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ABSTRACT  
 
This bachelor thesis was conducted in a distribution center that desired to improve its internal 
communication and information flow. This is a challenge that many large organizations have 
today, as copious amount of information is communicated daily between different parties within 
an organization. The aim of this bachelor thesis is to examine the communication and 
information flow in a distribution center and examine whether it can be more efficient with the 
help of Lean. The following questions have been formulated based on the stated aim: 
 

• What are the visual and communication challenges in a distribution center and how 
can a visual and communicative environment contribute to Lean production?  
 

• How can organizations overcome the challenges and take advantage of the 
opportunities that arise when implementing visual communication? 

 
In order to answer the questions above, a case study and a literature study have been carried 
out. The case study has been conducted at a national distribution center in Mälardalen in parallel 
with a literature study which, among other things, concerned the areas of visual communication, 
implementation and Lean. The literature study was conducted to gain an understanding of the 
concerned subject on the case company, interviews and observations were carried out to get an 
insight into the organization and collect data.  
  
The visual communication contributes to a majority of positive consequences if applied 
correctly. As a result, the case company can potentially improve the information and 
communication flow with the help of implementing visual tools, as it can contribute to 
increasing understanding and that important information reaches more employees. 
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SAMMANFATTNING 
 
Detta examensarbete genomfördes på ett distributionscenter som önskade förbättra sitt interna 
kommunikations- och informationsflöde. Det är en utmaning som många stora organisationer 
har idag på grund av att kopiösa mängder med information förmedlas dagligen mellan olika 
funktioner inom organisationen. Syftet med studien är att undersöka kommunikations- och 
informationsflödet i ett distributionscenter samt huruvida det kan effektiviseras med hjälp av 
Lean. Följande frågeställningar har formulerats utifrån det angivna syftet:  
 

• Vilka visuella och kommunikativa utmaningar finns i ett distributionscenter och hur 
kan en visuell och kommunikativ miljö bidra till en mer Lean verksamhet? 
 

• Hur kan organisationer överkomma de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter 
som uppkommer vid implementering av visuell kommunikation? 

 
För att kunna svara på ovanstående frågeställningar har en fallstudie genomförts på ett nationellt 
distributionscenter i Mälardalen parallellt med en litteraturstudie. Litteraturstudien 
genomfördes för att få en förståelse om det utvalda ämnet och har bland annat berört områdena 
visuell kommunikation, implementering och Lean. På fallföretaget utfördes intervjuer och 
observationer för att få en inblick i organisationen samt för att besvara frågeställningarna. 
  
Företag kan potentiellt effektivisera sitt information- och kommunikationsflödet med hjälp av 
att implementera visuella verktyg. Det kan bidra till flera positiva följder om det tillämpas på 
ett korrekt sätt, exempelvis tidsbesparingar, att förståelsen ökar samt att väsentlig information 
når ut till fler medarbetare inom organisationen. Genom att tillämpa en visuell och 
kommunikativ miljö i distributionscentret och standardisera dess processer har verksamheten 
potentialen att bli mer lean.  
 
Nyckelord: Lean, Visuell Kommunikation, Informationsteknik, Implementering 
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1    INLEDNING 
 
Under detta avsnitt presenteras bakgrunden, problemformuleringen, syftet samt vilka 
avgränsningar som studien innefattar. 
 
1.1 Bakgrund 
 
I dagens konsumtionssamhälle förväntar sig kunder mer av företag än någonsin tidigare, kraven 
på tillgänglighet, plats, pris och tidpunkt är avgörande och väntas uppfyllas. På grund av 
globalisering och förändrade marknadsförutsättningarna har effektiv logistik aldrig varit mer 
central och betydelsefull för att kunna tillfredsställa dessa önskemål. Logistik har fått en helt 
ny betydelse för företag och är en av nyckelfaktorerna för att lyckas (Jonsson & Mattsson, 
2016). På senare tid har begreppet Supply Chain Managment (SCM) blivit en kritisk faktor hos 
de flesta företag. Där behandlas processer för planering och styrning av försörjningskedjan, från 
produkt till konsument (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2018).   
   
Logistik innebär att skapa effektiva materialflöden, även planera, organisera och styra 
företagets materialförsörjning, produktion och distribution (Jonsson & Mattsson, 2016). 
Distribution har fått en alltmer betydande roll i försörjningskedja. Många företag har valt att 
centralisera sin produktion och distributionslager vilket har skapat större lager och hantering av 
varierande artiklar för en mer omfattande region. Hantering av de interna logistikprocesserna i 
distributionen är komplext, att uppnå effektivitet har blivit en alltmer utmanande och mer vanlig 
uppgift för organisationer idag (Faber, de Koster & Smidts, 2013).  
 
För att skapa effektiv logistik är förståelsen av informationsflödet minst lika viktig. Historiskt 
sätt har materialflödet varit mest centralt inom logistik fram till några decennier tillbaka när 
utvecklingen av dator- och informationsteknologi tog fart. Under 1990-talet infördes 
datorbaserade system för bland annat produktionsplanering, lagerstyrning, transportplanering 
och informationsöverföring som har varit bidragande till effektivisering för logistikprocesser. 
Informationsflödet har uppmärksammats alltmer sen dess, både externt och internt inom företag 
där processer för gemensam planering och styrning har implementerats (Jonsson & Mattsson, 
2016).  
 
Effektiva materialflöden, strategier och metoder för informationssystem kan påverka och 
förbättra konkurrenskraften hos företag (Jonsson & Mattsson, 2016). En annan välkänd metod 
som är minst lika konkurrenskraftig, främst inom produktionsföretag är Toyota Production 
System (TPS), även känd som Lean produktion. Under det senaste årtiondet har Lean blivit 
alltmer populärt och används idag inom flera företag. Innan utvecklingen av TPS fanns ingen 
specifik strategi för att urskilja problem inom produktion. Vardagen bestod av oförutsedda 
händelser som hanterades på plats. Kontroll och kartläggning av icke-värdeadderande processer 
existerade inte. En stor del inom Lean och dess principer är att använda visuell styrning för att 
inga problem ska förbli dolda. För att framföra information används arbetstavlor i 
verksamheten. Lean verktyg används även för att skapa en visuell organisation och synliggöra 
avvikelser för att förbättra flödet. Visuella och välutformade styrsystem bidrar till att slöserier, 
felaktigheter och misstag elimineras samt att produktionstider hålls, säkerheten och 
produktiviteten ökar och slutligen att kommunikationen förbättras (Liker, 2009).  
 
Inom Lean och effektiv logistik har informationsflödet en viktig roll. Dock utgör 
informationsflödet ett hinder för organisationer, att samla rätt information vid rätt tidpunkt för 
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att beslut ska fattas är en utmaning. Medarbetare får kopiösa mängder information dagligen, 
vilket kan leda till bristfällig kommunikation och information inom organisationen. Att 
visualisera information mellan olika parter kan förbättra förståelsen och bidra till ett effektivare 
informationsflöde. Användning av visuella verktyg kan skapa tydlighet och förbättra både 
information men också kommunikationen (Eaidgah, Maki, Kurczewski, & Abdekhodaee, 
2016).  
 
1.2 Problemformulering 
 
För att möta de ständigt förändrande kraven på den globala marknaden är SCM viktigt för att 
företag ska uppnå logistikeffektivitet. Att skapa tydliga informationsflöden är utmanade, inte 
minst i organisationer där den interna försörjningskedjan är omfattande och 
logistikverksamheten är uppdelade i flera processer (Jonsson & Mattsson, 2016).  
 
Komplexiteten har ökat främst inom lager och distributionscenter på grund av den ökade 
efterfrågan på marknaden. Idag är många distributionscenters planeringsprocesser endast dagar 
och veckor framåt, till skillnad från några decennier tillbaka då efterfrågan inte alls var lika 
stor. Den interna logistiken var inte heller lika omfattande, nu krävs planering och kontrollering 
av lagrets alla processer. Utan ett välutformat informationssystem är det svårt att hantera dessa 
komplexa processer, med tanke på den kopiösa mängd information som ska hanteras varje dag 
(Faber et.al, 2013). Information och kommunikation är en del av organisationers kultur, där den 
dagliga verksamheten innefattas av möten och utbyte av information mellan olika parter (Berg, 
2009). Den interna informationen inom en organisation har ökat exponentiellt de senaste 
årtionden. Ökningen har skapat utmaningar för företag att kunna kommunicera och 
effektivisera informationsflöden på ett optimalt sätt (Hicks, 2007).   
 
1.3 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med studien är att undersöka information- och kommunikationsflödet i ett 
distributionscenter samt huruvida det kan effektiviseras med hjälp av Lean. Följande 
frågeställningar studeras och vidare analyseras för att uppfylla studiens syfte: 
 

1. Vilka visuella och kommunikativa utmaningar finns i ett distributionscenter och hur 
kan en visuell och kommunikativ miljö bidra till en Lean verksamhet? 
  

2. Hur kan organisationer överkomma de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter 
som uppkommer vid implementering av visuell kommunikation? 

 
1.4 Avgränsningar  
 
Under examensarbetet har en fallstudie genomförts på ett nationellt distributionscenter i 
Mälardalen. Studien har begränsats till att undersöka det interna kommunikations- och 
informationsflödet med hänsyn till Lean. Observationer och intervjuer har utförts på 
distributionscentrets alla avdelningar vilket innebär att resultatet kommer kunna appliceras 
inom hela verksamheten. Ett kriterium vid sökandet efter vetenskapliga artiklar var att 
majoriteten av artiklarna skulle vara publicerade under de senaste tio åren eftersom ny forskning 
ständigt tillkommer inom området. Det var dessutom ett kriterium att de utvalda vetenskapliga 
artiklarna skulle vara publicerade i välkända journaler.  
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2    ANSATS OCH METOD 
 
I detta avsnitt beskrivs de olika tillvägagångssätten som använts i studien samt hur de 
tillämpats med avsikt att uppnå studiens syfte och frågeställningar.  
 
2.1 Angreppssätt 
 
I studien har flertalet kvalitativa forskningsmetoder och ett induktivt synsätt tillämpats. Det 
induktiva synsättet utgår ifrån empirisk data och utifrån detta skapas generaliseringar (Bryman, 
2011). Den kvalitativa forskningsmetoden ansågs bäst lämpad för studien. Enligt Bryman 
(2011) kan respondenter uttrycka åsikter och ge reaktioner vid en kvalitativ forskningsmetod, 
vilket har stor betydelse för resultatet i denna studie. En litteraturstudie genomfördes för att 
skapa förståelse för det angivna problemet och parallellt med litteraturstudien genomfördes en 
fallstudie på ett företag. På fallföretaget utfördes observationer och intervjuer för att få svar på 
de angivna frågeställningarna. Resultatet från fallstudien har sedan analyserats och empirin har 
jämförts med litteraturstudien. 
 
2.2 Litteraturstudie  
 
En litteraturstudie har en betydande roll i forskningen och det är därför viktigt att använda sig 
av pålitlig litteratur (Williamson, 2002). I litteraturstudien har både vetenskapliga artiklar och 
böcker använts men tonvikten har legat på vetenskapliga artiklar eftersom det prioriterats att 
finna aktuell forskning. För att finna vetenskapliga artiklar har databaser som Emerald Insight, 
Scopus och sökmotorn Google Scholar använts. Scopus är en citationsdatabas och har använts 
för att se ifall artikeln har citerats av andra forskare, vilket ger artikeln mer trovärdighet. För att 
avgöra vilka artiklar som var relevanta för studiens granskades först sammanfattningen och 
resultatet och därefter granskades hela artikeln.  
 
Engelska sökord användes enligt tabell 1 för att finna vetenskapliga artiklar och för att bredda 
sökningen. Sökorden kombinerades för att öka sannolikheten att sökträffarna skulle vara i linje 
med studiens syfte. Majoriteten av de utvalda vetenskapliga artiklarna är publicerade under de 
senaste tio åren, vilket var ett kriterium vid sökandet eftersom ny forskning ständigt 
uppkommer inom studiens område. Vid sökandet efter vetenskapliga artiklar togs det även 
hänsyn till ifall artiklarna var publicerade i välkända journaler.  
 

Sökord Antal utvalda artiklar 
Lean visual communication 2 
Visual communication 2 
Continuous improvement 1 
Visual management 4 
Communication management 2 
Communication role 1 
Implement visual communication 2 
Implement Lean visual communication 5 
Implementation communication 1 
Warehouse managment information  1 
Lean production continious improvement  1 

Tabell 1: Sökord 
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2.3 Fallstudie  
 
Enligt Bryman (2011) är fallstudie en detaljerad undersökning av ett specifikt fall som utförs 
på en avgränsad grupp, händelse eller del utav samhälle. Williamson (2002) förklarar att en 
fallstudie utvecklar en förståelse hos forskaren för ett specifikt fenomen i dess naturliga kontext. 
Fallstudier är därför lämpliga att använda när det är viktigt för forskare att förstå kontexten. 
Flertalet datainsamlingsmetoder kan användas vid fallstudier, som exempelvis intervjuer, 
observationer, enkäter och textanalyser.  
 
