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Från internkund till hockeyspelare 

-En innovativ studie om samarbete på ICA Logistik 

Clara Berglund & Therese Bäckström 

 

Syftet med denna uppsats är att hitta en innovativ definition av begreppet interna 

kunder samt föreslå en implementeringsstrategi för en av den svenska 

matvarugrossisten ICAs lagerenheter. Vi har nått våra slutsatser genom kreativa 

studiebesök, interaktiva intervjuer, en innovativ workshop och litteraturstudier. Vi har 

utgått från leanfilosofin och teorier om kulturer, förtroende och kommunikation i 

organisationer. Inom samtliga områden har vi stött på kopplingar till inre och yttre 

effektivitet. Under intervjuerna upptäckte vi att ICA står inför vissa utmaningar när det 

gäller de anställdas förtroende, kommunikation och individualistiska tankesätt. Vi har 

därför försökt integrera dessa problem i vårt koncept Team Logistik inom vilket vi 

refererar till interna kunder och leverantörer som Centrar och Backar, med inspirationen 

från ishockeyrinken. Vi rekommenderar att ICA använder positiva incitament i sin 

implementering för att bygga upp förtroendet och kicka igång dialogen mellan 

avdelningarna i logistikkedjan. Målet med konceptet är att höja den inre och yttre 

effektiviteten.   

 

Keywords: internal customer, organizational trust, organizational communication, lean, 

efficiency, effectiveness. 
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Från internkund till hockeyspelare 

-En innovativ studie om samarbete på ICA Logistik 

Clara Berglund & Therese Bäckström 

 

This paper aims to come up with an innovative definition of the internal customer 

construct as well as an implementation strategy for a logistics unit of the Swedish 

grocery wholesaler ICA. We have reached our conclusions through creative study visits, 

interactive interviews, an innovative workshop, and by reading up on research.  We have 

focused on lean management and theories about organizational culture, trust and 

communication and found connections to efficiency and effectiveness in all fields. 

During our interviews we discovered that ICA was facing some challenges concerning 

trust, communication and an individualistic mindset among the workers. We therefore 

tried to incorporate these problems into our concept Team Logistics in which the 

internal customers and suppliers are referred to as Centers and Backs, all in line with our 

ice hockey approach. As for the implementation strategy we recommend ICA to use 

positive incentives to build trust and boost the dialogue between in-chain departments. 

The goal is for the concept to increase efficiency and effectiveness.  

 

Keywords: internal customer, organizational trust, organizational communication, lean, efficiency, 

effectiveness.   
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Förord 
Det är med stolthet vi presenterar det koncept som vi har arbetat fram inom ramarna för vårt 

examensprojekt. Men vi har inte varit ensamma på resan från kursstart till den färdiga rapport som 

du nu håller i din hand. Med dessa ord vill vi visa vår tacksamhet till alla som har stöttat och hjälpt 

oss i vårt arbete.  

Först och främst vill vi rikta ett stort tack till Christian Huber som är chef för verksamhetsutveckling 

inom ICAs avdelning OpEx och som har gett oss chansen att visa vad vi går för. Han har fungerat som 

vår mentor från dag ett och både bidragit med kloka inspel och uppmuntran. Andra personer på ICA 

som har hjälpt oss i vårt arbete är Ulf Tjernström, Lotta Persson och självklart alla som vi har 

intervjuat och som har berättat om sina arbetssituationer. 

Från Mälardalens Högskola har professor Sven Hamrefors varit behjälplig på alla sätt. Han har 

frikostigt delat med sig av sin kunskap och sina erfarenheter och fått oss att våga ta ut svängarna i 

konceptet.  

Vi vill även tacka Mike Howards som jobbar som Regional Vice President på Whole Food Markets 

södra kontor i Roswell, USA, för att han lät oss komma på studiebesök och tog sig tid att svara på 

våra frågor. Från Marriott International vill vi tacka Eduardo Amaral och alla andra på Mariotts Town 

Suits-hotell i North Kingstown, USA, för att de så öppenhjärtligt berättade om sitt internkundsarbete.   

Clara Berglund & Therese Bäckström, Västerås, januari 2012   
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1. Inledning 
 

I detta inledande avsnitt ger vi en kort introduktion till uppsatsens bakgrund. Därefter presenterar vi 

vårt syfte och våra frågeställningar samt redovisar vilka avgränsningar vi har gjort. Avslutningsvis 

förklaras uppsatsens upplägg under rubriken disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
Många forskare och praktiker har länge intresserat sig för relationen mellan företag och kunder. 

Genom studier, undersökningar och otaliga satsningar i vitt skilda branscher har stor möda lagts på 

att förbättra detta förhållande till fulländning. För företagen har arbetet bland annat gått ut på att 

hitta sätt att kommunicera med och nå fram till kunder med målet att vinna deras förtroende. 

