kanaler för 

att medarbetarna verkligen skall anamma det.  

• Samtliga medarbetare måste förstå och uppfylla företagets åtaganden gentemot  

 kunderna. 

Alla medarbetare måste inse vidden av företagets åtaganden gentemot kunderna och leva 

upp till dessa. Att kunderna anlitar företaget beror på att man har förtroende och det är 

därför av största vikt att man lever upp till kundernas uttalade men även outtalade förväntningar och 

krav. I framgångsrika företag lyckas man att förstå kundernas krav men även att förmedla 

och aktualisera dem internt i företaget.  

Kvalitet kräver uthållighet och konsekvens och är resultatet av alla aktiviteter som sker i fö-

retaget och baseras på medarbetarnas kompetens och attityder till såväl sitt arbete som till 
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kunderna. Ansvaret för kvaliteten vilar på samtliga medarbetare även om VD har det högsta 

ansvaret. Detta faktum är särskilt viktigt i tjänsteföretag där det vanligen är enskilda medar-

betare som personifierar företaget i kundkontakterna. Alla medarbetare måste därför tänka 

på att det är deras attityder och uppträdande i möten med kunderna som avgör vilken bild 

kunden får av företaget (Sternhufvud, 1998). 

I tjänsteföretag är människorna ”produktionsmaskiner” och produktionen sker ofta genom 

samspel mellan flera individer vars drivkrafter motivation, kunskap, information, självför-

troende och känslor av trivsel såväl på jobbet som utanför. I denna produktion blir det va-

riationer i kvaliteten genom att den mänskliga faktorn är en ostabil resurs. Människor har 

känslor, intellekt, etik, självhävdelsebehov, prestationsbehov, behov av självförverkligande 

och social gemenskap. Dessa resurser är bra grund för tjänsteproduktion av hög kvalitet. 

Det finns även känslor av oro, bristande självförtroende, skillnader i intellekt, jobbet lägre 

prioriterat, äktenskapsproblem eller ekonomiska problem, problem med barn eller miss-

bruksproblem. Dessa faktorer påverkar givetvis också prestationernas kvalitetsnivå. Kvali-

tetsarbetet måste baseras på människors styrkor och svagheter vilket är en mycket svår nöt 

att bemästra. Många företag klarar inte detta medan det finns andra som klarar det lysande. 

Misslyckanden beror ofta på att det finns en utbredd övertro inom ledningsgruppen på ra-

tionaliteten som mänsklig drivkraft (Sternhufvud, 1995).  

Det finns en rad faktorer som kan uppnås genom förhöjd kvalitet bland andra: 

• Nöjda kunder. 

• Kortare ledtider 

• Högre effektivitet 

• Lägre kapitalbindning. 

• Lägre sjukfrånvaro och personalomsättning. 

(Bergman & Klevsjö, 2001) 
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3.3  Ledarskapets kritiska roll 

 

I tjänsteföretag har företagsledningen en roll som interna och externa symbolbärare. Led-

ningens sätt att utöva sin roll som föredöme vidarebefordrar kontinuerligt signaler till res-

ten av organisationen om vilket beteende som är att föredra respektive vad som är oaccep-

tabelt. Ofta tar många ledande personer lite för lätt på detta och har lätt för att överse med 

egna och de närmaste medarbetarnas misstag. Misstag oavsett omfattning sprider sig blixt-

snabbt neråt i organisationen och används som ursäkter för att bortförklara brister i kund – 

leverantörsrelationerna såväl internt som externt. Insikten om detta verkar dock väldigt säl-

lan påverka rekryteringsbesluten i dessa företag (Sternhufvud, 1998).  

Kommunikation är grunden för att kunna samordna aktiviteter. Denna kommunikation är 

både formell och informell. Samordnade aktiviteter kräver gemensamma mål, vilket är 

grunden för organiserat arbete. Företagsledningens arbete är därför att: 

• formulera mål 

• upprätthålla och stimulera kommunikation inom organisationen. 

• säkerställa att organisationens intressenter är beredda att medverka i organisatio-

nens verksamhet. 

(Bruzelius & Skärvad, 1995, sid 89) 

Det är företagsledningens uppgift att tillse att varje medarbetare känner till företagsledning-

ens vision, affärsidé, mål och strategi för företaget. I de flesta fall tas det lite för lätt på be-

tydelsen av att samtliga medarbetare verkligen har insikt i dessa fyra grundfundament. Det 

borde vara självklart att alla medarbetare i verksamheten (inte bara ledningen) behöver 

denna kunskap för att kunna bidra till att driva verksamheten på en ofta ganska oviss 

marknad med många slags fallgropar. I och med att komplexiteten i omvärlden ökar så 

kommer troligen utvecklingen gå häråt med anledning av att man inte vågar ta risken att ha 

oinitierade medarbetare. Det gäller även att skapa ett öppet klimat i företaget genom att 

delge medarbetarna information av såväl högre som lägre betydelse för att påverka medar-

betarnas insatser positivt. En mer generös informationspolicy påverkar medarbetarnas 

känsla av delaktighet och välbefinnande positivt vilket leder till bättre arbetsprestationer 

(Sternhufvud, 1998). 

Det är av största vikt att varje medarbetare känner att den kan ta egna initiativ för att aktivt 

kunna bidra till företagets kvalitetsutveckling. Tyvärr är dock många företagskulturer inte 



 

 20

öppna för det utan medarbetarna hämmas och blir passiva och väldigt försiktiga i rädsla för 

att bli straffade. De kulturer som bestraffar initiativkraft och experiment raserar också 

grunden för all form av kvalitetsutveckling. För att skapa den drivkraft som främjar kvali-

tetsutvecklingen måste medarbetarna även ges utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna måste 

ges möjlighet att motsvara de ofta högt ställda kvalitetskraven genom utbildning och vida-

reutveckling. Om inte företaget tillhandahåller dessa möjligheter är det direkt ett steg mot 

att varken individen eller företaget skall kunna uppfylla kundernas kvalitetskrav (Sternhuf-

vud, 1998). 

Något som är värt att betona är det som Carlzon påpekade redan 1985 nämligen att: 

• Det viktigaste för en person är att känna sig behövd. 

• När en människa fritt får ta ansvar frigörs resurser som inte kan tillvaratas annars.  

• För att kunna ta ansvar krävs information  =  utan information –  inget ansvar. 

(Bergman & Klevsjö, 2001) 

 

3.3.1  Attityder och attitydförändringar 

En mycket viktig faktor i sammanhanget är attityder och hur de påverkar vårt beteende och 

agerande. Inom socialpsykologin är det ett viktigt område att studera attityder. Väldigt 

mycket kraft ägnas åt att av olika anledningar försöka förändra människors attityder, exem-

pelvis så försöker vi kanske övertala vänner, bekanta och arbetskamrater att tro på våra idé-

er. Attitydbegreppet brukar innehålla tre delar: 

• Tanke- eller kunskapskomponent som handlar om våra föreställningar och idéer 

som vi har om ett speciellt objekt, situation eller individ. 

• Känslokomponent med avseende på våra känslor mot objektet. 

• Handlingskomponent med avseende på vår benägenhet att agera på ett visst sätt i 

förhållande till den aktuella situationen eller personen. 

För att åstadkomma attitydförändringar framlade Aristoteles redan 400 år före kristus tre 

viktiga förhållanden nämligen källan (sändaren), publiken (mottagaren) och budskapet 

(kommunikationen). I modern tid har teorierna om dessa faktorer utvecklats och ytterligare 
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en lagts till nämligen att det sociala sammanhang som kommunikationen sker i är av stor 

betydelse. Ett antal slutsatser som framkommit vid forskning om attitydförändringar är att: 

• En trovärdig och övertygande sändare är den person som både är expert och inger 

förtroende. Ex läkare och patient. 

• En person som argumenterar mot sina egna intressen är mer övertygande än den 

som framför budskap för egen vinning. 

• En talare är mer övertygande om det ej framgår att han försöker övertyga sin pu-

blik. 

• Om sändaren är lik sin publik är denne mer övertygande. 

• Vi låter oss lättare övertalas av personer som talar snabbt jämfört med dem som ta-

lar långsamt. Orsaken kan vara att dessa personer uppfattas som mer kompetenta 

och insatta i ämnet. 

Hur ska då ett budskap framföras för att vara övertygande? Skräckexempel hävdas ofta 

vara en bra metod för att åstadkomma attitydförändringar. Emellertid har forskningen visat 

på motstridiga resultat och forskarna kom till slutsatsen att skrämseltaktik inte är ett effek-

tivt påtryckningsmedel. Skrämseltaktiken ger upphov till försvarsreaktioner hos individerna 

och skrämselinformationen avvisas för att slippa ångest. Alltför mycket rädsla leder ofta till 

att vi avskärmar oss från budskapet och att vi har svårt att vara uppmärksamma på vad som 

egentligen sägs. Däremot om saklig information ges direkt efter skrämselinformationen om 

hur, när och på vilket sätt problemen kan undvikas då kan denna taktik vara effektiv (Ange-

löw & Jonsson, 1990). 

 

3.4  Vikten av det interna kundperspektivet 

Grundförutsättningarna för att kundernas kvalitetsuppfattning ska bli högkvalitativ är att 

alla integrerade delar i den interna produktionskedjan uppnår hög kvalitet i sina uppgifter 

och att alla medverkande inser detta. Detta kräver interna relationer kund – leverantör vilka 

medverkar till att varje medarbetare inser exakt vad som krävs av sina leveranser till sina in-

terna kunder. För att kontinuerligt kunna upprätthålla en hög kvalitetsnivå krävs ständiga 

påminnelser av olika slag t ex genom budskapet ”Precis allt man gör i företaget tjänar endast 
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ett syfte  – att genom maximering av den kundupplevda kvaliteten maximera företagets 

vinst. Det finns bara ett sätt att legitimera sin plats på företagets lönelista och det är att bi-

dra till förverkligandet av denna uppgift” (Sternhufvud, 1995). 

 

3.5 Just in time  -  JIT 

Ett samlingsbegrepp för generella styrprinciper som komplement till många tekniker, me-

toder och målsättningar i olika sammanhang. JIT syftar till att producera produkter och 

tjänster i rätt tid och bara i den mängd som motsvarar det verkliga behovet. Allt måste pla-

neras tidsmässigt korrekt för att det skall finnas i ”rätt tid”. En grundläggande förutsättning 

för det är att informationsflödena i verksamhetsprocesserna fungerar optimalt. Grunden till 

JIT är att uppnå lägre produktionskostnader genom ständiga produktivitetsförbättringar 

och genom att erforderliga åtgärder vidtas för att minimera slöseri samt att ha en hög kvali-

tetsnivå rakt igenom. För att kunna uppnå syftet med JIT krävs det att människan i systemet 

engageras och tillåts att använda sina resurser. Det är genom människans agerande som den 

slutliga kvaliteten skapas och förbättrings- och rationaliseringsförslag uppkommer (Björn-

land, Persson & Virum, 2003, sid 242). 

JIT har utvecklats till att vara en filosofi som leder till väsentliga och kontinuerliga förbätt-

ringar och som består av fyra principer: 

Börja med de grundläggande problemen – en klar fördel att lösa de grundläggande proble-

men istället för att försöka dölja flaskhalsarna för då undviker man brandkårsutryckningar. 

Förhindra slöseri – slöseri är allt arbete och annan resursförbrukning som inte höjer pro-

duktens eller tjänstens värde. Om detta elimineras så höjs företagets totala effektivitet. 

Enkelhet – antagna metoder måste vara enkla för att fungera bra. Detta system förenklar 

flödena för att man skall kunna ha ett enkelt styrsystem. 