Denna fallstudie genomfördes för att skapa förståelse för hur informations- och 
kommunikationsflödet kan se ut i ett distributionscenter. Detta skedde med hjälp av intervjuer 
och observationer. Fallstudien bidrog till att djupare kunskaper kunde införskaffas inom 
området.  
 
2.3.1 Observationer 
 
I studien har ostrukturerade observationer genomförts för insamling utav data. Vid 
ostrukturerade observationer noteras deltagarnas beteende noggrant istället för att använda ett 
observationsschema. De utförda observationerna i fallstudien har varit icke-deltagande 
observationer, vilket innebär att forskaren iakttar men inte deltar i det som sker (Bryman, 2011). 
Observationer genomfördes innan intervjuerna för att skapa en förståelse för processer och för 
att få en överblick över verksamheten. Observationerna renderade i viss förståelse för hur 
kommunikationen och informationsflödet fungerade på fallföretaget. Intervjuguiderna 
skapades efter att flertalet observationer utförts, detta för att skapa bättre frågor. 
Observationerna användes sedan för att analysera nuläget hos fallföretaget. 
 
2.3.2 Intervjuer 
 
Intervjuer är en viktig metod för insamling utav data (Bryman, 2011). Semi-strukturerade 
intervjuer genomfördes på fallföretaget och intervjuguider användes (se bilaga 1 och 2) som 
förbereddes och anpassades inför vilken position respondenten hade på företaget. Frågorna i 
intervjuguiden designades utifrån de angivna frågeställningarna. Intervjuguiden bestod av 
öppna frågor med flertalet underfrågor. Det fanns dessutom utrymme för uppföljningsfrågor 
vid behov under intervjuerna. Öppna frågor gav respondenten möjlighet att svara med egna ord 
och svaren blev mer utvecklade jämfört med slutna frågor. Totalt utfördes tio intervjuer, varav 
sex distributionsmedarbetare och fyra gruppledare enligt tabell 2.  
 

Titel  Datum Längd (minuter)  
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 20 min 
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 15 min 
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 15 min 
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 10 min 
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 10 min 
Distributionsmedarbetare 2019-03-01 10 min 
Gruppledare 2019-03-14 45 min 
Gruppledare 2019-03-14 30 min 
Gruppledare 2019-03-14  50 min 
Gruppledare  2019-03-14 30 min 

Tabell 2: Intervjuer 
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Respondenterna i denna studie arbetade på olika avdelningar och hade olika positioner inom 
organisationen. Fokus låg på distributionsmedarbetare och gruppledare där de mesta av 
kommunikationen och informationsutbytet sker dagligen. I denna studie har ett strategiskt urval 
använts, vilket innebär att respondenterna är relevanta för att besvara frågeställningarna som 
formulerats, vilket även stöds av Bryman (2011). Vid en kvalitativ metod kan respondenten ge 
oväntade reaktioner och åsikter vilket inte är möjligt vid en kvantitativ metod. Dessa åsikter har 
därför en stor betydelse för resultatet, speciellt eftersom studien behandlar kommunikation- och 
informationsflödet.  
 
Samtliga intervjuer inleddes med att informera respondenterna om de etiska aspekterna. Den 
första aspekten är informationskravet som kräver att forskaren informerat respondenterna om 
studiens syfte. Samtyckeskravet som kräver att deltagandet i studien är frivilligt och 
konfidentialitetskravet som kräver att personuppgifter och känsligt material är skyddat från 
obehöriga. Slutligen, nyttjandekravet som kräver att individernas information endast får 
användas i studien (Bryman, 2011).  
 
Varje intervju spelades in efter att ha fått godkännande av respondenterna. Under intervjuerna 
skrevs även korta anteckningar ned vid behov. Detta skedde ifall det yttrades specifika förslag 
eller relevant information som var av stort intresse för studien. Längden på intervjuerna 
varierade på grund av att olika intervjuguider användes beroende på vilken position personen 
hade i organisationen. Inspelning genomfördes för att inte gå miste om väsentlig information 
som kunde vara till nytta för studiens resultat. De inspelade intervjuerna transkriberades efteråt 
för att underlätta arbetet vid den tematiska analysen. 
  
2.4 Analys 
 
En tematisk analys är ett av de vanligaste angreppssätten när det gäller analys av kvalitativ data. 
Dess tyngdpunkt ligger på vad som sägs och inte hur det sägs (Bryman, 2011).  
Analysen initierades genom att de transkriberade intervjuerna lästes igenom enskilt för att finna 
återkommande ord eller meningar med liknande innebörd. Ur dessa ord och meningar kunde 
till slut mönster identifieras. Liknande mönster hade hittats var för sig i det transkriberade 
materialet och efter diskussion kunde huvud- och underteman fastställas. Det visade sig även 
att en del huvudrubriker istället var underrubriker under analysens gång. Dessa teman användes 
som rubriker i analysen och där samlades empirin som kunde kopplas till rubriken. Efter att 
teman identifierats lästes de transkriberade materialet igenom ytterligare en gång för att kunna 
samla den empirin som kunde kopplas till det angivna temat. Det pågick tills all väsentlig empiri 
plockats ut och placerats under valt tema. All onödig information som inte passade studiens 
syfte utelämnades. Empirin som samlats under teman bearbetades sedan till en enhetlig text där 
citat från intervjuerna lyftes fram för att styrka empirin i analysen.  
 
Under observationerna på fallföretaget antecknades och fotograferades väsentliga iakttagelser 
som senare diskuterades och vanligtvis bekräftades under intervjuerna. Observationerna bidrog 
främst till förståelsen och var inte lika inblandad i resultatet och analysen som intervjuerna. Det 
var främst whiteboardtavlor och vid möten som observationer ägde rum. Dessa observationer 
beskrevs i resultatet för att sedan användas i analysen. När all empirisk data samlats under 
rubriker genomfördes en jämförelse mot den teoretiska referensramen för att slutligen kunna 
formulera aktuella förbättringsförslag för problemet. Teori som behandlade samma område 
som de teman som tagits fram i den tematiska analysen placerades tillsammans för att kunna 
genomföra en utförlig analys. Analysen av empirisk och teoretisk data användes för att svara 
på de formulerade frågeställningarna.  
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2.5 Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet och validitet är två begrepp som varje studie måste ta hänsyn till för att den ska vara 
trovärdig. Det är viktigt att varje studie eftersträvar både hög reliabilitet och validitet.  
Reliabilitet (tillförlitlighet) innebär att studiens resultat blir densamma om den upprepas av en 
annan forskare. För att nå hög reliabilitet krävs noggrannhet under insamling av data (Bryman, 
2011). I denna studie har det noggrant beskrivits hur studien utförts för att uppnå hög reliabilitet. 
Validitet (pålitlighet) är förmågan att mäta vad som är avsett att undersökas i studien (Bryman, 
2011). Triangulering innebär att man använder mer än en metod eller datakälla i studien. 
Fördelen med triangulering är att resultatet sannolikt kommer att vara mer tillförlitligt om data 
samlas in med mer än en metod och om olika metoder används kan styrkorna utnyttjas och 
kompensera för dess svagheter (Williamson, 2002). I denna studie har tydliga frågeställningar 
formulerats för att skapa hög validitet. Det har dessutom använts metodtriangulering för att 
svara på frågeställningarna i form av observationer, intervjuer på ett fallföretag samt 
litteraturstudier. När intervjuer och litteraturstudien färdigställts kunde en jämförelse utföras 
mellan dessa metoder. Resultatet visade att litteraturstudien och intervjuerna hade i princip 
samma riktning vilket stärkte studiens resultat.  
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3    TEORETISK REFERENSRAM 
 
Detta avsnitt presenterar den teoretiska referensramen som ligger till grund för 
examensarbetet. 
 
3.1 Lean och dess filosofi 
 
Toyotas framgångskoncept baseras på kvalitetsförbättringar genom att använda verktyg och 
metoder som kaizen, just-in-time, heijunka och jidoka. Men det som gör Toyota unikt är dess 
filosofi som grundar sig i människokännedom och mänsklig motivation. För att förändra en 
verksamhet krävs en vilja att ständigt utvecklas och vara en lärande organisation. En förmåga 
att kunna skapa teamwork, utveckla ledarskap, lägga upp strategier och bygga upp samarbeten 
mellan olika parter både internt och externt är nyckelfaktorer för TPS goda resultat (Liker, 
2009). TPS består av 14 principer och dessa tillämpas inom Toyotas verksamheter världen över.  
För att kunna applicera principerna är det viktigt att förstå dess betydelse (Liker, 2009).     
Rubriker nedan beskriver innebörden av några utvalda principer som är relevanta för studien. 
 
3.1.1 Skapa processflöden som exponerar problem 
 
Inom Lean är det viktigt att skapa kontinuerliga flöden. Genom att sammanlänka arbetsmoment 
uppstår teamwork, det underlättar återkoppling vid problem, styrning av processer och att 
personalen får utvecklas och lösa problem direkt. I tillverknings- och tjänsteprocessers flöden 
genereras god kvalitet, minskas leveranstider och kostnader genom att förkorta tiden från 
råmaterial till slutprodukt. Målsättningen med att skapa processflöden är att eliminera 
bortslösad tid och energi som inte höjer värdet på produkten. Genom ett tydligt material- eller 
informationsflöde kan dolda problem föras upp till ytan, inom Lean beskrivs det ofta som den 
japanska sjön (Liker, 2009). Genom att synliggöra problemen kan orsaker till varför de uppstår 
analyseras. Att använda sig av riktlinjer för en sådan analys kan vara till fördel, att se över 
systemet eller standarden istället för att skylla på den enskilda individen. Företaget kan även 
kontinuerligt fråga sig varför en avvikelse uppstår (Yamamoto & Bellgran, 2010). Att fråga 
”varför?” fem gånger är ett verktyg som används inom Lean för att kunna identifiera 
grundorsaken. Att ta upp problem till ytan motverkar ineffektivitet och leder till att samma 
aktivitet kan utföras på kortare tid. Endast tio procent av de flesta affärsprocesser är 
värdeadderande, resten är rent slöseri. I traditionella processer tar verksamheter för givet att det 
tar en specifik tid att slutföra en aktivitet, omedvetna om att alla moment inte möjligtvis adderar 
värde i processen. Det är viktigt att bygga upp ett tankesätt i företagskulturen och en metod som 
upptäcker avvikelser i produktionen (Liker, 2009).     
 
3.1.2 Standardiserat arbetssätt  
 
Att standardisera är inte bara att framta repetitiva och effektiva arbetssätt, inom TPS ger 
standardisering utrymme för personalens kreativitet och egna ansvar på arbetsplatsen (Liker, 
2009). Leanverktyg som standardiserat arbetssätt medför att problem avslöjas som inte annars 
hade upptäckts (Liker & Hoseus, 2008). Samtliga produktionsfabriker inom Toyota arbetar alla 
utefter standardisering, vilket innebär att processerna är nästintill identiska överallt. Inom Lean 
eftersträvas ständiga förbättringar (kaizen), men utan standardisering är det omöjligt att kunna 
genomföra förbättringar. TPS gör det möjligt för alla att involveras och utveckla standarder i 
s.k. pilotlag. Det innebär att olika typer av anställda i ett företag samlas för att utveckla 
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standardiserade arbetssätt. Standardisering har visat sig leda till effektivt teamwork bland 
personal, gemensam terminologi och det utvecklar även arbetsskicklighet (Liker, 2009).  
 
Standardisering är en bra utgångspunkt för att kunna arbeta med ständiga förbättringar 
(Olhager, 2013). För att en organisation ska lyckas med att implementera standarder krävs 
delaktighet från personal som arbetar inom aktuella områden. Medarbetaren har mest 
erfarenhet, vilket är något som ska tas hänsyn till. Genom att involvera medarbetare i 
framtagningen av standarder samt i förbättringsprocesser skapas engagemang och motivation. 
Vilket även leder till goda förutsättningar för det framtida utvecklings- och förbättringsarbetet. 
När standardiseringen har etablerats kan organisationen utgå från det normala tillståndet när 
nya förbättringsinitiativ initieras (Sörqvist, 2013). 
 
3.1.3 Användning av visuell styrning 
 
I verksamhetsflödet är det komplicerat att identifiera problem. Hantering av nödsituationer är 
ofta en stor del av en ledares vardag. Genom att använda sig av visuell styrning kan eventuella 
avvikelser synliggöras vilket kommer bidra till ett förbättrat flöde. Visuell styrning ska vara ett 
hjälpande verktyg för anställda att se hur det går och om det uppkommer avvikelser från det 
standardiserade arbetssättet. Visuell styrning används i form av kommunikationsanordningar i 
syfte att anställda ska se arbetets progression med ett ögonkast, visuellt styrsystem är därmed 
värdehöjande i arbetsprocessen. Inom lean används dessa styrmedel för att underlätta flödet och 
för att synliggöra avvikelser i syfte att eliminera slöserier från verksamheten. De visuella 
hjälpmedlen kan vara i form av processtyrningstavlor som ger information till personalen om 
tidsschema, tempot i arbetet i förhållande till takttiden. Tavlan kan vara ett hjälpmedel för 
personalen att hålla en jämn arbetsnivå under dagen och att förseningar lätt kan identifieras och 
åtgärdas kontinuerligt (Liker, 2009).    
 
Ett verktyg som används inom visuell styrning är A3-rapporter. Där samlas all information om 
ett specifikt problem på ett A3 ark. Figurer och diagram används för att presentera 
informationen. Rapporten ska dokumentera en hel process med problembeskrivning, 
grundorsaken till problemet samt åtgärder (Liker, 2009). Det finns även digitala 
problemlösningssystem, fördelen att använda tekniska lösningar är att de tillåter identifiering 
av återkommande problem. Personalen bör dock vara bekant med de digitala metoder som 
används (Meissner, Müller, Hermann & Metternich, 2018).   
      
Visuell styrning passar människan och är en viktig del inom Lean principerna eftersom sinnen 
som syn och hörsel får användas. En verksamhet med ett välutvecklat styrsystem underlättar 
kommunikationen, hjälper till att hålla produktionstider och ger anställda kontroll över sin 
arbetsmiljö. I dagens samhälle är informationsteknik något som många företag eftersträvar, att 
kunna göra verksamheten papperslös (Liker 2009). Det är till fördel att använda sig av tekniska 
informationssystem då många individer besitter goda kunskaper inom ämnet (Sartal & 
Vazquez, 2017).   
 
På Toyota har mycket ersatts med stora skärmar och digitala versioner. Det gäller att vara 
kreativ och använda de bästa verktygen för att skapa visuell styrning, men det behöver inte 
innebära tekniska lösningar (Liker, 2009). Forskning visar dock att tekniska lösningar är 
fördelaktiga och är en av nyckelfaktorerna för att förbättra effektiviteten (Sartal & Vazquez, 
2017). Digitala skärmar uppdateras automatiskt och det finns en helt annan möjlighet att spara 
och utvärdera data vilket är ett effektivare sätt och sparar tid för både anställda och ledare 
(Meissner et.al, 2018).   
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 3.1.4 Pålitlig och välbeprövad teknik  
 
Att införa ny teknik inom TPS är en gedigen process. Den nya tekniken ska granskas och 
utvärderas om huruvida det kommer addera värde till processen. Den nya tekniken måste 
stämma överens med verksamhetsprinciperna inom Lean som bland annat innebär att 
människor värderas högre än tekniken. Tekniken ska hjälpa anställda att prestera bättre och inte 
ta ifrån personalens uppmärksamhet från arbetsprocessen utan vara ett stödjande verktyg för att 
addera värde. Konsekvenser för den nya tekniken ska analyseras noga innan den införs i 
verksamheten för att se om den fungerar, därför görs flertalet tester och digitala visualiseringar 
under konstruktionsprocessen (Liker 2009). De tekniska informationssystemets fördelar måste 
också överväga de ekonomiska kostnader som företaget kommer att spendera (Faber et.al, 
2013). För att vara konkurrenskraftig på dagens marknad är flexibilitet viktigt och som företag 
bör sträva efter. Men inom Lean tillämpas inte ny modern teknik innan de vet att det kommer 
fungera i verksamheten. Personalen bör alltid vara i fokus (Liker, 2009).    
 
3.1.5 Utveckla ledare  
 
Enligt lean filosofin är det viktigt att ledarna granskar arbetet i verksamheten med ytterst 
noggrannhet, det kommer annars resultera till ineffektiva beslut och bristande ledarskap. Enligt 
Toyotas filosofi ska ledarna själva delta i det dagliga arbetet eftersom det skapar engagemang 
hos anställda och hjälper organisationen att nå de uppsatta målen. Att motivera personalen att 
nå målen är viktigt inom TPS. De tekniska verktygen som används inom Lean är bara effektiva 
med rätt ledarskap och filosofi. Rätt ledarskap innebär att leda och stödja sin personal. En ledare 
inom TPS ger sällan order utan istället tillsammans med sin personal, motiverar och utvecklar 
de att arbeta mot gemensamma mål. Detta uppnås genom att ledaren själv har en grundlig 
förståelse av verksamhetens arbete. Ledaren bör främja kulturen och stödja de som utför arbetet 
och detta kommer resultera i hög kvalitet. Den främsta uppgiften är att bygga upp en lärande 
organisation som lever efter företagets filosofi (Liker, 2009).    
 
3.1.6 Utveckla människor och team  
 
Följande princip betonar vikten av teamwork och respekt för människor och dess idéer. Varje 
individ är en del av ett team som utför de värdeadderande processerna i verksamheten. Därför 
bör organisation skapa en arbetsmiljö som utmanar den enskilda individen men också skapar 
en trygghet och gemenskap på arbetsplatsen. Att ständigt utvärdera, ge feedback och belöningar 
till sin personal är en del av Lean filosofin men att utveckla enastående team tar tid. Det krävs 
en stark ledning och teamledare som kan motivera sin personal att arbeta och ständigt förbättra 
sina arbetsinsatser. För att förbättra arbetsprocessen kan tillfälliga problemlösningsteam 
användas. Att låta anställda vara med och påverka, ta fram förbättringsförslag kommer främja 
företagskulturen (Liker, 2009).         
 
3.1.7 Ledarskap på golvet 
 
En faktor som skiljer TPS från andra företag är ledarstilen. För att förstå en arbetsprocess och 
vilka problem som uppstår bör ledare, men även personal undersöka det med egna ögon istället 
för att förlita sig på rapporter eller andras tolkningar. Det krävs att alla förstår flödesprocessen 
och det standardiserade arbetssättet för att kunna kommunicera med kollegor och arbeta med 
ständiga förbättringar. TPS filosofins ledarskap på golvet är essentiellt för att utveckla sin 
personal och visa att arbetet som utförs är viktigt och prioriterat. Det kan även skapa motivation 
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hos anställda men när tiden inte räcker till för ledningen och högsta chefen kan en trestegsmetod 
användas; rapportera, uppdatera regelbundet och rådfråga eller ge råd. Detta utförs av 
teamledare dagligen och kommuniceras vidare till ledningen flera gånger under dagen speciellt 
vid viktiga avvikelser. Att gå och se med egna ögon och verkligen förstå hur arbetsprocessen 
fungerar hjälper ledningen vid beslutsfattning (Liker 2009).  
 
3.1.8 Lärande organisation  
 
En organisations lärandeförmåga är en av nyckelfaktorerna för att bibehålla konkurrenskraften 
på marknaden. Företag bör sträva mot att vara en lärande organisation genom att lära sig av 
sina misstag, identifiera grundorsaken till ett problem och vidta effektiva åtgärder. TPS är mer 
än verktyg och teknik, det handlar om att utveckla människor till sin bästa potential och 
uppmuntra initiativtagande och självtänkande. Varje medarbetare har ett individuellt ansvar för 
sitt eget lärande och utveckling. Reflektion är en stor del för att kunna utvecklas och något som 
prioriteras i företagskulturen. För att ett företag ska bli en lärande organisation måste alla 
medarbetare sträva mot gemensamma mål. Målen ska vara specifika, mätbara och utmanande. 
Att ständigt mäta utvecklingen mot målen skapar engagemang hos personal och en vilja att 
ständigt vilja förbättra sig men att bygga upp en lärande organisation är en process som tar tid 
(Liker, 2009).      
 
Den japanska termen Kaizen innebär ständiga förbättringar. Ett sätt att utföra ständiga 
förbättringar är genom att använda en PDCA-mall som på svenska står för planering, 
genomförande, uppföljning och standardisering (Liker, 2009). Det finns alltid utrymme för 
förbättringar i organisationen, vilket innebär att inga processer är perfekta. Denna filosofi bidrar 
till att alla medarbetare, på alla nivåer inom organisationen, ständigt söker efter 
förbättringsåtgärder. Under ett förbättringsinitiativ kräver Kaizen att tydliga mål sätts upp för 
att underlätta processen (Olhager, 2013). 
 
3.2 Intern kommunikation 
 
Heide, Johansson och Simonsson (2005) påstår att kommunikation är viktigt för att 
organisationen ska kunna fungera och överleva. Syftet med ett bra informationsflöde är att öka 
effektiviteten samt uppnå organisationens gemensamma mål. I många organisationer upplever 
medarbetare att de inte alltid får den information de behöver för att kunna utföra sitt arbete på 
bästa möjliga sätt eller för att kunna känna en gemenskap vilket på sikt leder till ineffektivitet. 
 
Wognum, Fisscher och Weenink (2002) anser att kommunikationsteknik inte ska ersätta 
kommunikationen som sker ansikte mot ansikte. Kommunikationsteknik skapar ytterligare 
möjligheter för informationsutbyte. Heide et al. (2005) understryker dessutom vikten av att 
organisationer använder sig av flera informationskanaler för förmedling av information och 
anser även att viktig informationen bör finnas tillgänglig hela tiden. 
 
Vid organisationsförändringar bör ledningen informera om varför förändringen sker och 
informationen bör även behandla de eventuella frågor som medarbetare kan ha angående 
förändringen. Informationen måste vara tydligt formulerad, meddelas i så god tid som möjligt 
och inte vara felaktig. Att ge ut rätt information och informera på rätt sätt leder till ökad 
beredskap hos medarbetare och det kan även leda till en mer positiv inställning till förändringen 
(Elving, 2005). 
 
 



 11 

3.3 Visuell kommunikation 
 
Visuell kommunikation är ett samlingsbegrepp för all information som individer tar in via 
synen, vanligtvis via bilder, videor eller diagram. Användningen av visuella tillvägagångssätt 
ökar ständigt i både tillverkningsföretag och icke tillverkande företag (Goransson & Fagerholm, 
2018). Visuell kommunikation är det primära sättet att tillgodogöra information och kunskap. 
Forskning visar dessutom att 75 procent av all information som når hjärnan är visuell 
kommunikation. Visuella bilder eller diagram går snabbare att tolka vilket resulterar i att 
kunskapsflödet samt förmågan att fatta viktiga beslut för verksamheten ökar (Smith, 2004).  
Genom att implementera visuell kommunikation kan både ledning och mellanchefer spara tid. 
Ledningen kan spara upp till 7.6 timmar per månad medan mellanchefer kan spara flera timmar 
dagligen (Iuga, Bondrea, Simion & Inţă, 2017). Tench och Moreno (2015) hävdar att det 
däremot kommer krävas mer förkunskapskrav av personer med kommunikationsroller för att 
lyckas inom visuell kommunikation. Det krävs kunskap i teknologi, mediasystem och 
interkulturella aspekter vid kommunikationsmeddelanden.  
 
3.4 Visuell verksamhet  
 
En visuell verksamhet använder sig av skyltar, etiketter, belysning eller arbetsinstruktioner för 
att underlätta för medarbetare (Kattman et al., 2012). Tillämpning av visuell kommunikation 
leder till ökad effektivitet på grund av att chefer inte behöver informera varje medarbetare 
personligen vid exempelvis avvikelser. Alla medarbetare får reda på samma information 
samtidigt via de visuella verktygen (Greif, 1991). Den visuella kommunikationen i 
verksamheten bidrar dessutom till att kommunikationen mellan ledningen och medarbetarna 
förbättras (Mestre, Stainer, Stainer & Strom, 1999). 
 
Kunder har inget emot att betala för värdeadderande aktiviteter, men dem vill inte betala för 
icke-värdeadderande aktiviteter. Genom att organisationer använder sig av visuella 
arbetsplatser kan organisationer eliminera icke värdeadderande aktiviteter och på så sätt öka 
effektiviteten. Dessa inkluderar informationssökande, rörelser och letandet efter hjälpmedel 
(Kattman, Corbin, Moore & Walsh, 2012). Det finns även nödvändiga men icke 
värdeadderande aktiviteter som inte skapar något värde men som måste utföras för att slutföra 
processen (Olhager, 2013).  
 