Möjliggör att systemen avslöjar problemen – grundläggande för problem är att man upp-

täcker dem. JIT-systemet skall innehålla funktioner som för upp problemen i ljuset. Dessa 

kan utformas på olika sätt t ex genom SQC (statistisk kvalitetskontroll). (Lumsden, 1998) 
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3.6 Intern kommunikation 

 

Problemen med internkommunikation uppstod på många arbetsplatser i slutet av 1960-talet 

i en tid av tillväxt när företagen växte och antalet anställda såväl arbetare som tjänstemän 

ökade. Detta förde med sig att avståndet mellan ledningen och arbetarna ökade. Konse-

kvenserna av det blev att det blev svårare att få information vilket skapade oro som ledde 

till mycket ryktesspridningar. Detta ledde till att interninformationsaktiviteter i form av 

bland annat personaltidningar startades. Än idag är internkommunikation en stor del av in-

formationsavdelningarnas arbete. 

 

Grunden för modernt informationstänkande är att de personer som informationen riktar 

sig till är vettiga och sansade. Det förutsätts även att personerna har förmåga att självstän-

digt kunna fatta vettiga och korrekta beslut och att agera i enlighet med dessa. Allt under 

förutsättning att de fått veta och fått insikt i företagets gemensamma mål och rutter som 

har stakats ut för verksamheten. 

 

Alla anställda i moderna företag fattar dagligen en massa beslut i sitt tjänsteutövande. Be-

sluten är ofta små och påverkar kortsiktigt bara den anställde själv eller de närmaste kolle-

gorna. Totalt sett bildar dock alla dessa små beslut en väldig kraft för vilken riktning företa-

get förs emot. Om de anställda saknar kunskap och insikt om gemensamma mål kan dock 

alla dessa små beslut försvåra företagets verksamhet eller i värsta fall rasera hela företaget.  

 

Det finns tre stragetiskt viktiga ord för interninformation nämligen, veta, förstå och tycka 

om. Steg ett är att ge medarbetarna insikt i mål, beslut och agerande. Därefter kan frågan 

varför besvaras vilket är väsentligt. Den som fått frågan om varför man skall göra på ett visst 

sätt och inte ett annat besvarad har bättre grund för att att tycka om, att känna sig delaktig i 

företagets agerande och att själv agera i överensstämmelse med det. Betoningen kan även 

läggas på tycka vilket kan få till följd att medarbetarna kan ha åsikter om beslut och verk-

samheten. Att medarbetarna har kunskap och förståelse kan då bidra med många relevanta 

och kreativa synpunkter vilket också skapar delaktighet i verksamheten och för denna 

framåt. 

 

Interninformationen bör vara utformad enligt principen att den skall vara öppen, snabb, saklig 

och ärlig.  
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Öppen innebär att det är eftersträvansvärt att informationen alltid ska vara så fullständig och 

öppen som möjligt. Det som ska motiveras är varför man ibland ska avstå från att informera, inte 

varför man skall informera.  Det finns givetvis information som måste vara hemlig, men 

grundfilosofin måste ända vara den att företagets nytta av att alla medarbetare vet vad företaget gör 

och varför saker görs är mycket större än den eventuella skada som kan uppstå på grund av att någon 

konkurrent får reda på informationen. 

Snabbhet är mycket viktig när det gäller informationsprocessen. Den som kan kommunicera för-

handsinformation har alltid ett övertag varför det gäller att alltid ta initiativet i processen. Ett problem 

här är att personer som bara delvis vet sanningen skapar rykten som stör den korrekta in-

formationsgivningen. Personer kända för att vara ryktesspridare bör utnyttjas för att ge 

korrekt information, det ger dubbel verkan på ett positivt sätt. 

Saklighet är ett måste. Trovärdigheten är central för all typ av information, om informa-

tionsmottagarna tvivlar på sanningshalten är det i längden omöjligt att nå fram till dem med 

informationen. Lögner kan löna sig kortsiktigt men aldrig i längden då sanningen alltid 

kommer fram förr eller senare och då uppstår stora problem.  

Ärlighet innebär att mottagarna måste lita på att uppsåtet är ärligt då detta också är en del av 

trovärdigheten. Ingen är ofelbar varför information som getts ibland kan vara felaktig på 

grund av att förutsättningarna kan ha ändrats genom att nya fakta framkommit eller att en 

felaktig bedömning av läget gjorts. Om du har mottagarnas förtroende accepterar de dessa 

ändringar men finns minsta misstanke om manipulation så gör de det inte. Trovärdighet är 

något man uppnår genom ett korrekt agerande och om man har fått den ska man vårda den väl då den är 

ovärderlig för att kunna informera så att informationen når mottagarna (Larsson & Rosengren, 1995, 

sid 122-124). 

 

Bra interninformation gör att samtliga medarbetare får en gemensam grund varifrån diskus-

sionerna i företaget kan utgå. Detta ger bättre effektivitet, att onödiga diskussioner och för-

slag som bygger på missuppfattningar kan minska och därigenom kan tiden ägnas till annat. 

Inga lösningar kan helt eliminera ryktesspridning som är ett stort problem men det finns ett 

klart samband mellan dålig internkommunikation och mycket ryktesspridningar. Dålig internkommu-

nikation föder rykten t ex besked som kommer för sent eller inte alls, är otydliga eller som 

försvinner i mängden av ovederhäftig information. Många rykten är inte så allvarliga medan 

andra får väldiga konsekvenser i form av motsättningar och oro på arbetsplatsen, något 

som påverkar medarbetarnas motivation och kreativitet negativt. De kan även föra med sig 

att viktiga beslut fattas på felaktiga grunder.  
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Bra internkommunikation kan även minska motsättningar mellan ledningen och personalen eller mellan 

olika personalgrupper. Motsättningar minskar verksamhetens effektivitet och relationerna mel-

lan olika grupper försämras, motiven för åtgärder ifrågasätts och medarbetare på olika ni-

våer tjuvhåller på information. Motsättningar som beror på att vissa grupper bildar sig upp-

fattningar som beror på missförstånd och bristande kunskap om varandra går att avhjälpa. 

Det är däremot inte möjligt att kommunicera bort i systemet inbyggda motsättningar. 

 

Det finns ett mycket starkt samband mellan den interna och den externa kommunikatio-

nen. Det som starkast påverkar omgivningens bild av företaget är den egna personalen oav-

sett presskontakter, annonsering mm. Om det finns frekventa rykten och felaktiga uppfatt-

ningar bland medarbetarna i sakfrågor så vidarebefordras dessa felaktigheter med hög has-

tighet till anhöriga, släktingar, grannar och vänner, vilka i sin tur vidarebefordrar dem. 

 

Ett annat starkt samband mellan intern och extern kommunikation är att bristande internkommunika-

tion, otydligheter, för sen information mm, ofta uppfattas som generellt bristande kompetens hos företagsled-

ningen. Det finns givetvis motsatsen också men mer sällan. Helt naturligt är att medarbetar-

na förutsätter fungerande information medan motsatsen framkallar negativa reaktioner 

(Larsson & Rosengren, 1995, sid 127-129). 

 

3.7 Balanced Scorecard 

 

Balanced Scorecard (BS) översätts till svenska med balanserat styrkort och används som ett 

komplement till den ekonomiska redovisningen i företaget. BS innehåller en del finansiella 

styrtal vilka dock beskriver historiska händelser. Detta fungerade bra för företagen i indu-

strisamhället då dessa inte behövde göra långsiktiga investeringar i kundrelationer och 

kompetens. De finansiella styrtalen är dock otillräckliga för att styra och följa verksamheten 

i informationssamhällets företag. Här finns krav på att skapa ett mervärde för framtiden 

genom investeringar i kunder, leverantörer, medarbetare, processer, innovationer och tek-

nologi. BS är ett komplement till de finansiella styrtalen med styrtal på de faktorer som på-

verkar det framtida resultatet. BS målsättning och styrtal kommer av organisationens vision 

och strategi och betraktar organisationens resultat ur fyra perspektiv nämligen finansiellt, 

kund, process samt lärande. Detta blir härigenom ett mått på hur väl organisationen skapar 

mervärde för befintliga och framtida kunder och hur de interna färdigheterna och investe-
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rigar i medarbetare, system och rutiner påverkar det framtida resultatet. (Kaplan & Norton, 

1999, sid 17) 

 

3.8 IT-lösningar 

 

Inom området systemutveckling anses ofta att systemen blir bättre om det finns utvecklade 

metoder som följs strikt. Detta är dock tveksamt med tanke på att ”resultatet av en process 

blir aldrig bättre än de individer som ska utföra processen”. Därför måste alltid metod- och 

teknikval vara situationsanpassat och i relation till inblandade personer (Löwgren & Stol-

terman, 1998).  

 

Företagets IT-system är flera. OMS-systemet (Operation Management System) är det sy-

stem som används i produktionen. Här kan man få fram uppgifter om bussar och vilken 

depå de är stationerade vid, vagn-km, bränsleförbrukning, felrapporter och om de är åtgär-

dade eller ej, besiktningar mm. Ur systemet framgår också alla personuppgifter på förarna, 

arbetad tid per dag och månad, sjukfrånvaro, semester uttagen och resterande, kompsaldo 

mm. Här planeras förarnas arbetstider och systemet säger ifrån ifall det blir olagliga arbets-

tider i form av för långa ramtider, för kort dygnsvila eller veckovila. Om det blir övertid så 

markeras den med rött för att man särskilt skall uppmärksamma detta.  

 

I samband med tidtabellsskiften så används ett planeringsverktyg som heter Hastus för pla-

neringen av vagnomlopp och förartjänster. Planören sätter vissa parametrar och sedan skö-

ter systemet resten. Det direkta resultatet brukar inte vara av så hög kvalitet men med lite 

handpåläggning så kan det bli riktigt bra.  

 

Alla bokningar av biljetter görs i ett system som heter Swebook. Där finns inlagt alla desti-

nationer och vilket pris som gäller beroende av vilken kategori kunden är, när denne köper 

sin biljett och vilken typ av biljett som köps. Ur systemet kan man också få fram hur många 

biljetter som sålts till en viss avgång. Detta antal används som underlag för om det räcker 

med den ordinarie bussen eller om det krävs förstärkningsbussar samt för resandestatistik 

som underlag för tidtabellsprocessen.   

 

Mailsystemet som används av den administrativa personalen för att kommunicera är Out-

look. Förarpersonalen saknar tillgång till detta system.  
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Under kommande år kommer investeringar att göras i mobil datakommunikation med mo-

bil visering i bussarna vilket kommer att garantera att det alltid blir rätt pris på alla resor 

samt även möjlighet att betala med betalkort (Intern information). 

 

3.9 Sammanfattning av teorikapitel 

Det centrala begreppet för uppsatsen är den bristande internkommunikationen i företaget 

och vilka konsekvenser den får för verksamheten. En väl fungerande internkommunikation 

är väsentlig för alla verksamheter oavsett bransch men särskilt i denna typ av verksamhet. 

Om den inte fungerar så får det konsekvenser av olika slag bland annat att verksamhetsflö-

dena fungerar sämre, att kvalitetsbrister av olika slag uppstår med såväl ökade kostnader 

som minskade intäkter som en direkt följd.  

I det här sammanhanget har ledarskapet stor betydelse då företagsledningen har en roll som 

intern och extern symbolbärare vilket innebär att dessa personer ständigt vidarebefordrar 

signaler till resten av organisationen om vilket beteende som är acceptabelt och inte. Det är 

av största vikt att detta tas på allvar och att inte misstag bara slätas över då detta sprids 

blixtsnabbt neråt i organisationen och används som ursäkter för att kunna bortförklara 

brister i kundrelationer såväl interna som externa. De interna kundrelationerna och den in-

terna produktionskedjans totala kvalitet måste vara hög för att kundernas kvalitetsuppfatt-

ning ska kunna vara högkvalitativ och det är av största vikt att alla medverkande i företagets 

verksamhet inser detta faktum. Det kräver att varje medarbetare inser exakt vad som krävs 

av sina leveranser till sina interna kunder. För att kunna uppnå detta krävs en väl fungeran-

de internkommunikation samt ständiga påminnelser av typen ”precis allt man gör i företa-

get tjänar endast ett syfte – att genom maximering av den kundupplevda kvaliteten maxi-

mera företagets vinst. Det finns bara ett sätt att legitimera sin plats på företagets lönelista 

och det är att bidra till förverkligandet av denna uppgift”.  