Visuella skärmar ger en snabb överblick av viktiga resultatvärden som senare kan användas för 
att driva förbättringsåtgärder i verksamheten (Beard, 2009). Digitala skärmar med automatisk 
digital inmatning ska finnas lättillgängligt och ska uppdateras samt stödjas av varje 
processägare. Dessa digitala skärmar kan bland annat visa takten, dagens mål samt visa hur de 
ligger till för stunden (Kattman et al., 2012). En digital skärm ger medarbetare insyn i processen 
och ger ledare möjlighet att allokera resurser och anpassa schemaläggningen (Parry & Turner, 
2006). En digital skärm kräver däremot mer faciliteter och stöd som är betydligt dyrare än en 
whiteboardtavla, därmed är det viktigt att överväga ifall kommunikationsverktyget kommer 
tillföra mervärde. Diagram och tabeller som visas på digitala skärmar kan ge komplicerad 
information ett mer lättförståeligt format (Kattman et al., 2012). 
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Enligt Larsson, Syberfeldt och Säfsten (2017) bör en organisation ta hänsyn till följande 
riktlinjer vid utformning av en visuell skärm för att den ska bli så effektiv som möjligt:  
 

• En visuell skärm bör vara så enkel som möjligt utan att kompromissa med förståelsen.  
• Figurer och färger bör användas konsekvent. Exempelvis gröna siffror som indikerar att 

målet uppnåtts och röda siffror som visar att målet inte uppfyllt 
• Inkludera inte för mycket information på de visuella skärmarna.  
• Gemensamma visuella regler bör tas fram och samma mall bör användas på alla 

avdelningar. 
 
Larsson et al. (2017) hävdar att det är lättare att förstå visuella presentationer jämfört med 
information som presenteras muntligt, men genom att kombinera båda informationskanalerna 
kan förståelsen förbättras betydligt. I studien kommunicerades avdelnings prestationsmål 
genom verbal kommunikation, powerpointpresentationer och whiteboardtavlor. Studien visar 
att fler medarbetare tar till sig informationen och att förståelsen ökar när de får den presenterad 
på flera olika sätt. Dessa prestationsmål bör visualiseras på alla avdelningar och nya 
medarbetare bör utbildas i att förstå de visuella skärmarna. Parry och Turner (2006) påpekar att 
varje avdelning bör ha befogenhet att förbättra deras visuella skärm på grund av att varje 
avdelning har specifika mål. Iuga et al. (2017) anser att whiteboardtavlor eller skärmar i 
verksamheten bör standardiseras, uppdateras med information i realtid och innehålla viktiga 
KPIer.  
 
3.5 Visual management 
 
Varje organisation har tre värdefulla flöden: materialflödet, informationsflödet och 
pengaflödet. Informationsflödet kan regleras och effektiviseras med hjälp utav visual 
management (VM). VM är ett effektivt verktyg som har två olika användningsområden. Det 
kan användas som ett informationsverktyg och därmed enbart visualisera information eller som 
ett direktivverktyg och visa krav, ange riktningar eller styra åtgärder. Exempel på 
direktivverktyg är trafikljus, evakueringslarm och gångvägsskyltar. Genom att exempelvis 
förmedla måltalen och den aktuella prestandan på ett enkelt och öppet sätt möjliggörs ett 
effektivt informationsflöde och leder dessutom till en bättre förståelse för olika processer. 
Styrkan i VM ligger i dess enkelhet, vilket innebär att både medarbetare och besökande ska 
kunna skilja mellan en normal och en abnorm situation på ett ögonblick (Eaidgah et al., 2016). 
 
För att VM ska uppnå sin fulla potential måste det kopplas till ett prestationsledningsprogram 
som ger input till VM och till kontinuerliga förbättringsinitiativ. Förbättringsinitiativet tar emot 
data från VM och organisationen kan då identifiera, prioritera och driva kontinuerliga 
förbättringsprojekt. Dessa förbättringsprojekt skapar en stimulerande miljö och gör att 
involverade medarbetare känner sig engagerade. För att sedan lyckas med förbättringar inom 
verksamheten kan en utförlig PDCA-mall vara en bra riktlinje för teamet. För att uppnå 
framgång inom VM är stödet från ledningen en betydande faktor. Ledningen ställer 
förväntningar, tilldelar resurser samt eliminerar eventuella hinder. Ledningens viktigaste 
uppgift är bland annat att bidra med god stämning genom att synas och delta (Eaidgah et al., 
2016). 
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3.6 Förändringsarbete 
 
Det finns oändligt med förändringar som kan genomföras i en organisation men resurserna är 
begränsade och det är därför viktigt att välja ut nödvändiga förbättringar och genomföra dessa 
effektivt. Det är dessutom lättare att styra en organisation som förändras, även om det är fel 
riktning, än att styra en organisation som inte förändras alls. Ledningen ansvarar för vilken 
riktning som förbättringsprocessen bör ta och de ska dessutom anpassa förbättringen till 
verksamheten (Bengtsson & Osterman, 2014). 
 
Vid en förändringsprocess är det viktigt att förstå hur människor reagerar på förändringar. 
Reaktionerna har en stor betydelse för hur slutresultat på förändringen blir (Jacobsen, 2013). 
Förändringsarbeten väcker många känslor som spänning, oro, ilska, irritation, ångest och glädje 
(Forslund, 2013), men oftast uppstår motstånd och det finns flera orsaker till detta. Det finns en 
rädsla inför det okända, vilka konsekvenser som uppstår vid förändringen. Individer är rädda 
för att det kan innebära merarbete, speciellt under själva förändringsprocessen eller att själva 
arbetsuppgifterna förändras. Ny teknologi och arbetsprocesser kommer kräva investering i ny 
kunskap och tid vilket inte alltid uppskattas. Det riktas även viss kritik mot att införa ny 
teknologi i företag som kan effektivisera organisationen, en del antyder att de kan hota den 
enskilda individens anställning på företaget (Jacobsen, 2013).     
 
Att använda sig av en förändringsstrategi är till stor fördel. En förändringsstrategi kan liknas 
vid ett projekt; en tidsbegränsad process som innebär analys av vad som ska ändras, mål med 
förändringen, lösning, själva implementering och slutligen utvärdering av resultatet. Många 
företag använder sig av externa konsultföretag vid planerade organisationsförändringar. 
Fördelen med externa konsulter är att de besitter specifik kompetens och kunskap och kan ta 
fram rätt lösningsstrategier. De externa konsulterna har en mer öppen och fördomsfri syn på 
organisationen (Jacobsen, 2013).   
 
Flertalet studier visar på hur viktig kommunikationen är vid en förändring. 70 procent av alla 
förändringsprocesser misslyckas och det beror ofta på den interna kommunikationen. Det finns 
en relation mellan kommunikation och osäkerhet, och otillräcklig information kan leda till 
ryktesspridningar (Johansson & Heide, 2008). Individer kan dessutom medvetet sprida felaktig 
information. Genom att informera mer exakt information kan ledningen upprätthålla 
förtroendet vilket också kommer minska människors uppfattning om osäkerhet (Forslund, 
2013). Medarbetare som får vara deltagande och påverka i en förändringsprocess blir mer 
engagerade och känner kontroll över situationen (Johansson & Heide, 2008). Det är viktigt att 
drivkrafterna är starkare än motkrafterna, vilket kommer att underlätta förändringsprocessen 
(Jacobsen, 2013).  
 
Vid implementering av förändringar har ledarskapsrollen visats sig ha en stor betydelse. Vid 
organisationsförändringar är det viktigt att ledningen visar förståelse, uppmuntrar och hjälper 
individer att anpassa sig till nya rutiner. Ledningen bör även driva processen framåt genom hela 
förändringen och förklara varför förändringen är nödvändig (Mangundjaya, Utoyo,& 
Wulandari, 2015). Det är viktigt att förbereda medarbetare inför en förändring. Ledningens 
uppgift i processen är att få organisationen att förstå behovet, samt att öka drivkrafterna och 
minska motståndet (Jacobsen, 2013). Att förklara för medarbetare, hänvisa till marknadens 
utveckling, konkurrenterna eller den tekniska utvecklingen kan förmildra medarbetarnas 
reaktioner till förändringen och öppna upp till diskussion (Forslund, 2013). Ett bra ledarskap 
har förståelse och kan identifiera vilka faktorer som krävs för att öka medarbetarnas 
engagemang. En ledare bör utveckla en tillfredställande arbetsplats för medarbetare innan de 
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genomför en organisationsförändring. Individer med hög arbetsnöjdhet är mer benägna att ha 
en positiv reaktion till förändring (Mangundjaya, et al., 2015).  
      
Under hela förändringsprocessen är det viktigt att stanna upp, reflektera och utvärdera de nya 
rutinerna som har införts. Att genomföra en förändring är trots allt en kostnad och för att det 
ska genomföras bör det vara gynnsamt för hela organisationen. Förändringar handlar inte bara 
om fysiska ändringar som ska sker på ett företag utan också om mentala förändringar och 
synsätt för både ledare och medarbetare (Jacobsen, 2013).       
 
3.7 Implementering av visuella verktyg 
 
En lyckad implementering beror på fyra faktorer: Hur den är formulerad, kommunicerad, ledd 
och kontrollerad (Beaver, 2003). Ledningen måste skapa en genomförandeplan som omfattar 
alla i organisationen och formulera mål så att hela organisationen arbetar mot samma framtida 
tillstånd (Worley & Doolen, 2006). Om ett visuellt verktyg inte implementeras korrekt kan det 
leda till att medarbetare tappar motivationen (Parry & Turner, 2006). Det finns inte heller någon 
garanti för att ett verktyg ska lösa ett specifikt problem på en arbetsplats bara för att det gjort 
det på en liknande arbetsplats (Tezel, Koskela & Tzortzopoulos, 2016). 
 
Det krävs ett systematiskt tillvägagångssätt vid implementering av visuella verktyg. 
Organisation bör noga överväga två faktorer innan de antar ett visuellt verktyg: (1) villigheten 
att implementera det visuella verktyget och (2) om det visuella verktyget bidrar till och 
underlättar för organisationen att nå sina mål (Tezel et al., 2016). Det är viktigt att 
organisationen förstår de underliggande funktionerna för ett specifikt visuellt verktyg istället 
för att direkt applicera dem i verksamheten (Spear & Bowen, 1999). Visuella verktyg som 
exempelvis 5s och A3-rapporter har tydliga implementeringsriktlinjer men vid implementering 
av andra visuella verktyg bör organisationer utforma sina egna riktlinjer som sedan anpassas 
efter verksamhetens specifika arbetsförhållanden (Tezel et al., 2016).  
 
En implementeringsprocess av ett visuellt verktyg kan följa PDCA-cykeln. Under 
planeringsstadiet involveras berörda parter och mål fastställs för det visuella verktyget. 
Utformningen av det nya verktyget sker under det andra steget, där jämförelser dras mellan det 
befintliga tillståndet och framtida tillståndet. Det tredje steget är implementering och utbildning 
av det nya visuella verktyget innan det slutligen kan börja användas (Bateman, Philp & 
Warrender, 2017). 
 
3.8 Ineffektiva förbättringar  
 
Det 9:e slöseriet kan definieras som förbättringar som genomförs utan större framgång. Det är 
kopplat till orealiserad potential i de interna processerna och skiljer sig från de traditionella 7+1 
slöserierna eftersom det endast indirekt kan kopplas till kundvärdet. För att finna problem och 
potential i de interna processerna som kan kopplas till det 9:e slöseriet används begreppen 
behov och internt värde istället för kundvärde. En god förståelse av dessa begrepp hjälper 
organisationen att fastställa det nuvarande och det önskade tillståndet (Bengtsson & Osterman, 
2014). 
 
Slöseriet härrör från ineffektiva problemlösningsprocesser där resurser förbrukas och ett 
felaktigt framtida tillstånd önskas eller att organisationen har en bristfällig förståelse av det 
aktuella tillståndet. På en logistikavdelning kan ingen process bidra till att värdet på en produkt 
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ökar eftersom varje aktivitet är ett slöseri oavsett om förbättringar genomförs. Om begreppet 
värde ersätts med behov, betyder det att logistikavdelningen levererar delar på rätt plats vid rätt 
tidpunkt. Det kan även härröra från en ineffektiv förbättringsprocess där organisationen 
förbrukar resurser och lägger ner mycket tid utan att uppnå önskat resultat. Det kan ske på grund 
av felaktiga val, felaktiga prioriteringar, ofullständig förståelse för Lean eller för att 
organisationen överskrider ansträngningar och resurser för att nå önskat tillstånd (Bengtsson & 
Osterman, 2014). 
 