Just in time – JIT – är också ett viktigt begrepp i sammanhanget eftersom tidsfaktorn är 

viktig. Detta kräver en noggrann planering att kunna producera produkter eller tjänster i 

rätt mängd för att kunna motsvara efterfrågan och för att kunna leverera i rätt tid när kun-

dens behov föreligger. För att kunna uppfylla detta krävs återigen en väl fungerande intern-

kommunikation och att informationsflödena i verksamhetsprocesserna fungerar optimalt. 

För att kunna uppnå syftet med JIT krävs att människan i systemet engageras och tillåts att 
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använda sina resurser då det är genom det mänskliga agerandet som den slutliga kvaliteten 

skapas och förbättrings- och rationaliseringsförslag uppkommer.  

Alla begrepp (flödesorientering, processer, processledning, kvalitet, ledarskap, attityder, in-

ternt kundperspektiv, intern kommunikation, JIT, Balanced Scorecard och IT-lösningar) 

som behandlas i detta kapitel är starkt beroende av att det finns en väl fungerande intern-

kommunikation i företaget och denna är i sin tur en förutsättning för att den externa kom-

munikation skall fungera.  
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4. Empiri 

I detta kapitel beskrivs organisationen genom ett organisationsschema, verk-

samheten beskrivs genom att författaren ritat upp processmodeller som stämts 

av med ansvariga för respektive område. En kartläggning av informationsflöde-

na har gjorts i form av flödesscheman som respektive befattningshavare fyllt i. 

Resultaten från medarbetarundersökningen som företaget låtit genomföra under 

november 2006 och från intervjufrågorna som författaren ställt till ett stort antal 

respondenter i företaget redovisas. 

 

4.1 Organisation 

De flesta funktionerna i nedanstående schema är placerade på HK i Jönköping. Linjeche-

ferna finns i Örebro, Norrköping och Malmö. Produktionsledarna 7 personer finns ute på 

de lokala depåerna (lokal förarplanering) i Uppsala, Karlstad, Norrköping, Linköping, Jön-

köping, Göteborg och Malmö. Dessutom finns ett antal lokala fordonsansvariga som arbe-

tar på depåerna. Återförsäljarna utgör ett tiotal personer utspridda i landet där företaget har 

egen biljettförsäljning. På driftledningen arbetar ca sex-sju personer samt på Callcenter un-

gefär lika många. Totalt ett sextiotal personer. 
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Figur 4.1 Organistionsschema
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4.2 Processer 

Företagets verksamhet bygger på flöden och med anledning av detta så borde verksamheten processorienteras 

i högre grad än vad som är fallet då det idag endast finns en strukturerad process den s k tidtabellsprocessen 

vilken även denna behöver förbättras bland annat med tanke på de många felaktigheter som upptäcktes av 

undertecknad vid korrekturläsningen. För att underlätta beskrivningen av verksamheten så har författaren 

ritat upp de olika verksamhetsgrenarna i form av processkartor. 

I verksamheten saknas processer på många områden. Med processer avses här nedtecknade 

rutiner och instruktioner. Härigenom utförs en rad arbetsuppgifter på olika sätt beroende 

av var i organisationen de görs. Den enda processen som är utarbetad och dokumenterad 

och används enligt dokumentet är tidtabellsprocessen. Författaren har för att beskriva 

verksamheten och för att underlätta förståelsen för vilka informationsflöden som måste 

fungera ritat upp de tänkta processerna.  Med anledning av att processen ”att utföra efter-

frågade resor” är den som utgör grunden för hela verksamhetens existens så har författaren 

valt att kalla denna för huvudprocess samt övriga processer som stödjer denna för stödpro-

cesser. Om ingen efterfrågar några resor så behövs varken den s k huvudprocessen eller 

någon av de s k stödprocesserna.  
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4.2.1 Huvudprocess 

Huvudprocessen i företaget är att utföra efterfrågade resor. Resorna ska utföras på ett sä-

kert och komfortabelt sätt på de tider de önskar samt till ett konkurrenskraftigt pris. Hu-

vudprocessen utförs i enlighet med tidtabell och vagnomlopp vilka anpassats efter gällande 

lagar och förordningar. 

De viktigaste aktörerna i denna process är bussförarna som sett ur kundens perspektiv per-

sonifierar företaget. För att dessa aktörer skall kunna utföra ett kvalitativt bra arbete och 

för att huvudprocessen ska fungera optimalt krävs hjälp från ett antal olika stödprocesser. 

Förarna behöver en mängd information av olika slag såsom tjänstgöringsschema, tidtabel-

len, körspecar med fullständig information om tider, turnummer, ev vagnbyten, destina-

tionsnummer spec vid körningar med avlösning utmed linjen, ändringar i biljettsystem mm.  
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För att  kunna ge kunderna en  trygg, säker  och prisvärd resa som gör att de gärna åter-

kommer till företaget och även rekommenderar  företagets resor till andra krävs informa-

tion till förarna på en rad punkter: 

• Säljhandboken (att kunna se tider, resevillkor, kunna räkna ut priserna manuellt om 

biljettmaskin saknas eller inte fungerar för att kunna skriva ut blancobiljetter manu-

ellt.) 

• Utbildning på biljettmaskin och blancobiljetter. (att kunna sälja biljetter till rätt pris) 

• Utbildning på nya busstyper. (mer elektronik och special på nyare bussar kräver ett 

annat handhavande för att undvika att onödiga fel uppstår) 

• Utbildning i felsökning för att kunna meddela driftledningen vad som är fel och om 

fordonet går att köra vidare eller omedelbart måste bytas ut. Ev åtgärdande av enk-

lare fel för att slippa bli stående. (sparar onödiga kostnader och onödiga bussbyten) 

• Utbildning och periodiskt återkommande övningar i hur man agerar i olyckssitua-

tioner, första hjälpen, utrymning av buss mm. (för att kunna minimera effekten av 

en olycka och kunna rädda liv vilket utgör grund för passagerarnas och förarnas 

trygghet, lägre kostnader men även en god renomme) 

• Information om ändringar i tidtabellen både avseende tider, nya eller nedlagda linjer 

och ändrade förbindelser i god tid innan ändringarna genomförs. (för att kunna svara 

på kundernas frågor och inte sälja biljetter på relationer som inte fungerar) 

• Information om ändrade taxe- och biljettbestämmelser. (för att kunna svara rätt på 

kundernas frågor och agera rätt) 

• Information om medföljande förstärkningsbussar och vilka destinationer som ska 

lastas i resp buss. (för att undvika att förstärkningsbussarna kör längre än nödvän-

digt och undvika onödiga omlastningar av passagerare vilket ger minskade kostna-

der och en för kunden smidigare resa) 

• Information om hur man skall arbeta åtminstone närmaste månaden. (för att kunna 

planera sitt privatliv och få möjlighet till en vettig social tillvaro eftersom det krävs 

för att kunna sköta sitt arbete) 
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• Information om lediga jobb i företaget. (för att de som har ambitioner och kompe-

tens skall ges möjlighet till personlig vidareutveckling) 

 

4.2.2 Stödprocesser 

Dessa processer är avsedda att stödja huvudprocessen varför författaren valt att kalla dessa stödprocesser. 

4.2.2.1 Fordonsprocessen 

Fordonsprocessen är en stödprocess till huvudprocessen och den processansvarige ser till 

att ombesörja möjligheter till tvätt, städ och toatömning vid de olika depåerna. Vidare ingås 

serviceavtal med verkstäder. Allt för att bussarna skall vara hela och i trafiksäkert skick 

samt rentvättade och fräscha såväl in- som utvändigt. Bistår i tidtabellsprocessen och förser 

ekonomi med kostnadsunderlag enligt ett rapportpaket.  

• Information om körningar som kräver specialfordon (ex miljökrav, säkerhetsbälten 

mm)  

• Information om större reparationsbehov för att avgöra om reparationen skall utfö-

ras eller ej. (ex motorbyte i en buss som snart skall tas ur trafik) 

• Information i OMS om fel på bussar, besiktningar mm. (Vissa fel kan väntas med 

att åtgärda medan andra måste åtgärdas omedelbart. Deadlines för besiktningar 

måste hållas i annat fall blir det körförbud på fordonen och då blir det problem om 

de används ändå) 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2.1 Fordonsprocessen 
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4.2.2.2 Driftledningsprocessen 

Driftledningsprocessen består av en rad arbetsuppgifter och skall vara till stöd för att förarna skall kunna 

utföra huvudprocessen, att ekonomiavdelningen ska kunna fakturera och betala fakturor, att samla in re-

sandestatistik som underlag för kommande tidtabeller mm. 

På driftledningen arbetar ett antal personer skift med att vara förarna behjälpliga och tillse 

att trafiken flyter och att fordonsresurserna i huvudprocessen är tillräckliga och vid behov 

skaffa fram extra resurser. Ett antal förstärkningsbussar finns alltid uttagna. 

Att vid behov av förstärkningsbussar styra lastningen av passagerarna så att onödiga buss-

byten för passagerarna undviks. 

Att lösa de olika akuta problem som kan uppstå, ex byta ut ett trasigt fordon och ombesör-

ja så att bytet sker på ett så smidigt sätt som möjligt sett ur kundernas synvinkel.  

Att stödja förarna vid olyckstillbud samt i andra kniviga situationer.  

Att rapportera in felorsaker i OMS så att dessa kan åtgärdas genom fordonsprocessen.  

Att förse marknad och linjechefer med resandestatistik som underlag för kommande tidta-

bell och budget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2.2 Driftledningsprocessen 
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Driftledningen behöver information av varierande slag för att kunna utföra sitt arbete: 

• Information om vagnomlopp och ev utbyten av bussar (för att driftledningen vid 

behov snabbt skall kunna kontakta en viss buss, uppgifterna kan fås ur OMS). 

• Information om antal passagerare till resp destinationer för att kunna planera och 

se behov av eventuella förstärkningsbussar. (Denna information fås ur Swebook för 

alla biljetter som sålts på fasta ställen eller via nätet. Biljetter som säljs på bussarna 

av förarna säljs i Scanpoint och dessa data måste meddelas via telefon) 

• Information om fel på bussar, vilka ska registreras i OMS.  (Förarna ringer in fel till 

driftledningen som registrerar dem i OMS). 

• Information från depåledningar och externa åkare på förfrågningar om de kan klara 

av beställningen på förstärkningsbussar. (Driftledningen mailar ut listor med behov 

och depåledningarna och externa åkare bekräftar eller avböjer uppdragen) 

• Information från förare om olyckstillbud eller förseningar. (Förarna kontaktar drift-

ledningen via telefon om det inträffar förseningar eller olyckor. Vid allvarliga inci-

denter finns ett speciellt larmnummer). 

• Information om kampanjer och eller andra marknadsföringsåtgärder. (Marknadsav-

delningen informerar via mail till depåledningen) 

• Information från ledningen om ”vad som gäller” (direktiv från ledningsgruppen om 

hur verksamheten ska skötas) 
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4.2.2.3 Tidtabellsprocessen 

En process som ska skapa en för kunderna attraktiv tidtabell med linjesträckningar, avgångstider och an-

komsttider som svarar mot kundernas behov och vara ett stöd för huvudprocessen. Denna process behöver 

förbättras bland annat korrekturläsningen av tidtabellen och säljhandboken innan dessa lämnas till tryck-

ning.  

 

Att tidtabellen är väl avvägd tidsmässigt mellan de olika stationerna så att det går att följa 

lagar och förordningar utan att det uppstår onödiga förseningar. 

Att tillse att all information som står i tidtabellen med avseende på tider, priser, resebe-

stämmelser mm är noggrant korrekturläst och korrekt innan tidtabellen produceras och 

presenteras för kunderna. 

Att tidtabellen är noga genomtänkt och planerad så att INGA ändringar vare sig tidsmäs-

sigt eller prismässigt behöver göras under giltighetstiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2.3 Tidtabellsprocessen 
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För att kunna skapa en för kunderna attraktiv tidtabell krävs input i tidtabells-

processen om bland annat: 

 

• Information om kundernas resvanor genom resandestatistik (statistiken fås genom 

Swebook plus rapporter från förare under resans gång) 

• Information om hur konkurrenterna kör och deras resandestatistik. (bevaka deras 

tidtabeller och ha ”spioner” ute) 

• Information om vilka körtider som krävs mellan respektive hållplatser för att kunna 

följa lagar o förordningar utan att det blir förseningar. (provköra sträckorna i nor-

mal trafik och med laglig hastighet) 

• Tidig information på Internet samt till förare och återförsäljare så att dessa i god tid 

kan informera kunderna och besvara deras frågor. (Minst 14 dagar i förväg ska tid-

tabellen kunna distribueras till kunderna) 
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4.2.2.4 Ekonomiprocessen 

En för företagets överlevnad mycket viktig process som ska ge ledningen överblick över företagets ekonomis-

ka situation, investeringsutrymmen mm samt korrekta beslutsunderlag. 

 

• Att tillse att företagets ekonomiska redovisning sköts enligt god redovisningssed 

och enligt gällande lagar och förordningar samt att den blir godkänd av revisorerna. 

• Att säkerställa de ekonomiska underlagen för ledningsgruppens beslut. 

• Att sköta in- och utgående fakturering.  

• Att upprätta budget. 

• Att hålla kostnadskontroll och budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2.2.4 Ekonomiprocessen 
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Lagar o förordningar
Koncernledningens direktiv
Revisionsberättelser
Budget 
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För att få underlag för bokföring och redovisning krävs information av olika slag: 

 

• Information om biljettförsäljning från återförsäljare. (All biljettförsäljning sker 

via Swebook och varje återförsäljare har personlig inloggning vilket gör att det 

går att följa upp försäljningen per försäljningsställe och per försäljare) 

• Information från försäljning på Scanpoint via tömningskort eller DCU. (Varje 

vecka plus vid månadsskiften töms maskinerna och tankas över till ekonomiav-

delningen via DCU, tömningskorten skickas per post till HK) 

• Information från driftledningen om externåkares körningar. (driftledningen för 

listor över all extratrafik och prissätter dessa och lämnar till ekonomiavdelning-

en) 

• Information om interna förstärkningskörningar. (driftledningen jämför alla kö-

rordrar mot sina beställningslistor och rapporterar till ekonomiavdelningen) 

• Information om det som ska faktureras. (fås främst från driften, ibland från de-

påerna) 

• Information om kommande större inköp eller utbetalningar som underlag för 

likviditetsbudgeten. (ex busskostnader) 

• Information om gällande lagar och förordningar samt ev ändringar. (fås genom 

skatteverket och far) 
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4.2.2.5 Ledningsprocessen 

En process för att fatta viktiga beslut och styra verksamheten i önskvärd riktning så att den utvecklas i po-

sitiv riktning och ger postiva resultat. 

 

• Att fatta strategiska beslut på basis av bland annat den ekonomiska redovisningen. 

• Att verka för långsiktighet i verksamheten och säkra jobben för personalen. 

• Att verka för en god arbetsmiljö för personalen. 

• Att bevaka konkurrenter och omvärlden. 

• Att vara lyhörd för kundernas synpunkter och önskemål. 

• Att besluta om tillräckliga resurser till övriga processer. 

• Att vid behov agera och besluta om nödvändiga förändringar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.2.2.5 Ledningsprocessen 
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In p u t
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4.2.2.6 Planeringsprocessen 

Denna process består av följande: 

• Att utifrån fastställd tidtabell planera vagnomlopp och förartjänster optimalt så att 

hög nyttjandegrad och hög effektivitet uppnås.  

• Att rapportera km-produktion till ekonomiavdelningen. 

För att kunna utföra planeringsprocessen krävs information på en rad punkter: 

• Information om körtider från depån till startplatsen (resp depåledning). 

• Information om gruppindelning på schema. (resp depåledning) 

• Önskemål om justering av tjänster (resp depåledning och förarrepresentanter) 

• Information om antal fordon med särskilda krav, ex bälten, miljöklassning, längd-

bestämmelser. (från Fordon) 

• Information om resandestatistik. (driftledningen) 

• Information om kampanjer mm (Marknad)  

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2.6 Planeringsprocessen
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4.2.2.7 Depåledningsprocessen 

Depåledningsprocessen består av bland andra följande arbetsuppgifter 

 

• Att på ett tydligt sätt leda och fördela arbetet på depån så attdet flyter smidigt och 

kostnadseffektivt och skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö och utveckling 

för personalen. 

• Att förmedla saklig och korrekt information till personalen för att undvika rykten 

och skitsnack. 

• Att lämna ekonomiska underlag till HK, ex löneunderlag, tömning av biljettmaski-
ner mm. 

• Att bevilja ledighets- och semesteransökningar. 

• Att åtgärda sjukskrivningar. 

• Att verka för att långtidssjukskrivna skall återkomma till arbetet (samarbete med 
personal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.2.2.7 Depåledningsprocessen 
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 43

För att  kunna uppfylla ovanstående krävs information på en rad punkter: 

 

• Information i god tid om ändringar i tidtabeller (tider, linjer, hållplatser mm) (linje-
chef, marknadsavdelningen). Denna information krävs för att kunna informera fö-
rarna. 

• Information om ändrade vagnomlopp och bussplaceringar. (fordon och planering-
en). Denna information krävs för att veta vilka fordon man har på sin depå och för 
att  kunna göra vagnutsättningar på tjänster. 

• Information om ändrade förartjänster. (från planeringen). Krävs för att kunna göra 
förarspecar så att tjänstgöringstiderna stämmer och för att kunna göra tjänstgö-
ringslistor. Dessa ändras vid varje tidtabellsskifte. 

• Nya taxefiler inför tidtabellsskiftet (ekonomiavdelningen). Taxefilerna läggs in i bil-
jettmaskinerna i bussarna och varje tur är inlagd i taxefilen med turnummer och 
klockslag och förarna ändrar inställningen i maskinen vid varje avgång.  

• Information om ändringar i avtal (löner, villkor, försäkringar mm). Detta för att 
kunna se till att förare och övrig personal får rätt lön och att arbetstiderna läggs på 
rätt sätt med hänsyn till villkor om arbetstid och fridagar mm.  

• Sjukanmälningar från förare eller annan personal. För att kunna sätta in annan per-
sonal på den tjänsten som den sjuke personen skulle ha haft. Kommer inte den in-
formationen i tillräckligt god tid innan tjänsten börjar så finns ingen tid att skaffa 
ersättare utan då ställs turen in. Det finns inget ekonomiskt utrymme att ha reserver 
sittande. 

• Utbildning och erfarenhet av ledarskap (bör finnas vid tillräde ). Det finns många 
problemställningar som man ställs inför som chef och därför bör den som ska vara 
chef ha ledarskapsutbildning och helst också erfarenhet av att arbeta som chef. Det 
är ofta förenat med juridiskt ansvar för många olika områden i samband med att 
man blir chef och mycket sådant lär man sig i utbildningen och genom erfarenhet. 

• Utbildning och erfarenhet av ekonomi. (bör finnas vid tillträde - personalavdelning-
ens ansvar) Depåcheferna är ansvariga för depåns ekonomi och måste kunna lägga 
en budget vilket inte är så enkelt utan utbildning på området.  

• Kunskap om fordon. Depåledningen måste kunna ta beslut om fel som anmälts på 
ett fordon är ett fel som omedelbart måste in på verkstad eller om det går att köra 
fordonet ändå. Måste också ha förmåga att se eventuella konsekvenser av sina be-
slut.  
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4.3  IT-lösningar 

 

Företagets IT-system är flera. OMS-systemet (Operation Management System) är det sy-

stem som används i produktionen. Här kan man få fram uppgifter om bussar och vilken 

depå de är stationerade vid, vagn-km, bränsleförbrukning, felrapporter och om de är åtgär-

dade eller ej, besiktningar mm. Ur systemet framgår också alla personuppgifter på förarna, 

arbetad tid per dag och månad, sjukfrånvaro, semester uttagen och resterande, kompsaldo 

mm. Här planeras förarnas arbetstider och systemet säger ifrån ifall det blir olagliga arbets-

tider i form av för långa ramtider, för kort dygnsvila eller veckovila. Om det blir övertid så 

markeras den med rött för att man särskilt skall uppmärksamma detta.  

 

I samband med tidtabellsskiften så används ett planeringsverktyg som heter Hastus för pla-

neringen av vagnomlopp och förartjänster. Planören sätter vissa parametrar och sedan skö-

ter systemet resten. Det direkta resultatet brukar inte vara av så hög kvalitet men med lite 

handpåläggning så kan det bli riktigt bra.  

 

Alla bokningar av biljetter görs i ett system som heter Swebook. Där finns inlagt alla desti-

nationer och vilket pris som gäller beroende av vilken kategori kunden är, när denne köper 

sin biljett och vilken typ av biljett som köps. Ur systemet kan man också få fram hur många 

biljetter som sålts till en viss avgång. Detta antal används som underlag för om det räcker 

med den ordinarie bussen eller om det krävs förstärkningsbussar samt för resandestatistik 

som underlag för tidtabellsprocessen.   

 

Mailsystemet som används av den administrativa personalen är Outlook. Förarpersonalen 

saknar tillgång till mail.  

Under kommande år kommer investeringar att göras i mobil datakommunikation med mo-

bil visering i bussarna vilket kommer att garantera att det alltid blir rätt pris på alla resor 

samt möjlighet att betala med betalkort. 
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4.4 Informationsstrukturering 

Dennna kartläggning av informationsflödena till och från en bussförare gjorde jag tillsammans med två 

kurskollegor i kursen Informationsstrukturering som vi läst tidigare under denna utbildning.  

 

4.4.1 Kartläggning av informationsflöden 

 

En kartläggning av en bussförares informationsflöden, med reservation för att jag glömt 

något. Det är en stor mängd information som en bussförare behöver inhämta och hantera 

för att klara sitt arbete. Pilarna åskådliggör informationsflödena som går emellan de olika 

funktionerna. Röd = HK, Grön = depånivå, Blå = kunder och Gul = samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.4.1 Informationsflöden till o från en bussförare 
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4.5  Informationsflöden 
 

I ett försök att kartlägga informationsflödena i företaget och vilken typ av information som 

går mellan de olika målgrupperna har respondenterna fått fylla i nedanstående matris.  
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Information 
från Till mottagare Till mottagare
Sändaren Förare (repr) Driftledning Depåledning Planering Fordon Marknad Ekonomi Pers o lön Ledning Linjechef
Förare Ev olyckor resandestatistik Rapp om extra tid Synp på fel Konkurrentinfo Påtala fel på Allvarliga Förarönskemål

Övergångar förseningar ledighetsansökan scheman o skador Felaktigheter i lönen problem om ändr i tidtab
övergångar sjukanmälan tjänster synpunkter på tidtabell eller tider,dest mm
fel på bussen fordon hemsidan konkurrens
ev olyckor förbättrings-
spärra ev FF-nr förslag

Driftledning Ev fstbussar Info kollegorna Best av TV o Resandestat Resandestat Resandestat Rapp använd Resandestat Resandestat
Hur lasta (dest) vid avlösning fstbussar Fst-bussar Fst-bussar Fst-bussar av externa åk Fst-bussar Fst-bussar
Ev olyckor Fel på fordon Fel på fordon Faktunderlag Synpunkter på
Ev avstängd väg Skador Kostnader tidtabellen

konkurrens
Depåledning arbetsschema Besked Körtider från återrapport Rapp utfall av Statistik Löneunderlag Input Förarönskemål

info till alla förare på best TV o garage till från reparation kampanjer Ekon underlag (OMS) om tidtabells-
bev led ansökan fstbussar startplatser status på Semesterlistor förändringar
medarbetarsamtal Problem med Gruppindelning fordonen Allvarliga konkurrens

drift ej rapp av på schema Fordonsprobl pers problem Fst-bussar
förare. Önskemål TV

just tjänster

Planering tidtabellsförslag Vagnomlopp Tjänster o Vagnomlopp Km-prod Överföring av Förareffektivitet Vagnomlopp
tjänstgöringsförsl schema Förutsättn på tjänster till Tjänster
för granskning typ av buss/ OMS

omlopp.