3.9 Utmaningar vid implementering av Lean-initiativ 
 
En god kommunikation inom organisationen är den viktigaste faktorn för en framgångsrik 
implementering av Lean (Scherrer-Rathje, Todd & Patricia, 2009). Vid implementering av 
Lean-initiativ bör ledningen visa engagemang och ett tydligt ledarskap men de bör även arbeta 
för att skapa ett intresse för implementeringen och slutligen kommunicera ut förändringen till 
alla inom organisationen (Boyer & Sovilla, 2003). Bristande engagemang från ledningen kan 
exempelvis leda till bristfällig kommunikation inom organisationen (Scherrer-Rathje et al., 
2009). Om ledningen inte fastställer organisationens vision och strategi kan det leda till en 
mindre framgångsrik implementering (Jadhav, Mantha & Rane, 2014). Organisationskulturen 
kan definieras som regler och beteenden som täcker förtroende, hierarki, arbetsmiljö och 
medkänsla. Om någon av dessa element är bristfälliga kan organisationskulturen vara en 
utmaning vid implementering av Lean-initiativ (Yadav, Jain, Lal Mittal, Panwar & Kumar 
Sharma, 2019). 
 
Begränsade resurser inom en organisation kan leda till negativa konsekvenser vid 
förbättringsinitiativ. Det kan även vara en utmaning om medarbetare är bekväma med de 
traditionella tillvägagångssätten, vilket leder till att motstånd uppstår. Medarbetare eller ledare 
kan även återgå eller fortsätta använda de gamla tillvägagångssätten vilket också är en utmaning 
(Yadav et al., 2019). 
 
Förändring av produktionsteknologin ger inte alltid det resultats som har önskats. Det finns 
ingen garanti till att effektiviteten och produktiveten förbättras, dock behöver det inte bero på 
att den nya teknologin är dålig. Flertalet studier tyder snarare på att det finns en okunskap hos 
organisationens anställda. Den nya tekniken vill inte användas av medarbetare eller är svår att 
förstå, vilket leder till att teknologin inte utnyttjas till sin fulla potential. När tekniska 
processförändringar implementeras skapas ofta ett behov av strukturella och kulturella 
förändringar. För att ny teknik ska förbättra och ge resultat krävs det också en 
beteendeförändring för organisationens alla medarbetare. Om formella element som system och 
strukturer förändras riskerar företaget att uppnå s.k. tomma förändringar vilket kan medföra att 
anställda fortsätter att arbeta efter gamla rutiner (Jacobsen, 2013).       
 
Ledningens uppdrag är att skapa ett intresse för implementeringen och involvera medarbetare i 
processen. Om ledningen inte involverar medarbetare skapas ingen motivation (Boyer & 
Sovilla, 2003). Finns det inte tillräckligt med kunskap internt eller om medarbetare inte utbildas 
i det nya systemet kan det bli svårt att genomföra och bibehålla implementeringsinitiativet. 
Bristande kunskap om fördelarna med Lean implementering kan också vara en utmaning men 
motivationen kan öka bland medarbetare när förbättringar kan observeras (Yadav et al., 2019). 
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4    RESULTAT 
 
Detta avsnitt presenterar en kort företagsbeskrivning och en nulägesanalys i definierade teman. 
Följande teman tog fram genom en tematisk analys; verbal kommunikation, företagets mål 
förbättringsverktyg, förändring, visuell kommunikation och slutligen ledningens 
kommunikation och synlighet.  
 
4.1 Företagsbeskrivning 
 
Fallstudien genomfördes på ett nationellt distributionscenter i Mälardalen. Företaget är en av 
de främsta inom detaljhandel med verksamheter över hela världen. Distributionscentret har 
drygt 400 medarbetare och hanterar cirka 80 miljoner artiklar årligen på en area som motsvarar 
sex stycken fotbollsplaner.   
 
4.2 Nulägesanalys  
 
Företaget har i dagsläget flera planerade information- och kommunikationsmöten. Följande 
kommunikationsflöde (se figur 1) visar hur ofta dessa möten sker och mellan vilka parter.  
 
 

 
Figur 1: Kommunikationsflöde 

 
4.3 Verbal kommunikation 
  
Många medarbetare har arbetat på företaget under många år och de anser att kommunikationen 
var bättre när verksamheten var mindre. Kommunikationen har även fungerat sämre i grupper 
där gruppledare ofta bytts ut. Både medarbetare och gruppledare anser att kommunikationen 
mellan varandra generellt sätt är bra. Om inte en gruppledare skulle vara tillgänglig under dagen 
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så känner medarbetarna att de kan prata med en annan gruppledare. Gruppledarna är även nöjda 
med kommunikationen som sker mellan ledningen eller deras närmsta chef. 
 
Under morgonmötet får medarbetarna all information av gruppledare men flertalet medarbetare 
anser att mycket av informationen inte angår dem, exempelvis försäljningsstatistik medan andra 
medarbetare vill veta exakt allt. Det medarbetare däremot gärna vill veta är när det kommer 
besök och vilka besökarna är. Många medarbetare skulle även uppskatta ifall gruppledare eller 
ledningen gav ut mer information gällande företagsnyheter, tillgängliga tjänster och 
utbildningar som uppkommer både internt och externt. En del gruppledare lägger till extra 
information vid morgonmöten som då inte alla grupper får ta del av och medarbetare anser att 
det är viktigt att samma information ges till alla avdelningar för att undvika missförstånd och 
ryktesspridning. Informationsflödet på morgonsamlingen är ojämnt och gruppledare märker att 
medarbetare inte orkar ta in all information som ges eller att de är ointresserade av information 
som delges. Gruppledare skulle uppskatta ifall informationen spreds ut litegrann och de 
upplever även att morgonmötena är fyrkantiga eftersom de informerar om samma saker varje 
morgon. Morgonmötena har förbättringspotential och skulle kunna förbättras genom 
exempelvis kontrollfrågor, att syftet med viss informationen förklaras och genom att engagera 
medarbetare på olika sätt anser gruppledare. 
 
Det är även lättare för medarbetare att ta till sig information av en gruppledare som framför 
informationen på ett engagerat sätt. Att läsa av ett papper som är skrivet med någon annans ord 
kommer inte tas emot av medarbetare, detta kräver mer förberedelse av varje enskild 
gruppledare. Både gruppledare och medarbetare vill få information så snabbt som möjligt men 
upplever att de får all information som behövs för att utföra deras arbete. De upplever även att 
de får komma med synpunkter och förbättringsförslag.  
 
Gruppledare anser att en av de största utmaningarna är kommunikationen och att kunna 
motivera sin personal, få dem att respektera varandra och arbeta mot samma mål. Enligt 
gruppledare når inte all information fram till samtliga medarbetare under dagen. Många 
individuella möten krävs till varje enskild medarbetare om en och samma avvikelse, vilket är 
både tidskrävande och ineffektivt.  
 
Det finns flera syften med gruppmötena; Skapa en bättre sammanhållning genom roliga 
aktiviteter, diskussionsforum, nå ut med information samt låta medarbetarna vara delaktiga och 
påverka beslut. Genom att sitta i mindre grupper under gruppmötena och diskutera kan fler 
individer komma fram med åsikter. Det är blandade åsikter hos medarbetarna gällande 
gruppmötena, flertalet anser att mötena inte är givande medan några tycker de är bra. Det är 
även blandade åsikter från gruppledare om huruvida de tror att medarbetare uppskattar 
gruppmöten men de anser överlag att mötena kan förbättras, vilket exemplifieras med följande 
citat. 

 
”Jag får en känsla av att medarbetarna tycker att det är skönt att sitta av en timme istället för 

att arbeta”- Gruppledare 
 

De flesta gruppledare anser att gruppmötena inte alltid känns givande och att det eventuellt 
skulle vara färre gruppmöten per år. Det är viktigt att gruppledare markerar att det är 
medarbetarnas tid att ta upp viktiga saker och även skapar tid för roliga aktiviteter. Gruppledare 
nämner att det istället skulle finnas fler informationsmöten där ledningsgruppen svarar på frågor 
och ger viktig information. 
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Förbättringsåtgärder som kan göras enligt gruppledare är att företaget ska ha bättre 
framförhållning och riktlinjer när det gäller informationen till medarbetare och att alla 
gruppledare ger ut samma information till respektive avdelning. Vissa anser att informationens 
syfte behöver förbättras och anpassas till medarbetarna för att kunna förbättra engagemanget 
hos dem. Möjligtvis behövs mallen på morgonmötena ändras och förbättras. 
 
4.3.1 Företagets mål   
 
Fallföretaget har åtskilliga mål som hela verksamheten tillsammans ska arbeta mot. Det finns 
dagliga mål som gäller för hela distributionscentret som sedan bryts ned till mål för varje 
avdelning. Företaget har dessutom hållbarhetsmål, logistikmål och långsiktiga mål för hela 
koncernen. Gruppledarna måste omvandla de långsiktiga målen till greppbara mål för 
medarbetare. 
 
Gruppledare anser sig vara duktiga på att kommunicera ut mål. De kommunicerar ut de dagliga 
målen på morgonen till alla medarbetare så att de vet hur mycket dem ska plocka. När det 
däremot kommer till långsiktiga mål som rör hela koncernen är kommunikationen mer 
bristfällig. Dessa mål informeras vanligtvis vid ett eller ett fåtal tillfällen och finns inte 
tillgängliga för medarbetare att överblicka dagligen.    
 
4.4 Förbättringsverktyg 
 
Företaget använder olika verktyg för att upptäcka problem och för att finna genomförbara 
förbättringar i verksamheten. Verksamheten använder ett förbättringssystem där medarbetare 
skriftligt får möjlighet att framföra sina åsikter gällande verksamhetens system och ge 
förbättringsförslag. Medarbetare upplever att feedbacken från gruppledare kan förbättras när 
det gäller avvikelser på verksamhetens system. Det är väldigt varierande på hur ofta 
medarbetare använder verktyget, en del använder förbättringssystemet i snitt två gånger i 
veckan medan andra aldrig har använt det. En del medarbetare förstår inte syftet av att framföra 
organisationens systemproblem då de upplever att inga åtgärder sker.  

 
“Jag använder mig inte av förbättringssystemet för det blir ingen skillnad” - Medarbetare 

 
Förbättringsförslag anser de flesta medarbetare att ledningen tar hänsyn till och att gruppledare 
återkommer med feedback på. Förbättringssystemet är ett kommunikationsverktyg som framför 
avvikelser och problem till ledningen. De upplever att arbetsmiljön har förbättrats sen 
införandet av verktyget och att det är ett bra sätt att belysa problem i verksamheten men även i 
åtgärd- och uppföljningssyfte. Gruppledare upplever att medarbetare inte förstår syftet med att 
använda systemet utan de får kontinuerligt påminna och motivera för att det ska fungera. De 
upplever en frustration från medarbetare gällande systemets stundtals återkommande problem.  

 
Överlag är förbättringssystem ett bra verktyg där medarbetare kan påverka och få sin röst hörd 
gällande den dagliga verksamheten. Men det finns ytterligare sätt som kan vara till hjälp för att 
medarbetare får vara delaktiga och kunna påverka sin vardag. Företaget använder sig av 
diskussionsforum där högsta chefen och ledningen tillsammans med medarbetare diskuterar 
kring ett valt ämne inom verksamheten.     
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4.5 Förändring 
 
Det finns ingen specifik kanal eller rutin för hur förändringar genomförs utan det är upp till den 
som ansvarar för förändringen. Gruppledare skulle önska mer framförhållning innan det 
kommuniceras vidare till medarbetare. Stundtals är det för lite tid för förberedelser vilket gör 
att informationen ibland är otillräcklig och lämnar gruppledare med frågor som inte kan 
besvaras. Kritik har riktats från medarbetare att informationen eller sättet det framförs på är 
bristfällig och ogenomtänkt. Ledningsgruppen beslutar om större förändringar och gruppledare 
ser gärna att åtminstone någon representant från ledningen deltar när informationen ges ut. De 
har större insikt bakom beslutet och kan svara på frågor direkt. Det tar också bort ledtiden i 
väntan på att gruppledare ska behöva ta reda på svaren. Gruppledare upplever dock att de får 
reda på den information som behövs men önskar mer tid för att tänka igenom och säkerhetsställa 
att informationen är tillräckligt tydlig, vilket kommer öka både deras och företagets trovärdighet 
gentemot medarbetare. Vid större förändringar sker gemensamma förberedande möten 
tillsammans med ledningen för att diskutera potentiella frågor som kan uppkomma.        
 