Fordon nyheter i bussplacering bussplacering antal fordon bussplacering bussplacering bussplacering
samband med bussar på vst bussar på vst med särskilda återrapport
nya bussar tillfälliga lån tillfälliga lån krav ex bälten månadsvis

bussar på trp bussar på trp miljöklassning ekonomisk
längdbest info enl 

rapportpaket
Marknad Info om kampanj Info om kampanj Info om kampanj Info om kampanSpec krav på Prisjustering Info om kampanCentrala kamp
affärsutveckl Prisändringar Prisändringar Prisändringar Prisändringar utrustning Kampanjer Resultat av Prisjusteringar

Tidtabellskiften Tidtabellskiften Tidtabellskiften Tidtabellskiften Resultat av kampanjer (I-K) Ändr i affärslogik

Nya linjer Ändr affärslogik kampanjer (I-K)
Ev. planer på 
nysatsning, 

Omläggn linjer Ekon statistik
t ex trådlöst 
internet

Press / Info kontinuerligt
Olyckor
Konkurrentinfo

Ekonomi Rutin förarkassa Rutin förarkassa Bokslut Ekon utfall på 
Resultat depå linjerna

Pers o lön Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis Anställn bevis
Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar Lönespecar
Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning Ev uppsägning

Avtalsfrågor Avtalsfrågor

Ledning VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet VD-brevet
Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys Mål o policys
Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat Resultat

Linjechef Tidtabeller Tidtabeller Tidtabeller Tidtabell
Ev. planer på 
nysatsning, Tidtabeller Tidtabeller Tidtabeller Tidtabeller Tidtabeller 

kampanjer kampanjer kampanjer kampanjer t ex trådlöst kampanjer kampanjer kampanjer kampanjer kampanjer
Fst,TV Fst,TV Fst,TV Fst,TV Tidtabeller Fst,TV Fst,TV Fst,TV statistik statistik
statistik konkurrens statistik statistik Fst,TV konkurrens Alla planerade Linjeförändr. konkurrens konkurrens
konkurrens Linjeförändr konkurrens konkurrens Ev planer på Linjeförändr linjeförändr som Res o komm
Linjeförändringar inkl konkreta Linjeförändr o Tidtabell plan nysatsning idéer o planer påverkar ekon. Varje vecka/

förändringar av planerade Linjeförändr på ex Internet som påverkar månad.
den lokala förändr som tidigt stadium. hållare för dryck marknad.
geografin. påverkar pers. automat eller 

vissa säten.

Flödesmatris 
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4.6 Medarbetarundersökning 

Företagsledningen gav i november 2006 ett konsultföretag i uppdrag att genomföra en medarbetarunder-

sökning. Konsultföretaget har sammanställt och tillsammans med företagsledningen analyserat resultaten av 

hela undersökningen men endast resultaten av de frågor som rör internkommunikation och information re-

dovisas här. 

En medarbetarundersökning genomfördes bland medarbetarna under november 2006. Un-

dersökningen bestod av 19 frågor med 5 fasta svarsalternativ på varje fråga. Här redovisas 

endast resultaten av de frågor som rör internkommunikaton och information. Av under-

sökningen framgår att endast 57 % känner sig motiverade av sitt arbete i företaget vilket 

innebär att 4 av 10 inte känner sig motiverade. Detta gör att alla som har personalansvar 

måste klarlägga vad som fungerar respektive inte fungerar och försöka komma till rätta 

med det som inte fungerar. Den kraftigaste kritiken har getts på tre punkter: 

• Bolagets interninformation fungerar ej tillfredsställande. 

• Beröm, återkoppling och uppskattning från företagsledningen eller den lokala led-

ningen sker sällan eller aldrig. 

• Lagandan lokalt är överlag stark i bolaget men inte tillfredsställande mellan olika 

avdelningar/orter. 

 

Enligt företagets VD är skall följande åtgärder prioriteras: 

”Analysera och se över våra informationsbrister och säkerställa informationsansvar både 

centralt och lokalt samt upprätta en tydlig informationspolicy som skapar dubbelriktad ef-

fektiv kommunikation. Detta innebär att informationsflödet måste fungera från både led-

ningen och ut i organisationen samt från organisationen tillbaka till ledningen. Arbetet med 

att genomföra dessa förbättringar kommer att genomföras löpande under året. Det åligger 

även varje medarbetare att ta sitt ansvar att söka information vid ev utebliven information 

– fråga din närmaste chef”. 

”Bolagets chefer skall bli bättre på att uppmärksamma goda arbetsinsatser, god moral och 

lojalitet, beröm från våra kunder och förbättringsförslag genom att synliggöra detta i och 

för organisationen. Majoriteten av det som är positivt bidrar oftast i stor utsträckning till en 
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trevligare arbetsplats, välmående medarbetare, nöjdare kunder och ett lönsammare bolag. 

Ett viktigt inslag i denna förbättring kommer att vara det årliga medarbetarsamtalet mellan 

närmaste chef och medarbetaren”. 

”Förbättra vi-känslan genom bättre respekt för varandras arbetsuppgifter och ansvar på 

och mellan olika avdelningar/orter i bolaget. Detta förutsätter att alla gör sitt bästa för att 

genomföra sitt arbete och ta sitt ansvar lojalt med bolagets regler, rutiner och policys. För-

ståelse och efterlevnad av bolagets värderingar skall prioriteras av alla våra anställda i bola-

get. Värderingarna skall finnas uppsatta på väggen på varje avdelning samt delas ut i A4-

format till varje medarbetare i bolaget. Det åligger samtliga chefer i bolaget att levandegöra 

och säkerställa efterlevnaden av bolagets värderingar”.  

Det har inte skett några dramatiska förbättringar eller försämringar jämfört med föregående 

års undersökning. Främsta skälet till detta är sannolikt att ingen feedback eller åtgärdsplan 

har upprättats från den första undersökningen och därmed finns inga tydliga resultat.  

 

4.7 Genomförda intervjuer    
     

Intervjuerna har av författaren genomförts med ett 40-tal förare vilket utgör ca 10 % av förarkåren, samt 

med återförsäljare och depåledningar, totalt 50 personer och resulterat i följande svar. Svaren på frågorna 

redovisas fråga för fråga. 

 

Fråga 1 

Upplever du att du får tillräcklig information för att kunna utföra ditt arbete på bäs-

ta möjliga sätt? 

5 Ja 42 Nej 3 Nja 

 

Fråga 2 

Vilken information upplever du att du saknar för att kunna sköta arbetet på bästa 

möjliga sätt? 

En säljhandbok med utbytbara blad som kontinuerligt uppdateras.  

Dagsfärsk information finns inte på alla depåer. 
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Trafikinformation.  

Fel på fordon. 

Uppgifter om anslutningar mm, ofullständiga specar kräver tidtabellen för att kunna svara. 

Svårt att svara när resenärerna kommer fram och frågar under färden.  

De externa förarna svarar enhälligt att det inte kommer någon information från expressen 

till deras depå. 

”På en dryg månad var hela depån i Västerås borta utan att ordentlig information gått ut 

varken till de förarna eller övriga berörda” 

”HK brister i information om linjeomläggningar ex 874 och 846”. 

”Ingen information om vad som ska hända i framtiden upplever att det saknas framförhåll-

ning” 

 

Fråga 3 

Av vem får du informationen och på vilket sätt? 

”Depåchefen muntligen eller skriftligen via papper i facket.” 

”Via mail.” 

”Via rykten.” 

”Jag får oftast söka informationen själv” 

”Av kollegor eftersom ledningen ger ingen eller ringa information”. 

 

Fråga 4 

Får du informationen i god tid innan, ex vis vid tidtabellsskiften? 

Nej definitivt inte. ”Vid tidtabellsskiftet i december fick vi så mycket skäll så hälften skulle 
ha räckt”. 

”Nej ingen eller mycket dålig information – måste fråga efter”. 

”Ofta alldeles för sent, efter att tidtabellen redan börjat gälla” 

 

Fråga 5 

Kan du själv skaffa dig information och i så fall hur? 

”Genom att fråga depåchefen”. 
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”Genom att ringa driften”. 

”Genom att söka i öppna forum ex hemsidan men där finns ju inte allt” 

”Genom att fråga kollegorna” 

”Nej vi får inte ringa HK i Jönköping ex vid problem med lönen”. 

 

 

Fråga 6 

Vilken distributionsform för information är att föredra? Ge förslag! 

”Mail – e-post” 

”Anslagstavlan”  

”Installera en dator på depån som förarna har tillgång till och ge dem tillgång till Intranätet 

så att man kan se information som för företaget, ex byte av ekonomichef och lediga jobb. 

Det ger även möjlightet att kolla sin mail på jobbet.” 

 

 

Fråga 7 

Känner du att du kan bemöta kunderna på bästa möjliga sätt? 

”Ja naturligtvis.” 

”Tvingas hänvisa till Kundtjänst många gånger” 

”Ja med den information jag har men det är ju inte alltid tillräckligt” 

”Nej eftersom jag inte fått information själv så vet kunden mer än jag ibland”. 

”Prisfrågor kan ej besvaras eftersom priserna varierar beroende på när man frågar. Dessut-
om högre pris i bussen.” 

”Toa och tvättmöjligheter ofta bristfälliga”. 

 

Fråga 8 

Anser du att det råder ett öppet klimat i företaget? 

”På depån – trögt uppåt” 

”Ibland – ibland inte skitprat och motarbetande” 

”Alldeles för mycket stannar på HK”. 

”HK alldeles för osynliga”. 



 

 52

”Uppfattar det som ett A – B – C – lag. Att förarna tillhör C-laget och många känner sig 

som något som katten släpat in” 

”Vi och de”. 

”Vi förare är förbjudna att ringa till Jönköping och gör vi det ändå finns det vissa där som 

blir arga och kränkta och vägrar att prata”. 

”Ni har inte med det att göra och det behöver ni inte veta är svaret på något som definitivt 

inte är hemligt”. 

 

Fråga 9 

Känner du dig delaktig i verksamheten och i företagets förändringsarbete? 

Nej. Ex vid tidtabellsskiften så är allting redan bestämt. Även om synpunkter framförs så 

”är tidtabellen stängd”.  

”Allting är förutbestämt uppifrån så det är bara att lyda order”. 

”Acceptera fattade beslut – verkställ”. 

 

Fråga 10 

Var finns ”flaskhalsarna” enligt din uppfattning? 

”HK är den tveklöst största flaskhalsen i organisationen.” 

”Driftledningen”  

 

Övriga synpunkter: 

”Aldrig en tidtabell som är rätt – det är alltid fel i denna.” 

”Vi är inte konkurrenskraftiga med denna enorma administration” 

”Många sitter på tjänster som de inte riktigt har kompetens för” 

”För många kockar – den ene vet inte vad den andre gör”. 

”Saknar förtroende för ledningen”. 

”Bättre ansvarstagande behövs främst hos den administrativa personalen – för lätt att skylla 

sina misstag på andra”. 



 

 53

”Bättre utbildade chefer och produktionsledare, flera nya vilka saknar insikt om gällande 

bestämmelser och hur de skall agera i olika situationer.”  
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5. Analys 
 

I detta kapitel görs med hjälp av teorin en analys av empiriska data som framkommit vid såväl de inter-

vjuer som författaren utfört som av de empiriska data som framkommit i företagets undersökning.  En 

jämförelse av resultaten från de båda undersökningarna har också gjorts. 

 

Sammanställningen av intervjuerna som gjorts med förare (även externa som stadigvarande 

kör vår trafik), återförsäljare och administrativ personal i företaget visar att 95 % av de till-

frågade upplever brist på information. Mångas uppfattning är att ”informationen i det här 

företaget är ett stort skämt” och att man måste söka den mesta informationen själv för att 

kunna utföra sitt arbete. Av medarbetarundersökningen som gjordes under november 2006 

har tydlig kritik riktats mot att ”bolagets inteninformation ej fungerar tillfredsställande.” 

Enligt Larsson & Rosengren (1995) utgör bra interninformation grund för att medarbetar-

na får en gemensam grund att diskutera utifrån vilket ger bättre effektivitet, att onödiga 

diskussioner och förslag som bygger på missuppfattningar kan minska och därigenom kan 

tiden ägnas till annat. Det finns även ett klart samband mellan dålig intern kommunikation 

och ryktesspridningar. 

Den information som flertalet främst saknar är inför tidtabellsskiften och att om man väl 

får någon information att den kommer alldeles för sent, ibland ”fem över tolv” d v s efter 

att skiftet gjorts. Om det ordnas informationsmöten så görs det ofta veckan precis före 

skiftet men då är ju allting redan klappat och klart och då går det ju ändå inte att vidta några 

förändringar. Inför förändringarna som gjordes i oktober och december 2006 gavs i princip 

ingen information alls vilket var oerhört frustrerande för såväl personalen som för kunder-

na. Att vi skulle börja trafikera Sälen fick vi reda på ryktesvägen av våra kunder. Informa-

tion är ju också en förutsättning för att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt och att kun-

na ge dem bra service. Enligt Larsson & Rosengren finns det ett mycket starkt samband 

mellan den interna och externa kommunikationen. Det som starkast påverkar omgivning-

ens bild av företaget är den egna personalen oavsett om det är i presskontakter, annonse-

ring eller vid personliga möten. 

Den bristande internkommunikationen har lett till och leder till att många av våra förare får 

mycket frustration och ilska slängd över sig och tyckte till exempel att ”hälften skulle ha 
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räckt”. Enligt Bruzelius och Skärvad (1995) är det ju ledningens uppgift bland annat att 

”stimulera och upprätthålla kommunikationen inom organisationen”. Företagets VD skri-

ver i sitt månadsbrev (2007-03-16) att ”det åligger varje medarbetare att ta ansvar och söka 

information – vid eventuellt utebliven information” och att medarbetarna då ska fråga sin 

närmaste chef. Att fråga närmaste chefen innebär dock inte alltid att de får svar, antingen 

”vet man inte” eller så vill man kanske inget säga för att undvika diskussioner. Enligt 

Bergman & Klevsjö så påpekade Carlsson redan 1985 att ”för att kunna ta ansvar krävs in-

formation – utan information – inget ansvar”  

5.1 Distributionsform 

Frågan om vilken distributionsform som är att föredra svarar många förare att ”mail är bra 

men att informationen ändå alltid måste finnas på anslagstavlan på depån. Det är ju heller 

inte säkerställt att alla har dator och tillgång till Internet privat. Därför bör information 

rörande arbetet, tjänstgöringsnycklar o d finnas i det personliga facket.” Mailsystemet som 

den administrativa personalen har tillgång till är Outlook vilket med fördel skulle kunna an-

vändas av alla och genom att upprätta sändlistor för olika mottagargrupper. Information av 

allmän typ typ chefsbyten eller lediga tjänster kan ses om alla medarbetare får tillgång till 

Intranätet som är gemensamt för hela koncernen. 

5.2 Arbetsklimat 

På depåerna anser de flesta förare att det råder ett öppet klimat mellan kollegor och den 

närmaste arbetsledningen. Däremot inte mot huvudkontoret eller mellan olika avdelning-

ar/orter.  Där anser man att det råder alldeles för mycket ”hysch-hysch” och många är räd-

da för konsekvenser om de ”säger för mycket”. Detta borde kunna förbättras genom att 

exempelvis olika möjligheter till arbetsbyten ges inom företaget. Förutom att man får en 

bredare kompetens hos medarbetarna och en flexiblare organisation så skapar man även en 

bättre förståelse för varandras arbetsuppgifter. Vidare bör exempelvis bussförare som har 

kompetens och är lämpliga erbjudas möjligheter till vidareutveckling när tjänster ledigför-

klaras istället för att rekryteringen nästan uteslutande sker externt. Även om det ibland be-

hövs ”friskt blod” så går det ju inte att negligera betydelsen av kunskap om företaget och 

om branschen. En annan viktig faktor i sammanhanget är att släktingar och nära vänner till 

personal inom administrationen inte rekryteras för sådana arbetsuppgifter då det i förläng-

ningen är skadligt för såväl företaget som för den enskilde individen inte minst av etiska 

skäl. Enligt Larsson & Rosengren bidrar bra internkommunikation till att minska motsätt-
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ningar mellan ledningen och personalen eller mellan olika personalgrupper. Sternhufvuds 

uppfattning är att ”de företagskulturer som inte är öppna för att varje medarbetare känner 

att den kan ta egna initiativ” föranleder att medarbetarna hämmas och blir passiva och väl-

digt försiktiga i rädsla för att bli straffade. Enligt Sternhufvud gäller det även att skapa ett 

öppet klimat i företaget genom att delge medarbetarna information av såväl högre som läg-

re betydelse för att påverka deras insatser positivt. Att det är öppet innebär att informatio-

nen ska vara så fullständig och öppen som möjligt. ”Det som ska motiveras är varför man ibland 

ska avstå från att informera, inte varför man ska informera!”  Viss infomation måste givetvis vara 

hemlig men ”företagets nytta av att alla medarbetare vet vad företaget gör och varför saker görs är mycket 

större än den eventuella skada som kan uppstå på grund av att någon konkurrent får reda på informatio-

nen”. (Larsson & Rosengren, 1995) 

Flertalet av de tilfrågade, oberoende av personalkategori, känner sig inte delaktiga i verk-

samheten eller i företagets förändringsarbete. De uppfattar det som att när de väl får in-

formation så finns det inget att diskutera längre utan allt är redan bestämt och det finns 

ingen tid att ändra på någonting även om det är rena felaktigheter.” En av företagsledning-

ens uppgifter är här ”att säkerställa att organisationens intressenter är beredda att medverka 

i organisationens verksamhet” enligt Bruzelius & Skärvad. Att säkerställa detta sker bäst 

genom att det på tidigt stadium förekommer en dialog mellan ledningen och medarbetarna.   

Enligt Bruzelius & Skärvad är det även en ”självklarhet att alla medarbetare i verksamheten 

(inte bara ledningen) behöver kunskap om vad som är företagets vision, affärsidé, mål och 

strategi för att kunna bidra till verksamheten. ”I och med en hårdare konkurrens och att 

komplexiteten i omvärlden ökar så kommer ingen att våga ha oinitierade medarbetare”. En-

ligt Sternhufvud så påverkar  en generösare informationspolicy känslan av delaktighet och 

välbefinnande hos medarbetarna positivt vilket leder till bättre arbetsprestationer. Larsson 

& Rosengren (1995) anser att det finns tre strategiskt viktiga ord för interninformationen, 

veta, förstå och tycka om. Först ska medarbetarna ges insikt i mål, beslut och agerande. 

Därefter svara på frågan varför då den som vet varför man gör på ett sätt och inte ett annat 

har en bättre grund för att tycka om, att känna sig delaktig i företagets agerande och själv 

agera i enlighet med det. Att medarbetarna har kunskap och förståelse gör att de kan bidra 

med många relevanta och kreativa synpunkter vilket skapar delaktighet i verksamheten och 

för den framåt.  
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5.3  ”Flaskhalsar” 

”Flaskhalsarna” i företaget svarar samtliga utan att tveka att de finns på huvudkontoret. 

”Att de helt och hållet kör sitt eget race”. Detta bland annat med anledning av att de i god 

tid inte informerar om ändringar som ska genomföras och att man aldrig får veta något om 

framtiden vilket ger upphov till en rad rykten och spekulationer.  ”Att administrationen är 

så stor så att den ene vet inte vad den andre gör vilket leder till missar”. ”Att företaget inte 

är konkurrenskraftigt med denna stora administration”. Enligt Sternhufvud så är det före-

tagsledningens uppgift att tillse att varje medarbetare känner till företagsledningens vision, 

affärsidé, mål och strategi för företaget och att en mer generös informationspolicy påverkar 

medarbetarnas känsla av delaktighet och välbefinnande positivt vilket leder till bättre ar-

betsprestationer.  

Många förare svarar driftledningen ”då det kan vara svårt att komma fram dit när man 

ringer (lång väntan)” vilket ger förseningar.  Förare kan även få väldigt konstiga svar ibland 

när man ber om hjälp att informera om t ex förseningar ”det lär de väl märka att bussen är 

sen” eller så glömmer de att utföra det de blivit ombedda om. ”Många sitter på tjänster 

som de inte har tillräcklig kompetens för.” Enligt Sternhufvud så måste alla medarbetare 

inse vidden av företagets åtaganden gentemot kunderna och leva upp till dessa. 

 

5.4  Övriga synpunkter 

”Att utbildning och informationen skulle standardiseras för olika busstyper. Detta för att 

underlätta handhavandet”. (för bussförare) Enligt Sternhufvud (1998) så måste medarbe-

tarna ges möjlighet att motsvara de högt ställda kvalitetskraven genom utbildning och vida-

reutveckling.  

”Att vi aldrig får en tidtabell som är rätt” påverkar enligt Bergman & Klevsjö kundens kva-

litetsuppfattning med avseende på pålitlighet och trovärdighet. (åsikt från samtliga tillfråga-

de) 

”Förtroende saknas för ledningen”. ”Många sitter på tjänster som de inte har tillräcklig 

kompetens för”. När personal rekryterats till HK de senaste åren så har det nästan genom-

gående varit personer som saknat branscherfarenhet och/eller tillräcklig kompetens vilket 

lett till att hela verksamheten tappat tempo och drabbats negativt. Enligt Larsson & Rosen-
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gren finns ett starkt samband mellan intern och extern kommunikation och att bristande 

internkommunikation, otydligheter, för sen information mm, ofta uppfattas som generellt 

bristande kompetens hos företagsledningen. Givetvis förekommer motsatsen men mera 

sällan. Helt naturligt är att medarbetarna förutsätter fungerande information och intern-

kommunikation. (Denna uppfattning finns hos alla personalkategorier som intervjuats.) 