Kommunikationen gällande förändringar kan förbättras enligt medarbetarna. De önskar 
tydligare information och att alla meddelas samtidigt. Eftersom företaget är stort med många 
medarbetare upplever de mycket ryktesspridningar och osanningar för att informationen inte 
alltid är densamma till alla. Generellt önskas det tydligare och mer information vid 
förändringar. Vid större förändringar utgår verksamheten från en projektmodell som kallas 
praktisk projektstyrning. Då utgår företaget ifrån ett standardiserat arbetssätt men när mindre 
förändringar utförs är det inte lika standardiserat och då finns det en risk att informationen inom 
verksamheten inte blir fullständig. 

 
”Medarbetare är sällan positiva till förändringar enligt min erfarenhet” - Gruppledare 

 
Gruppledare berättar att förändringar sällan tas emot på ett bra sätt av medarbetare. Medarbetare 
tycker att det är påfrestande och att förändringar påverkar dem väldigt mycket. Många av 
medarbetarna har arbetat i verksamheten i många år och vill utföra sina arbetsuppgifter på 
samma sätt. Gruppledare poängterar att det därför är viktigt att informationen som 
kommuniceras ut är tydligt formulerad och att syftet med förändringen förklaras grundligt.  
 
Medarbetare har varit väldigt missnöjda när det kommer till förändringar, speciellt det som 
påverkar dem personligen. Det nya handelsavtalet bidrog bland annat till en del 
företagsändringar som skapat missnöje bland personalen. Gruppledare har förståelse för deras 
missnöje men de har samtidigt en annan uppfattning om varför förändringar måste ske, 
exempelvis för att kunna vara konkurrenskraftiga på marknaden. Människan är känslostyrd och 
reagerar därefter, det skapar därför en utmaning hos gruppledare när information som framförs 
inte tas emot positivt. När det kommer till större förändringar anser gruppledare att de 
tillsammans med ledningsgruppen ska ge information till alla. 
 
4.6 Visuell kommunikation   
 
Medarbetare anser att den visuella kommunikationen, i form av whiteboardtavlor som används 
idag är bra. De läser av whiteboardtavlan för att se vilken avdelning de arbetar på eller för att 
se hur mycket dem ska plocka under dagen. Medarbetare går dagligen förbi andra avdelningars 
whiteboardtavlor och dessa är utformade på olika sätt. En del används till personalplanering, 
vissa för att skriva resultat och andra används som en avlastningsyta för information. Somliga 
avdelningar använder inte alls sina whiteboardtavlor, där kan det sitta gamla dokument från 
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flera år tillbaka. Informationen som sitter där bör vara uppdaterad med ny information. 
Gruppledare anser att en whiteboardtavla bör användas till något konkret som hjälper 
planeringen eller hjälper dagen och inte som en avlastningsyta. Whiteboardtavlor är lätta att 
hantera och kan användas till att skriva ned resultat. Magneter används för att sätta upp annan 
relevant information från exempelvis möten, men gruppledare anser att whiteboardtavlorna 
definitivt kan bli bättre. 

 
”Min avdelning har levererat jättefina resultat och då vill jag givetvis dela med mig”              

- Gruppledare 
 

Gruppledare nämner att de använder whiteboardtavlan för att göra personalen medvetna om det 
går bra eller mindre bra vilket kan leda till både positiva och negativa känslor beroende på 
resultatet. Gruppledare anser att whiteboardtavlorna är röriga och berättar att medarbetare säger 
att de är väldigt mycket siffror nedskrivna. Dem tror att digitala skärmar skulle vara lättare att 
förstå och att alla avdelningar då kunde informera på samma sätt via dessa skärmar. 

 
"Genom att implementera digitala skärmar skulle vi spara massor av tid dagligen”                 

- Gruppledare 
 
Gruppledare spenderar mycket tid på att manuellt skriva information på whiteboardtavlor och 
räkna ut hur mycket personal som behövs för att plocka på varje avdelning. Denna tid hade 
kunnat spenderas på andra arbetsuppgifter. Gruppledare är positiva till att digitalisera 
whiteboardtavlor och informationstavlor och anser dessutom att det skulle underlätta väldigt 
mycket i deras dagliga arbete. Verksamheten skulle då byta ut de befintliga whiteboardtavlorna 
mot digitala informationsskärmar. Detta är något många gruppledare velat göra under en längre 
tid och de skulle gärna vilja digitalisera mycket mer. Genom att kunna lägga upp information 
direkt på en digital skärm kan chefer visa upp väsentlig information på plats utan att behöva 
hyra ett grupprum. Varje avdelning kan då dela med sig av den information som berör deras 
avdelning. 

 
”Att digitalisera verksamheten skulle föra oss mot år 2019” - Gruppledare  

 
Gruppledare anser att verksamheten inte i dagsläget är anpassad till år 2019 och skulle vilja 
digitalisera mer. De förbättringar som gruppledare ser är visuella lösningar med digitala 
skärmar där medarbetare kan följa status och viktig information, det skulle spara en hel del tid. 
Det upplever att många förbättringar behövs för att nå ut till alla 400 medarbetare. Gruppledare 
önskar också olika typer av kommunikationsvägar då företaget är stort och alla föredrar att ta 
in information på olika sätt. Samt att medarbetare kontinuerligt kan följa den aktuella statusen 
och vara mer delaktig och uppdaterad i det dagliga arbetet. I nuläget är det svårt att säkerställa 
att personalen har tagit till sig informationen.  
 
Om det är problem med systemet i dagsläget kan information ropas ut genom högtalare och vid 
digitalisering kan det även visas på informationsskärmar. Det skulle innebära att informationen 
når ut till fler medarbetare eftersom många har headset och inte hör informationen från 
högtalarna. De digitaliserade skärmarna drar dessutom blicken till sig och kan även användas 
till att visa hur många lediga spår som finns att jobba med genom att ge en bättre överblick.  
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4.7 Ledningens kommunikation och synlighet  
 
Flertalet medarbetare riktar kritik mot att ledningen inte syns tillräckligt och att det skulle 
uppskattas bland medarbetare om de syntes oftare nere i distributionscentret. Medarbetarna 
tycker att ledningen förr var bättre på att synas och att det har blivit sämre med tiden. Många 
medarbetare vet dessutom inte vilka som sitter uppe på kontoret. Ledningen syns när det 
kommer besök till verksamheten och det tycker inte medarbetarna är tillräckligt. De anser att 
ledningen borde prova på att plocka varor ibland för att känna på deras vardag och på så sätt 
visa lite mer engagemang. All information och kommunikation som medarbetare får är av 
gruppledarna.  
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5    ANALYS OCH DISKUSSION  
 
I detta kapitel analyseras empirin och den teoretiska referensramen mot de angivna 
frågeställningar som ligger till grund för studien.  
 
5.1 Visuella och kommunikativa utmaningar 
 
Den första frågeställningen är: Vilka visuella och kommunikativa utmaningar finns i ett 
distributionscenter och hur kan en visuell och kommunikativ miljö bidra till en mer Lean 
verksamhet? Följande faktorer identifierades utifrån analysen: Delge information, delge mål, 
standardisering och ledarskap. Resultatet sammanfattas i tabell 3.  
 

Faktorer Teori Resultat Analys 
Delge information Heide et al. (2005) anser 

att kommunikationen är 
viktig för att 
organisationen ska fungera 
och överleva. Elving (2005) 
menar att det leder till ökad 
beredskap hos medarbetare 
om information ges ut och 
informeras korrekt. 
Larsson et al. (2017) 
hävdar att förståelsen ökar 
betydligt om flera 
informationskanaler 
kombineras och att 
information når ut till fler.  

Från intervjuer: 
Medarbetarna på 
fallföretaget anser att 
informationen ibland 
är bristfällig och att 
samma information 
inte ges ut till alla 
medarbetare vilket 
bidrar till att 
osanningar och rykten 
uppstår. 

För att nå ut till fler 
medarbetare bör flera 
informationskanaler 
användas när 
information ska 
delges. Digitaliserade 
skärmar bidrar 
dessutom till att 
förståelsen ökar bland 
medarbetare. 
Skärmarna bidrar 
även till att samma 
information ges 
samtidigt till samtliga 
medarbetare. 

Delge mål Heide et al. (2005) anser 
att ett bra 
informationsflöde bidrar 
till att organisationen 
uppnår sina gemensamma 
mål och att målen bör 
finnas tillgängliga ständigt. 
 

Från intervjuer: 
Koncernens mål 
kommuniceras 
vanligtvis ut en gång 
vid morgonmötet och 
denna information 
finns inte tillgänglig 
ständigt. 

Genom att visualisera 
och låta mål vara 
uppsatta ständigt 
skulle fler gruppledare 
och medarbetare nås 
av målen och kan då 
tillsammans arbeta 
mot dessa.  

Standardisering  Liker et al. (2008) hävdar 
att ett standardiserat 
arbetssätt medför att 
problem uppdagas. Enligt 
Liker (2009) är det omöjligt 
att genomföra förbättringar 
utan standardisering och 
det leder till effektivt 
teamwork. 

Från observationer 
och intervjuer: 
Fallföretaget använder 
sig idag inte utav 
några standarder 
gällande sina 
whiteboardtavlor eller 
vid förmedling av 
information. 

I dagsläget använder 
sig företaget inte utav 
några standarder men 
det skulle hjälpa 
medarbetare att förstå 
andra avdelningarnas 
whiteboardtavlor.  
 
 

Ledarskap Liker (2009) anser att 
ledningen ska gå och se 
med egna ögon för att 
verkligen förstå 
situationen. Enligt Eaidgah 
et al. (2016) är ledningens 
viktigaste uppgift att synas. 

Från intervjuer: 
Medarbetare riktar 
kritik mot att 
ledningen inte syns 
tillräckligt och att de 
vill ha information 
direkt från ledningen.   

Ledningen skulle 
förstå situationer 
lättare om de 
spenderade mer tid 
nere på golvet. 

Tabell 3: Faktorer 
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5.1.1 Delge information 
 
Fallföretagets utmaning är att nå ut med information till samtliga medarbetare. Medarbetarna 
på fallföretaget anser att informationen ibland är bristfällig och att samma information inte ges 
ut till all personal vilket bidrar till att missförstånd och rykten uppstår. Gruppledare känner även 
att medarbetare inte tar till sig all information som ges under morgonmötet. Detta kan förbättras 
genom att fler informationskanaler används, vilket även Heide et al. (2005) styrker. Företaget 
kan använda sig av muntlig och skriftlig kommunikation samt visuella tillvägagångsätt för att 
säkerställa att informationen går ut till medarbetare. Det är ingen garanti att informationen 
kommer nå samtliga medarbetare eftersom det är ett stort distributionscenter men chansen är 
betydligt större. Smith (2004) påpekar att 75 procent av all information som människan tar in 
är via synen och enligt Goransson och Fagerholm (2018) ökar användningen av visuella 
tillvägagångssätt ständigt. Wognum et al. (2002) anser dock att visuell kommunikation inte ska 
ersätta kommunikationen som sker ansikte mot ansikte och enligt Liker (2009) ska den visuella 
kommunikationen underlätta samt fungera som ett hjälpande verktyg för medarbetare. Mestre 
et al. (1999) påpekar att kommunikationen mellan ledning och medarbetare kan förbättras 
genom att tillämpa visuell kommunikation. Genom att tillämpa visuell kommunikation i 
verksamheten kommer fler medarbetare nås av viktig information samtidigt på grund av det är 
lättare att ta till sig information visuellt. Det är dessutom viktigt att företaget inte utesluter den 
verbala kommunikationen bara för att de implementerar visuell kommunikation. Det leder 
potentiellt till att kommunikationen förbättras mellan ledning och medarbetare, vilket skulle 
uppskattas av båda parter.  
 
Scherrer-Rathje et al. (2009) hävdar att en god kommunikation är en viktig faktor för att 
organisationer ska lyckas implementera Lean och enligt Johansson och Heide (2008) 
misslyckas ca 70 procent av förändringsprocesserna på grund av den interna kommunikationen. 
Detta visar att en god kommunikation har en stor betydelse för att företaget ska kunna tillämpa 
visuell kommunikation. Organisationskommunikationen kan alltid förbättras men det är en 
utmaning att få alla medarbetare nöjda. Fallföretaget måste vara tydliga när de formulerar och 
framför information till medarbetare för att motverka missförstånd. Vid 
organisationsförändringar anser gruppledare att de bör vara tydliga med att informera om syftet 
med förändringen samt kunna svara på eventuella frågor.  Medarbetare vill dessutom få reda på 
information så tidigt som möjligt för att kunna öka deras beredskap. Den visuella 
kommunikationen bidrar till att information når ut effektivare. Gruppledare påpekar att det inte 
finns några tydliga rutiner vid förmedling av förändringar, vilket är något som företaget bör se 
över. Enligt Liker (2009) kommer implementeringen av visuell kommunikation bidra till att 
problem synliggörs, vilket är en av principerna inom Lean. Yamamoto och Bellgran (2010) 
anser att företaget måste se över vilka orsaker som skapat problemet, hur det ska analyseras och 
åtgärdas bör sedan vidare diskuteras. Den visuella kommunikationen bidrar till att problem 
synliggörs och leder till ökad effektivitet och en verksamhet som arbetar mer mot Lean.  
 