”Vi är inte konkurrenskraftiga med denna stora administration”. Detta leder till för höga 

produktionskostnader. Fler och fler såväl i förarkåren som bland övrig personal börjar att 

ifrågasätta om företaget verkligen behöver all denna administration då denna för med sig 

för stora kostnader i form av bland annat AFFO (kostnader för administration och ledning, 

samt försäljningsomkostnader). Om dessa kostnader blir för höga så tappar företaget i 

konkurrenskraft och då får det konsekvenser i form av höjda priser och minskat resande 

vilket innebär att antalet turer reduceras något som i förlängningen drabbar förarna. Mins-

kar antalet turer att utföra så minskar ju tillgången på arbetstillfällen vilket i första hand 

drabbar de som är timanställda men i förlängningen leder det även till uppsägningar av fast 

anställd personal vilket i hög grad påverkar förarnas arbetssituation och deras sociala trygg-

het. För att motverka detta och uppnå lägre produktionskostnader krävs ständiga produkti-

vitetsförbättringar (på alla nivåer), minimalt slöseri och en hög kvalitetsnivå rakt igenom 

enligt Björnland, Persson och Virum. (uppfattningen delas av de olika kategorier som in-

tervjuats)  

Dessa båda undersökningar (4.6 och 4.7) är relevanta att jämföra och visar på samma resul-

tat på de punkter som redovisats nämligen att företagets internkommunikation inte funge-

rar tillfredsställande, att den lokala lagandan överlag är stark i bolaget men att den inte är 

tillfredsställande mellan olika avdelningar/orter, att positiva insatser sällan leder till upp-

skattning varken från den lokala ledningen eller företagsledningen.  

Av svaren på frågorna kan man utläsa att de vanligast förekommande svaren är att det inför 

tidtabellsskiften saknas framförhållning och att om det kommer någon information att den 

kommer väldigt sent vilket gör att vi inte kan besvara kundernas frågor om det blir några 

förändringar i samband med tidtabellsskiftet. Enligt Bruzelius och Skärvad så är en av före-

tagsledningens uppgifter att ”säkerställa att organisationens intressenter är beredda att 

medverka i organisationens verksamhet” och att det bästa här är att tillåta detta genom att 

på tidigt stadium samla ihop dessa för att kunna se nackdelar och fördelar och vad som 

verkligen behöver förändras.  
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5.5  Processamband 

Huvudprocessen för företaget är att utföra efterfrågade resor och fungerar inte intern-

kommuniktionen så får det negativa konsekvenser för såväl kvaliteten som kostnaderna i 

denna process. Exempelvis ska förarna av ordinarie bussar känna till om och när de har ex-

trabussar med och hur dessas färdväg planerats för att lastningen efter vägen ska fungera 

smidigt med onödiga bussbyten för resenärena som följd, något som många av dem upp-

fattar som negativt. Denna information ska kommuniceras av driftledningen vilket tyvärr 

inte alltid sker. Ofta kommer extrabussar upp till Stockholm utan att någon känner till detta 

och då sätter man in andra extrabussar med onödiga tomkörningar som följd. Det är alltså 

av största vikt att driftledningen kommunicerar detta till berörda parter exempelvis förare, 

trafikledningen vid CT i Stockholm med flera. Huvudprocessen är beroende av alla stöd-

processerna på ett eller annat sätt för att kunna fungera optimalt. Av figuren 4.2 framgår 

beroendeförhållandet mellan huvudprocessen och de olika stödprocesserna. 

Det föreligger även inbördes beroendeförhållanden mellan de olika stödprocesserna. Ex-

empelvis måste fordonsprocessen och depåledningen förse ekonomiprocessen med korrek-

ta underlag för den ekonomiska redovisningen. Om inte detta sker så uppstår allvarliga 

konsekvenser i form av felaktig redovisning vilket ger ledningsprocessen felaktiga besluts-

underlag som i sin tur kan medföra strategiskt felaktiga beslut.  
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6. Diskussion och slutsats 
 

I detta kapitel kommer de slutsatser jag kan dra av såväl mina intervjuer som av den medarbetarunder-

sökning som företaget genomfört samt förslag till modell för företagets informationsflöden som jag skapat. 

Jag kommer att verifiera att dessa överensstämmer med uppsatsens syfte och avgränsningar samt ge förslag 

till vidare forskning kring hur man förbättrar informationsflöden i företag. Modellen för internkommuni-

kation kommer också att redovisas här. 

 

6.1 Uppsatsens syfte 

 

Att kartlägga målgrupper, lämpliga kanaler samt behov och flöden av information och in-

ternkommunikation och att utifrån dessa behov skapa en modell för förbättrad intern-

kommunikation samt att analysera konsekvenserna av bristande internkommunikation. 

Målgrupperna är förare, depåledning, försäljningspersonal hos återförsäljarna samt personal 

på HK. Dessa grupper finns spridda på ett antal orter i Sverige.  

Behoven av internkommunikation och flöden av information har kartlagts genom de flö-

desmatriser som gjorts av respondenterna själva (kap 4.5 sidan 47) samt genom intervjuer 

med medarbetare ur olika kategorier (kap 4.6 sid 48 o föjande). Vilka kanaler som ska an-

vändas är i skrivande stund inte beslutat då det finns ett antal olika alternativ att välja emel-

lan. Förslaget om att alla tilldelas en peronslig mailadress och tillgång till Intranätet under-

lättar definitivt internkommunikationen i företaget och går snabbt att ombesörja. Konse-

kvenserna av den bristande internkommunikationen är att det uppstår kvalitetsbrister vilket 

förorsakar såväl kostnader som minskade intäkter.  

Jag har med utgångspunkt från flödesmatriser och intervjusvar skapat en modell som väl 

uppfyller uppsatsens syfte genom att den betonar vikten av att internkommunikationen 

fungerar samt att det skall finnas informationsansvar på såväl strategisk som operativ nivå 

och att ledningsgruppen har full överblick över informationsflödena i företaget och därmed 

kan samordna dessa optimalt. Denna samordning blir betydligt effektivare än den totala 

samordning som uppnås om varje enhet skall samordna sina egna flöden.  
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6.2 Min teorimodell 

Denna modell har skapats utifrån idéer som jag fått genom mina empiriska och teoretiska 

studier om framförallt processer och processledning samt genom egna erfarenheter av att 

arbeta i företaget. Efter att ha analyserat dessa resultat har jag kunnat konstatera att det 

saknas ett helhetsgrepp över internkommunikationen och informationsförsörjningen i före-

taget.  

Utgångspunkten för skapandet av denna modell blev att försöka åstadkomma en modell 

som skulle avspegla inte bara informationsflödena utan även helheten i företagets verksam-

het med olika hierarkiska nivåer och vikten av att koppla ledningen av informationsförsörj-

ningen till rätt nivå. I den första modellen har jag valt alternativet att ha en informationsan-

svarig som får information av respektive processägare som ansvarar för att denna är kor-

rekt och håller dead-line så att den informationsansvarige har möjlighet att fullgöra sitt 

uppdrag. Sedan tilser den informationsansvarige  att ”rätt information” i ”rätt tid” når ”rätt 

mottagare” via ”rätt kanal”.  

Med denna lösning blir den informationsansvarige ett slags ”filter” och det finns risk för att 

viss information inte kommer vidare på grund av olika anledningar. Input av information 

kommer in i processerna som bearbetar den och skickar den vidare till den informationsan-

svarige för vidarebefordran ut i organisationen. Processägaren garanterar kvaliteten på det 

material som går från processen till den informationsansvarige och sedan kvalitetssäkrar 

denna person detta innan det förmedlas vidare. Informationen kan även kommuniceras di-

rekt från processägarna ut till olika interna mottagare. Dessa garanterar då kvaliteteten så 

att ”rätt information” når ”rätt mottagare” i ”rätt tid och via rätt kanal”. Pilarna i figuren 

visar informationsflödena.  

Det finns även information som kan komma från ledningen och vidarebefordras ner i or-

ganisationen och gå via den  informationsansvarige innan den går ut i organisationen. För 

att kunna utvärdera om kvaliteten på processerna och informationsflödena förbättras, för-

sämras eller bibehåller nuvarande nivå så behövs någon form av styrkort där detta kan do-

kumenteras och att det sedan ges feedback till företagsledningen som har till uppgift att be-

sluta om att vidta eventuella åtgärder. 
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Figur 6.21 a Informationsflödesmodell med informationsansvarig 

I samband med redovisningen av min modell kan två betydelsefulla områden urskiljas näm-

ligen vilken nivå som ledningsfunktionen för informationsförsörjningen bör befinna sig på 

antingen på ledningsnivå eller på enhetsnivå samt vilken teknisk kvalitet som informations-

systemen bör hållla.  

Svaret på första området angående vilken nivå som ledningen för internkommunikationen 

och informationsförsörjningen bör befinna sig på är strategisk nivå (företagsledningen) då 

dessa är synnerligen viktiga strategiska områden, för om inte dessa fungerar uppstår konse-

kvenser av olika slag såsom kvalitetsbrister i produktionen (huvudprocessen) med stora 

kostnader och uteblivna intäkter som följd. Dessutom får det negativa konsekvenser för 

den externa kommunikationen. 

Internkommunikation och informationsförsörjning innefattar alla typer av information som 

krävs för att fullgöra de olika processerna optimalt och dessa är så viktiga att de bör finnas 

med redan på planeringsstadiet för eventuella utökningar eller minskningar av verksamhe-

ten så att åtgärderna kan samordnas på ett för verksamheten optimalt sätt.  

Område två angående informationssystemens tekniska kvalitet är också ett mycket betydel-

sefullt område. Genom min undersökning har jag kommit fram till att det finns tekniska re-

surser för att kunna få en väl fungerande kommunikation och effektiva informationsflöden 

i organisationen. För planeringsfunktionen finns systemet Hastus som med hjälp av styrpa-
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rametrar sätter samman vagnomlopp och tjänstepaket. Ur OMS (Operation Management 

System) får man information om medarbetarna allt ifrån persondata till hur mycket och på 

vilka tider personen arbetat, frånvaro (sjukdom, ledighet) mm som depåledningen och lö-

nekontoret behöver för att bland annat kunna ge respektive personer rätt lön, samt allsidig 

information om bussar. För kommunikation medarbetare emellan finns Outlook (mail) att 

kommunicera med om alla får tillgång till detta system. 

Informationsflödesmodell två är ett alternativ till den första där funktionen informations-

ansvarig tagits bort. Vid mitt samtal med företagets VD väcktes en tanke hos mig om att 

det kanske inte är nödvändigt att ha en informationsansvarig utan att respektive pro-

cessägare istället tar hela ansvaret för att ”rätt information” kommer ut till ”rätt mottagare” 

i ”rätt tid” och via ”rätt kanal”. Fördelen med detta är att informationen går direkt från 

processägaren som kvalitetssäkrar informationen och inte behöver passera ett extra led 

med risk för missuppfattningar, feltolkningar eller filtrering samt även för förlängda ledti-

der. I och med att de tekniska förutsättningarna för att klara detta finns så bör detta vara 

det bästa och ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.2 b Informationsflödesmodell utan informationsansvarig 
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Det finns såväl fördelar som nackdelar med att ha en intern informationsansvarig. Nackde-

larna är att informationen ska passera ytterligare ett led innan den når mottagaren med risk 

för omedveten eller medveten missuppfattning av budskapet (”filtrering”). Dessutom för-

längs ledtiden för att informationen ska nå mottagarna speciellt om denna person har 

mycket att göra, är ledig eller sjuk. Det krävs dessutom en extra tjänst för att sköta detta ar-

bete vilket innebär extra lönekostnader för företaget.  

Fördelarna är att all information kommer från en och samma källa och att om alla informa-

tionsgivare har en deadline för när informationen ska vara den informationsansvarige till-

handa så kan all information som rör samma sak samordnas och sammanställas i ett doku-

ment istället för i ett stort antal dokument. Den informationsansvarige kan också vara en 

”pådrivare” på dem som inte levererar sin information i tid. 