Liker (2009) påpekar att organisationer endast ska använda metoder som är välbeprövade och 
pålitliga. Tillvägagångssättet ska hjälpa medarbetare att prestera, addera värde för 
verksamheten samt stödja medarbetarna och företagets processer. Genom att tillämpa pålitlig 
och välbeprövad teknik kan företaget använda sig av tidigare forskning och undersöka ifall 
tekniken är lämpad för deras verksamhet. Företag kan även ta del av misstag som andra företag 
stött på vid implementering av visuell kommunikation och genom detta ta fram en riskanalys 
för deras verksamhet. Genom att noggrant analysera de möjligheter och utmaningar som den 
nya tekniken bidrar till är risken mindre att förändringen blir misslyckad. Tezel et al. (2016) 
menar att det inte finns någon garanti att tekniken kommer lösa ett specifikt problem eftersom 
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det gjort de i andra verksamheter. Enligt Bengtsson och Osterman (2014) är det viktigt att 
ledningen analyserar och anpassar tekniken efter deras verksamhet och Spear och Bowen 
(1999) menar att företaget måste förstå de underliggande funktioner och inte applicerar 
tekniken direkt. Ledningen på fallföretaget har ett stort ansvar att analysera, utvärdera och 
anpassa den visuella tekniken innan det appliceras. Faber et al. (2013) menar dock att fördelarna 
med det visuella kommunikationssystemet måste överväga de ekonomiska kostnaderna som 
företaget måste spendera. Detta är något som företaget måste ta ställning till innan beslut tas 
om huruvida det visuella tillvägagångssättet adderar värde till verksamheten.  
 
5.1.2 Delge mål 
 
På fallföretaget pratar gruppledare dagligen om vilka mål som deras avdelning ska uppnå men  
det kommuniceras sällan om koncernens framtida mål. Koncernens mål kommuniceras 
vanligtvis ut en gång vid morgonmötet och denna information finns sedan inte tillgänglig. 
Enligt Eaidgah et al. (2016) nås fler medarbetare av information om den visualiseras. Heide et 
al. (2005) anser att viktig information ständigt bör finnas tillgänglig i verksamheten. Worley 
och Doolen (2006) anser att det är ledningens uppgift att formulera mål som hela organisationen 
ska arbeta mot. Genom att fallföretaget visualiserar och förmedlar målen via flera 
informationskanaler kommer fler medarbetare arbeta mot att uppfylla de långsiktiga målen. Det 
är även viktigt att ledningen och gruppledare gör dem greppbara för medarbetare. 
Liker (2009) påpekar att mål måste vara specifika och mätbara och genom att ständigt mäta 
utvecklingen mot målen skapas engagemang bland medarbetare. För att kunna bli en lärande 
organisation måste medarbetare sträva mot gemensamma mål. Om företaget visualiserar och 
kommunicerar målen dagligen leder det potentiellt till att fler blir medvetna om målen och de 
kan då tillsammans arbeta mot att uppfylla de långsiktiga målen.  
 
5.1.3 Standardisering 
 
Fallföretaget använder sig idag inte utav några standarder gällande sina whiteboardtavlor. 
Whiteboardtavlorna används på olika sätt på alla avdelningar. Enligt Olhager (2013) bör företag 
standardisera sina tillvägagångssätt för att kunna utföra förbättringar i verksamheten. Liker 
(2009) lyfter fram att det att det är omöjligt att förbättra processer utan standardisering. Genom 
att tillämpa en visuell och kommunikativ miljö i distributionscentret och standardisera dess 
processer blir verksamheten mer Lean. Meissner et al. (2018) menar att medarbetare bör ha 
goda kunskaper gällande den nya informationsteknologin som ska tillämpas. Enligt Sörqvist 
(2013) är också medarbetarnas kompetens en viktig faktor för att företaget ska kunna tillämpa 
standarder. Det leder dessutom till att motivationen och engagemanget ökar bland 
medarbetarna. Medarbetare på fallföretaget går dagligen förbi andra avdelningarnas 
whiteboardtavlor vilket ökar behovet av standardisering. Standardisering skulle hjälpa 
medarbetare att förstå andra avdelningars visuella tavlor vilket är nödvändigt när medarbetare 
arbetar på olika avdelningar. Fallföretaget kan dessutom ha mer flexibel personal efter 
standardiseringen, vilket innebär att medarbetare kan arbeta på vilken avdelning som helst vid 
exempelvis högre belastning eller frånvaro. Standardisering är en tidskrävande process som 
kräver att alla parter kommer överens om vilken information som bör finnas på de visuella 
tavlorna, men enligt Beard (2009) leder det även till att förbättringsprojekt kan initieras. 
Larsson et al. (2017) påpekar att företag bör utgå ifrån gemensamma visuella regler gällande 
de visuella tavlorna, men att de inte behöver innehålla exakt samma information. Enligt Liker 
(2009) är processerna på Toyotas fabriker likadana runt om i hela världen vilket innebär att det 
är lättare för en medarbetare inom Toyota att arbeta i en annan verksamhet. Om alla 
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distributionscenter inom koncernen skulle vara standardiserade kunde de gemensamt arbeta 
mot ständiga förbättringar vilket potentiellt kan leda till mer välutvecklade förbättringsförslag.  
 
5.1.4 Ledarskap 
 
Medarbetare på fallföretaget riktar kritik mot att ledningen inte syns tillräckligt nere i 
distributionscentret samt att ledningen inte ger viktig information om förändringar personligen. 
De känner även att ledningen inte engagerar sig tillräckligt i deras dagliga arbete. Gruppledare 
anser att medarbetare skulle uppskatta ifall det fanns fler informationsmöten där 
ledningsgruppen svarar på frågor samt ger viktig information, istället för de gruppmöten som i 
dagsläget inte uppnår sin fulla potential. Enligt Eaidgah et al. (2016) är ledningens viktigaste 
uppgift att synas och delta. Liker (2009) anser dessutom att ledningen bör synas mer frekvent 
för att förstå medarbetarnas arbetsmiljö men också för att själva ha en grundlig förståelse för 
verksamhetsprocessen och kunna arbeta mot ständiga förbättringar. Om ledningen på 
fallföretaget väljer att synas och engagera sig mer bidrar det till en mer Lean verksamhet. Liker 
(2009) påpekar att det leder till att ökad motivation och det visar även att medarbetares 
arbetsinsatser är viktiga. Om ledningen på fallföretaget skulle vistas mer frekvent nere i 
distributionscentret skulle medarbetarna bli nöjdare och på sikt kan bättre relationer byggas 
upp. Det kan även resultera i att medarbetare ger åsikter och förbättringsåtgärder direkt till 
ledningen. Ledningen kan få en djupare förståelse för problem som medarbetarna har dagligen 
men det kan även leda till att ledningens arbetsuppgifter blir lidande eftersom det är 
tidskrävande att gå runt i verksamheten. Det skulle vara bra om ledningen planerar in och 
prioriterar tid för denna aktivitet eftersom fördelarna väger tyngre än nackdelarna.  
 
Det är väldigt varierande på hur ofta medarbetare använder sig av förbättringsverktyget, en del 
använder förbättringssystemet i snitt två gånger i veckan medan andra aldrig har använt 
verktyget. Medarbetare upplever att ledningen inte åtgärdar problemen och känner därför att 
det inte är någon mening att ge förbättringsförslag. Enligt Liker (2009) är det viktigt att låta 
medarbetare vara med och påverka samt komma med förbättringsförslag eftersom det främjar 
företagskulturen och skapar en gemenskap bland medarbetare. Det aktuella 
förbättringsverktyget som företaget använder sig av är en bra grund men behöver utvecklas för 
att medarbetare ska känna att deras åsikter gör skillnad. Ledningen måste besvara de 
systemförbättringar som kommer in för att få medarbetarna att känna sig hörda och sedan 
utvärdera dessa förslag. 
 
5.2 Möjligheter och utmaningar vid implementering 
 
Studiens andra frågeställning är: Hur kan organisationer överkomma de utmaningar och ta 
tillvara på de möjligheter som uppkommer vid implementering av visuell kommunikation? 
Följande huvudfaktorer identifierades utifrån frågeställningen: Effektivitet, motstånd, resurser 
och ledarskap.  
 
5.2.1 Effektivitet 
 
Gruppledare vill effektivisera verksamheten genom att tillämpa digitala visuella verktyg där 
medarbetare kan följa status och se viktig information. Det ger även gruppledare möjlighet att 
agera snabbt på avvikelser. Enligt Liker (2009) bidrar den visuella kommunikationen till ökad 
motivation hos medarbetare och medarbetares prestation eftersom dem kan följa arbetets 
progression kontinuerligt under arbetsdagen. Iuga et al. (2017) menar på att implementering av 
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visuell kommunikation bidrar till att ledning och gruppledare kan spara tid, vilket även 
gruppledare på fallföretaget är övertygade om. Greif (1991) menar att visuell kommunikation 
leder till ökad effektivitet på grund av att ledare inte behöver informera varje medarbetare om 
avvikelser. Genom att fallföretaget tillämpar visuell kommunikation kan främst gruppledare 
spara tid genom att inte behöva gå och meddela information till varje medarbetare. Viktig 
information kan visas direkt på de visuella skärmarna och gruppledare kan istället använda sin 
tid till mer nödvändiga aktiviteter som exempelvis planering och förberedelse av möten. Detta 
leder till att alla medarbetare får reda på samma information via de digitala skärmarna, vilket 
är problem som fallföretaget har i dagsläget. Om det skulle uppstå systemfel kan denna 
information visas på de digitala skärmarna samt ropas ut via högtalarna. Enligt Parry och Turner 
(2006) ger visuell kommunikation ledare möjlighet att allokera resurser snabbare. Gruppledare 
kan då snabbt agera och flytta personal till andra avdelningar där behovet är större. Sartal och 
Vazquez (2017) anser att tekniska lösningar kan förbättra effektiviteten. Meissner et al. (2018) 
menar att digitala skärmar ger organisationer en ny möjlighet för ett effektivare arbetssätt 
genom att de uppdateras automatiskt under arbetsdagen. Enligt Kattman et al. (2012) kan 
organisationer på sikt öka effektiviteten när de icke värdeadderande aktiviteterna elimineras 
men det är även viktigt att de digitala skärmarna finns lättillgängliga. Enligt Eaidgah et al. 
(2016) kan visuell kommunikation underlätta för medarbetare att skilja mellan en normal och 
en abnorm situation på ett ögonblick.  Detta ger också medarbetare på fallföretaget möjligheten 
att snabbare ta beslut om avvikelser och på sikt blir de mer självständiga. Genom att använda 
de visuella tavlorna minskar slöserierna i verksamheten och det leder på sikt till tidsbesparingar 
och ökad effektivitet.  
 
5.2.2 Motstånd 
 
Enligt Jacobsen (2013) bidrar implementering av visuella verktyg till att motstånd uppkommer 
från medarbetare. Forslund (2013) påpekar att förändring väcker starka känslor som oro, ilska, 
ångest men även spänning och glädje. Gruppledare nämner att medarbetare sällan tagit emot 
förändringar på ett bra sätt vilket ökar behovet av att framföra information om förändringen på 
ett bättre sätt samt informera om syftet. Gruppledare är positiva till att digitalisera 
whiteboardtavlor medan medarbetare anser att de whiteboardtavlor som används idag är bra. 
Eftersom medarbetare idag är nöjda med de befintliga whiteboardtavlorna kan motståndet 
uppstå vid en eventuell implementering av ett nytt digitalt verktyg men genom att framföra och 
informera på ett bra sätt kan motstånd förebyggas. Boyer och Sovilla (2003) anser att ledningen 
ska visa ett engagemang och skapa ett intresse för förändringen. Elving (2005) menar att företag 
måste förklara syftet med förändringen, meddela den i god tid och kunna svara på eventuella 
frågor. Johansson och Heide (2008) påpekar att otillräcklig information kan leda till 
ryktesspridningar. Genom att informera på ett korrekt sätt kan medarbetare få en mer positiv 
inställning till den kommande förändringen. Enligt Forslund (2013) kan ledningen upprätthålla 
förtroendet genom att ge exakt information. Yadav et al. (2019) förklarar att motstånd även kan 
uppkomma på grund av att medarbetare inte är villiga att använda sig av det nya visuella 
verktyget eller att de återgår till det gamla tillvägagångsättet. Om ledningen på fallföretaget 
förmedlar vilka fördelar förbättringen kommer innebära och medarbetarna sedan kan observera 
fördelarna kan motivationen och intresset för förändringen öka. Enligt Mangundjaya et al. 
(2015) är det viktigt att ledare förklarar varför förändring är nödvändigt, visar förståelse, 
uppmuntrande och hjälper individer att anpassa sig till nya rutiner vid en förändringsprocess. 
Att kommunicera på ett korrekt sätt samt framföra information via flera informationskanaler 
kan minska motståndet hos medarbetare. Vid förbättringsinitiativ gäller det ha tålamod 
eftersom det kan ta tid innan den visuella tekniken uppnår sin fulla potential. Parry och Turner 
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(2006) påpekar att en digital skärm däremot kräver mer faciliteter och stöd som kostar betydligt 
mycket mer än en whiteboardtavla.   
 