För att sprida informationen i organisationen finns det resurser om bara alla tillåts att an-

vända dem. All administrativ personal har en egen mailadress i Outlook och har tillgång till 

Intranätet där allmän information om företaget ges samt lediga tjänster sätts ut såväl inom 

företaget som inom koncernen. För att råda bot på den bristande internkommunikationen i 

företaget borde en personaldator (utlovades av företagsledningen för två år sedan) installeras i per-

sonalrummet på varje depå. Samtliga medarbetare ska ges tillträde till Intranätet samt erhål-

la en egen mailadress i samma system som den administrativa personalen. Detta sker enk-

last genom att en beställning skickas till dataavdelningen för omedelbar åtgärd. Det är då 

mycket enkelt att upprätta olika sändlistor för generell respektive riktad information. Dess-

utom får då även de som inte har en egen dator i hemmet tillgång till denna information på 

arbetsplatsen. Ledtiden för att åstadkomma detta är endast leveranstiden för datorerna och 

uppläggningen av mailadresser och accesser till intranätet vilken rimligtvis inte borde vara 

längre än 4 – 6 veckor. 

Vidare skulle information typ tjänstgöringsscheman kunna tas direkt ur OMS och kopplas 

till den personliga mailadressen. Det underlättar för förarna att kunna planera sin fritid ju 

tidigare man vet hur och när man ska arbeta vilket är ett rimligt krav och en förutsättning 

för att kunna ha ett vettigt liv utanför arbetet. Ett väl fungerande socialt privatliv är en 

grundläggande förutsättning för att kunna orka med och klara av detta många gånger psy-

kiskt påfrestande arbete. Genom denna åtgärd besparas depåledningen många samtal som 

rör frågor av denna typ och därmed frigörs deras tid till andra väsentliga arbetsuppgifter. 

Det är även en stor fördel för företaget som på tidigt stadium ser vilka tjänster som är va-
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kanta och det möjliggör en god planering med undvikande av övertidsuttag och besparande 

av extra kostnader. Akuta behov löses ända alltid per telefon och oftast med hjälp av tim-

anställda. 

Information av allmän typ bör dessutom sättas upp på anslagstavlan i personalrummet på 

depån samt att enskild information exempelvis tjänstgöringsnycklar o d läggs i den enskil-

des fack. Detta med anledning av att det exempelvis kan vara datastopp just när den som 

inte har en egen dator vill kunna se denna.  

Internkommunikationen är strategiskt mycket viktig process och det är värt att betona att 

den bristande internkommunikationen inom företaget inte bara är ett internt problem för 

medarbetarna och verksamheten i sig utan den påverkar även den externa kommunikatio-

nen ut till kunder och övriga intressenter negativt. Med tanke på  att kundernas krav på att 

företaget kan tillhandahålla produkter som står sig både med avseende på kvalitet och pris 

ökar i och med den allt hårdare konkurrensen från såväl andra bussföretag som tåg, flyg 

och bil så är det nödvändigt att ständigt förbättra denna process för att ”hänga med”. 

 

 

6.3 Rekommendationer och ledtider för genomförande  

 

De rekommendationer till förändringar som getts kan delas upp i två grupper nämligen de 

som kan göras på kort sikt (4-8 veckor) respektive på längre sikt.  

Att installera datorer på respektive depå, mailadresser och access till intranätet samt att 

upprätta en adress för ständiga förbättringar (jfr den som finns för avvikelser) är åtgärder 

som kan göras på kort sikt med en ledtid av 4 - 6 veckor.  

Att strukturera och dokumentera (och uppdatera vid ev ändringar) de olika processerna i 

företaget samt att mäta utfallet av dem (då detta utgör ett bra underlag för att höja kvalite-

ten i verksamheten). 

Att skapa och dokumentera en informationspolicy för företaget. 
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Övriga åtgärder som definitivt tar längre tid i anspråk att uppnå är bland andra följande: 

• att åstadkomma genomgripande attitydförändringar på alla nivåer i företaget.  

• att få alla medarbetare att förstå hur oerhört viktig en väl fungerande internkom-

munikation är. 

• att skapa förståelse på alla nivåer för att alla medarbetare är lika viktiga och att 

lagarbete (delaktighet) är en grundläggande förutsättning för om företaget ska nå 

framgång. 

• att skapa förståelse för vikten av det interna kundperspektivet. 

• att få alla medarbetare att agera i linje med företagets uttalade förväntningar (7*7-

regeln). 

• att skapa förståelse för att ”precis allt man gör i företaget tjänar endast ett syfte – 

att genom maximering av den kundupplevda kvaliteten maximera företagets vinst. 

Det finns bara ett sätt att legitimera sin plats på företagets lönelista och det är att 

bidra till förverkligandet av denna uppgift.”  (och för företagets fortlevnad, författa-

rens kommentar) 

 

6.4 Slutsats 

Resultaten av såväl den av företaget genomförda medarbetarundersökningen som av den 

intervjuundersökning som jag utfört pekar nästan entydigt på att det är bristande intern-

kommunikaion i företaget. Av intervjusvaren framgår att 95 % anser detta.  

Jag har genom mina empiriska studier och iakttagelser kunnat konstatera att det inte finns 

några praktiska hinder för att råda bot på den bristande internkommunikationen i företaget.  

En personaldator bör utan problem som tidigare utlovats kunna installeras på varje depå 

och alla medarbetare kan få en egen mailadress i Outlook samt access till Intranätet. Ledti-

den för att genomföra detta ska inte behöva vara mer än sex veckor från den dag beställ-

ningen görs.  

Problemet har snarare en helt annan dimension nämligen attityder och relationer mellan 

olika personalkategorier i företaget. Det krävs därför en genomgripande attitydförändring 
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tvärsigenom hela företaget för att komma till rätta med den bristande  internkommunika-

tionen och att få alla att vilja dela med sig av viktig information. För att åstadkomma detta 

så krävs förutom vilja och envishet även förmågan att lägga fram problemet på ett sådant 

sätt att alla verkligen kommer till insikt om vilka konsekvenserna blir av att alla inte har till-

gång till erforderlig  information och att alla medverkar i detta ständiga förbättringsarbete. 

För att företaget ska nå framgång krävs att alla medarbetare verkligen förstår att alla 

medarbetare är lika viktiga för företagets framgång och att man måste arbeta som ett lag 

där alla drar åt samma håll.  

• Att ta till sig av Larsson & Rosengrens ord att ”bra internkommunikation minskar 

motsättningar mellan ledningen och personalen eller mellan olika personalgrupper”.  

• Genom att skapa bra internkommunikation så ges samtliga medarbetare en gemen-

sam grund att diskutera utifrån vilket ger bland annat bättre effektivitet och till stor 

del eliminerar rykten. 

• Att acceptera och tillse att interninformationen skall vara så fullständig och öppen 

som möjligt och att ”det som ska motiveras är varför man ibland ska avstå från att informe-

ra, inte varför man skall informera”. 

• Skapa en positiv miljö där medarbetarna tillåts att komma med förbättringsförslag s 

k ”ständiga förbättringar” för att härigenom kunna tillvarata fler möjligheter till 

förbättring av verksamheten. Antagna förslag bör premieras på lämpligt sätt. 

 

Genom att kontinuerligt arbeta med dessa fyra punkter och de rekommendationer som an-

getts i 6.3 samt att alltid behålla initiativet till att kunna ge saklig förstahandsinformation, 

eftersom det annars väldigt lätt skapas rykten och spekulationer som gör det näst intill 

omöjligt att nå ut med den riktiga informationen, då har man kommit långt på vägen mot 

att lösa problemet med den bristande internkommunikationen i företaget och att därige-

nom få möjlighet att reducera (eller eliminera) onödiga kvalitetsbristkostnader, öka intäk-

terna samt förbättra resultatet och inte minst viktigt att skapa en trivsammare arbetsmiljö 

med fler och mer motiverade medarbetare. Dessutom har man förhoppningsvis även kun-

nat minska frekvensen av rykten och felaktig information något som skadar verksamheten 

som helhet, men även de enskilda medarbetarna. Sannolikt påverkar dessa åtgärder även 

den externa kommunikationen positivt vilket ger fler nöjda kunder. 
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6.5  Omdöme om mitt eget arbete 

Resultatet svarar helt mot uppsatsens syfte och avgränsningar vilket innebär att dessa är 

helt uppfyllda. Jag har beaktat problemställningen utifrån ett helhetsperspektiv och har ge-

nom mina tidigare erfarenheter från andra bussbolag  av motsvarande storlek och komplex-

itet och genom informella samtal med personal från denna typ av företag kunnat konstatera 

att situationen hos Swebus Express inte på något sätt är unik utan tvärtom att liknande för-

hållanden råder även i dessa företag.  

Även där råder ett vi och de-förhållande som tydligt anger skillnaden mellan den administ-

rativa personalen och förarna och en dåligt fungerande internkommunikation. Hos de före-

tagen liksom hos Swebus Express ger dessa förhållanden upphov till en omfattande ryktes-

spridning vilket på flera sätt är negativt för verksamheten.  Trots den korta tid jag haft till 

förfogande har jag hunnit att skaffa mig underlag som styrker att resultatet kan vara genera-

liserbart för andra företag i bussbranschen som är av motsvarande storlek och komplexitet.  

Det känns att detta arbete ligger helt rätt i tiden då det under tiden som detta arbete pågått 

har inletts förändringar mot bakgrund av detta, bland annat fackliga förhandlingar om att 

minska delar av den administrativa personalen på HK, vilket lett till att flera av de personer 

som fått hårdast kritik har lämnat eller kommer att lämna sina arbeten. Det har även skett 

en viss förbättring av internkommunikationen, exempelvis VD:s månadsvisa brev och att 

olika personer från HK börjat att närvara vid lokala förarmöten där förarna då får möjlig-

het att ställa frågor och förhoppningsvis även kunna få sakliga svar.   

 

6.6 Förslag till vidare forskning 

 

Vidare forskning framåt kan inriktas mot ytterligare studier om olika konsekvenser av 

bristande internkommunikation i företaget och hur den påverkar den externa kommunika-

tionen samt vilka ytterligare vinster som kan uppnås genom fler förbättringsåtgärder inom 

dessa områden. Forskningen kan även inriktas mot möjligheterna att kunna göra olika for-

mer av arbetsbyten inom organisationen i syfte att uppnå en bredare kompetens hos 

medarbetarna och få en mer flexibel organisation vilket skapar konkurrensfördelar i den allt 

hårdare konkurrensen från tåg, flyg och bil som företaget så tydligt känner av. 
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Intervjuer med personal i företaget 

Informella samtal med personal i företaget och personal anställda av entreprenörer. 

Informella samtal med kunder (på deras initiativ) 
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Begreppsförklaringar: 

 

Vagnomlopp  -  den sträcka som bussen går per dygn från a – b.  

Ex bussen går på morgonen från Uppsala till Stockholm vidare till Göteborg och sen till 
Linköping där den stannar för kvällen. 

Vagn-km  –  totalt antal km som bussen rullar. 

Tjänstgöringsnyckel – arbetsschema för fast placerad personal över det antal veckor som 
tidtabellen löper på. 

Fridagsnyckel – schema över lediga dagar för dagbeordrad personal.  

Fridag -  ledighet som omfattar minst 24 + 8 timmar. Ej dygnsbunden. 

Dagbeordrad personal – personal som inte kör enligt ett löpande schema utan får sina 
uppdrag dag för dag (enligt avtal senast 17.00 dagen innan tjänstgöring). 

Ramtid – tiden från arbetstidens start till slut. 

Dygnsvila – skall normalt vara 11 timmar per 24-timmarsperiod. Får sänkas till 9 timmar 3 
gånger under en sexdygnsperiod. Skall kompenseras före nästa veckas slut. 

Veckovila – skall normalt vara 45 timmar. Kan förkortas till 36 timmar. Om vilan tas ut på 
annan ort kan den kortas till 24 timmar. Minskningen ska kompenseras senast före utgång-
en av den tredje veckan efter veckan ifråga. Detta sker genom att motsvarande vila tas till-
sammans med annan vila på minst 9 timmar.  

Ledtid – den tid det tar från det att informationen släpps till dess att den fått genomslag till 
åtminstone 80 % av mottagarna.  
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