5.2.3 Resurser 
 
En utmaning inom företaget kan vara att det inte finns tillräckligt med kunskap internt gällande 
det nya visuella verktyget. Tench och Moreno (2015) hävdar att det kommer krävas mer 
kunskap av personer som ska informera för att lyckas med den visuella kommunikationen. 
Enligt Yadav et al. (2019) kommer det bli svårt att genomföra implementeringen om anställda 
inte utbildas eller har tillräckligt med kunskaper. Om företaget lyckas implementera det visuella 
verktyget kan det rentav misslyckas på grund av ett ledare eller medarbetare inte har den rätta 
kompetensen. Detta kan bli kostsamt, om det inte finns personal internt kan det behöva 
rekryteras ny personal som besitter den kompetensen eller ta in extern personal tillfälligt om 
det uppstår komplikationer. Jacobsen (2013) menar att fördelen med externa konsulter är att de 
besitter specifik kompetens och kan ta fram rätt lösningsstrategier. Det är viktigt att företaget 
gör en utförlig utvärdering innan beslut tas kring vem som kan utföra implementeringen av den 
visuella kommunikationen.  
 
5.2.4 Ledarskap 
 
Beaver (2003) anser att en lyckad implementering beror på hur den är formulerad, 
kommunicerad, ledd och kontrollerad. Enligt Bengtsson & Osterman (2014) finns det oändligt 
med förändringar som en organisation kan genomföra men resurserna är begränsade. Jadhav et 
al. (2014) påpekar att det är viktigt att ledningen fastställer en strategi och en vision för 
implementering för att det ska bli en framgångsrik förbättring. Enligt Bateman et al. (2017) kan 
PDCA- cykeln användas vid implementering av visuella verktyg. Ledningen på fallföretaget 
måste fastställa en strategi och en vision för förbättringen så att verksamheten vet vad de ska 
arbeta mot. Ledningen bestämmer vilken förändring som ska utföras, hur den ska 
kommuniceras ut, ledas och slutligen kontrolleras. Detta innebär att mycket av ansvaret ligger 
på ledningen eller de som initierade förändringen. Därför måste ledningen välja ut nödvändiga 
förbättringar och undvika att det blir ett 9:e slöseri. 
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6    SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 
 
Syftet med denna studie är att undersöka information- och kommunikationsflödet i ett 
distributionscenter samt huruvida det kan effektiviseras genom Lean. För att skapa en förståelse 
angående problematiken besvarades frågeställningarna genom analys av den teoretiska 
referensramen och resultatet. 
 
Vilka visuella och kommunikativa utmaningar finns i ett distributionscenter och hur kan en 
visuell och kommunikativ miljö bidra till en mer Lean verksamhet? 
I ett distributionscenter finns flera visuella och kommunikativa utmaningar. Fallföretaget 
använder sig i princip bara av en informationskanal när de kommunicerar ut viktig information 
om exempelvis förändringar eller långsiktiga mål, vilket innebär att det är svårt att nå ut med 
väsentlig information till samtliga medarbetare. Ett digitalt visuellt verktyg kan potentiellt bidra 
till att information når ut till fler medarbetare och att samma information går ut till samtliga. 
Det visuella tillvägagångssättet bidrar till att problem förs upp till ytan och på sikt till att 
verksamheten arbetar mer mot Lean. Företag kan även tillämpa standardisering vilket är en 
visuell och kommunikativ utmaning och det är en viktig faktor inom Lean. Standardisering 
leder även till att företag kan arbeta mot ständiga förbättringar. Medarbetarna i denna studie 
riktade även kritik mot att ledningen inte vistades tillräckligt frekvent i distributionscentret 
vilket innebär att ledarskapet är en visuell och kommunikativ utmaning. Detta eftersträvas inom 
Lean eftersom det är viktigt att ledningen ser och förstår verksamhetsprocessen med egna ögon.   
 
Hur kan organisationer överkomma de utmaningar och ta tillvara på de möjligheter som 
uppkommer vid implementering av visuell kommunikation? 
Visuell kommunikation leder till ökad effektivitet på grund av att ledare inte behöver informera 
varje medarbetare om avvikelser. Detta ger gruppledare även möjlighet att snabbt agera på 
eventuella avvikelser och kan då allokera resurser till andra avdelningar där behovet är större. 
Det kan dessutom leda till tidsbesparingar främst för gruppledare som inte behöver informera 
varje enskild medarbetare, som de i dagsläget gör. Den visuella kommunikationen bidrar även 
till att problem uppdagas på grund av att de icke värdeadderande aktiviteterna elimineras och 
underlättar för medarbetare eftersom de kan skilja mellan en normal och en abnorm situation 
på ett ögonblick. Det ger medarbetare på fallföretaget möjlighet att snabbare ta beslut om 
avvikelser. Medarbetare får en ökad förståelse om deras prestation tack vare att de visuella 
skärmarna visar arbetets progression. 
 
De utmaningar som kan uppstå är främst motstånd från medarbetare vilket exempelvis kan bero 
på missnöje eller på grund av att medarbetare inte är villiga att använda sig av det nya visuella 
verktyget. Ledningen måste informera om syftet med förändringen för att kunna motverka 
motståndet och även påvisa vilka fördelar det nya tillvägagångsättet medför. Resurser i form 
av kostnader och kompetens är också en utmaning som företag bör ta hänsyn till. Företag måste 
ta reda på ifall kompetensen finns internt eller ifall rekrytering eller externa konsulter behöver 
tas in. Ledningen måste även se ifall kostnaderna överväger det värde som tekniken kommer 
tillföra i verksamheten. 
 
Vår rekommendation är att distributionsföretag som inte aktivt arbetar med visuell 
kommunikation i dagsläget börjar med att standardisera befintliga visuella hjälpmedlen som 
whiteboardtavlor om sådant finns, innan de implementerar ett digitalt visuellt verktyg. Ett 
visuellt verktyg måste dock analyseras och utvärderas innan implementering sker, för att 
undersöka huruvida det kommer addera värde till den befintliga verksamheten. Det är också 
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viktigt att företag skapar rutiner och standarder för hur information går ut till medarbetare, det 
kan bidra till nöjdare medarbetare. 
 
Denna studie har bidragit till att distributionsföretag kan få en inblick kring vilka visuella och 
kommunikativa utmaningar som kan uppstå inom verksamheten, men också vilka möjligheter 
och förbättringar som kommer till följd när visuella kommunikationsverktyg appliceras och bli 
mer Lean-baserat. För att stärka studiens resultat kan ytterligare en fallstudie utföras på ett 
liknande distributionsföretag, det skulle bidra till utförligare analyser och mer tillförlitligt 
resultat. Vidare studier som var utanför examensarbetets avgränsningar och som skulle vara 
intressant att studera är företag som redan har implementerat visuell kommunikation. 
Undersöka ifall den visuella tekniken bidragit till förbättrad kommunikation inom 
verksamheten och undersöka vilka konsekvenser som uppstått. Den befintliga forskningen 
inom visuell kommunikation behandlar inte dess långsiktiga konsekvenser som uppstår när ett 
distributionscenter har använt sig av visuell kommunikation under en längre tidsperiod, vilket 
rekommenderas vid framtida studier.  
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8    BILAGOR 
 
8.1 Bilaga 1 - Intervjuguide medarbetare 
 
Hur upplevde du att informationen som gavs på morgonmötet var när du först började arbeta 
här?  
 
Hur upplevde du att informationen som gavs på whiteboardtavlan var när du först började 
arbeta här?  
  
Behövs det ytterligare information vid morgonmötet eller på whiteboardtavlan? Om ja, vad?  
 
Känner du att du får all information som behövs för att kunna utföra ditt arbete på bästa 
möjliga sätt?  
  
Får du komma med synpunkter/förbättringsförslag på din arbetsplats?  

• Upplever du att gruppledare tar hänsyn till åsikter? 
• Upplever du att gruppledare uppmuntrar dig att använda ge förbättringsförslag?  

 
Hur tycker du systemet för förbättringsåtgärder fungerar?  

• Hur många gånger har du använt dig av detta system?  
• Varför har du inte använt dig av detta system? 
• Får du feedback på det du nämner? 

  
Vad skulle kunna förbättra din arbetsdag?  
 
Hur anser du att kommunikationen fungerar mellan dig och din gruppledare?  
   
Finns gruppledaren alltid tillgänglig för frågor under arbetsdagen?  
  
Hur får ni information om förändringar i organisationen?  
  
Vilka förbättringsåtgärder föreslår du att företaget ska göra med hänsyn till information och 
kommunikation?  
  
Hur ofta har ni samtal med gruppledare?  

• Hur upplever du samtalen? 
• Skulle du vilja ha det oftare? 

  
Upplever ni att ledningen syns och ger information personligen till er? 
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8.2 Bilaga 2 - Intervjuguide gruppledare  
 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 
 
Vilka kommunicerar du med dagligen? 
 
Hur upplever du att morgonmötet på morgonen med medarbetarna är?  

• Tycker du att information som ges är tillräcklig och att den tas in av medarbetare?  
• Känner du att du på något sätt skulle kunna förbättra morgonmötet? I så fall, hur?  
• Känner du att du på något sätt skulle kunna engagera medarbetarna vid morgonmötet? 

I så fall, hur?  
 
Vad är syftet med gruppmötena?  

• Anser du att gruppmötena är givande och tillför någonting för personalen?  
• Tycker du att gruppmötena är för ofta/sällan?  

 
Hur får ni reda på viktig information om exempelvis förändringar i verksamheten?  

• Är du nöjd med hur ni får reda på informationen? Om inte, varför?    
• Får ni reda på all information som behövs för att kunna utföra ert arbete på bästa 

möjliga sätt?  
• Får ni reda på viktig information i god tid?  
• Hur förmedlar ni den informationen vidare till medarbetare?  
• Får ni klagomål gällande bristande information av medarbetare eller sättet det 

framförs på?   
 
Vilka återkommande utmaningar stöter ni på i erat dagliga arbete?  

• Vad skulle kunna lösa detta?   
 
Upplever ni att medarbetare är missnöjda kring något specifikt i verksamheten?   
 
Vilka är dem största utmaningarna med hänsyn till kommunikation och information? 

• Hur anser du att kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare?   
• Hur anser du att kommunikationen fungerar mellan dig och ledningen?  

 
Hur tycker du informationen som ges på whiteboardtavlan är?  

• Vilken information anser du måste finnas på whiteboardtavlan? 
• Finns det någon information som inte borde vara där? 
• Hur tycker du att whiteboardtavlan är utformad?  
• Får du komma med synpunkter/förbättringsförslag på din arbetsplats?  
• Upplever du att ledningen tar hänsyn till dina åsikter/önskemål?  

 
Hur tycker du att systemet för förbättringsåtgärder fungerar?  

• Hur upplever du att medarbetarna tycker att förbättringssystemet fungerar?  
• Finns det bättre lösningar för medarbetare att framföra sina åsikter? 

 
Vilka förbättringsåtgärder föreslår du att organisationen ska göra med hänsyn till information 
och kommunikation?  
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Hur ställer du dig inför att digitalisera delar av verksamheten, exempelvis 
informationstavlor/whiteboardtavlan?  

• Skulle det underlätta för dig i ditt dagliga arbete? I så fall, hur?  
 
Vet ni vilka mål verksamheten arbetar mot? 

• Har ni informerat medarbetare på er avdelning om målen? (Hur ofta?) 
• Finns den information tillgänglig för medarbetarna någonstans? 

 
 