(Gunawardane, 2011)  

Vissa menar att det är möjligt att arbeta med interna relationer på samma sätt som externa. På den 

vägen började det talas om interna kunder. Det som åsyftades då som nu var kunder inom ett 

företag, det vill säga en organisations egna avdelningar och medarbetare. (Ett djupare resonemang 

kring internkundsbegreppets innebörd hittas på sidan 18. ) För precis som det är omöjligt för företag 

att fungera och bedriva verksamhet om de inte interagerar med varandra är det omöjligt för 

avdelningar under samma tak att samarbeta om de inte finns en relation dem emellan. (Nguyen & 

Nguyen, 2010) (Bowers & Martin, 2007) 

Vi tror därför att de mjuka värden som ofta framhålls som elementära för de externa 

kundrelationerna också borde vara avgörande för de interna kundrelationerna (Bowers & Martin, 

2007). Till exempel gissar vi att det torde vara relevant att lägga kraft på att utveckla 

kommunikationen och förtroendet inom så väl som utom organisationen. Vi anser också att sådana 

satsningar med fördel skulle kunna initieras inom ramarna för den väletablerade 

managementfilosofin lean. Detta eftersom det har framförts att mjuka värden, som exempelvis 

förtroende, respekt och öppenhet, är oerhört viktiga för den organisation som vill bli framgångsrik 

med hjälp av lean. (Angelis, Conti, Cooper & Gill, 2011, Blücher & Öjmertz, 2008) Med viss förenkling 

kan leanfilosofin förklaras som en helhetstanke som bygger på flera nyckelkomponenter som till 

exempel borttagandet av icke värdeskapade processer och ständiga förbättringar. (Liker, 2009) (Läs 

mer om leanfilosofin på sidan 12.) 

ICA är i dag ledande inom detaljhandeln i Sverige med en nationell nettoomsättning på 60 596 MSEK 

och med 1349 butiker spridda över landet (www.ica.se: B). En del av framgången kan troligen 

förklaras med ett konsekvent kundfokus och en lyckad kommunikation gentemot konsumenterna. 

Med siktet inställt på att växa och utvecklas ännu mer har ansträngningar gjorts för att förvandla ICA 

till en leanorienterad organisation. (personlig kommunikation, Huber, 2011-10-05)  

I samband med denna övergång anser vi, efter att ha genomfört denna studie, att det finns ett 

ypperligt tillfälle att uppmärksamma och stärka relationerna mellan olika avdelningar inom ICA 

Logistik. Genom att definiera de interna kund- och leverantörsmönstren och dra nytta av den 

erfarenhet och kompetens som byggts upp via arbetet med externa relationer tror vi att möjligheter 

till förbättring och innovation skulle kunna upptäckas. Bland annat anar vi att det interna förtroendet 

skulle kunna stimuleras och den interna kommunikationen utvecklas. Vår förhoppning är att en följd i 
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så fall kunna bli ett bättre internt samarbete och en högre intern effektivitet. En process som i sin 

tur, i enlighet med leanfilosofin, hela tiden skulle kunna styras mot och av den externa kunden och 

såldes också bidra en ökad yttre effektivitet. (Läs mer om detta resonemang i uppsatsens avslutande 

del där vi beskriver det koncept vi har tagit fram under studiens gång.)   

1.2 Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med detta examensprojekt är att ta fram ett innovativt internkundskoncept 

som kan främja både inre och yttre effektivitet.  Vidare ska även ett förslag på hur en 

implementering av detta koncept skulle kunna gå till att läggas fram.   

 

Syftet kan konkretiseras genom följande två frågeställningar: 

 

1. Hur kan internkundsbegreppet definieras på ett innovativt sätt inom ICA Logistik? 

 
2.  Hur kan internkundsbegreppet implementeras inom ICA Logistik på ett effektivt sätt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats berör i huvudsak ICA Logistik. Vi har utgått från Logistik i Västerås, men intentionen 

har helat tiden varit att de idéer som förs fram ska gå att generalisera till andra lagerenheter. 

Litteraturstudierna har att begränsats till de teorier som vi funnit relevanta baserat på kopplingar till 

vårt ämne och personlig smak. Den genomgång av forskningsläget som gjorts har därför varit allt 

annat än fullständig. Under kartläggningen av ICAs interna kunder har vissa avdelningar och 

gränssnitt, som vi själva funnit intressanta eller där vi uppmärksammat särskilda problem 

prioriterats, medan andra bara studerats ytligt. (Läs mer om val av gränssnitt på sidan 45.) 

1.4 Uppsatsens disposition 
För att underlätta läsningen av vår uppsats följer här en kort beskrivning av vår disposition. 

Nästkommande kapitel redogör för och motiverar de metoder vi har använt under arbetets gång. I 

efterföljande kapitel presenteras de teorier vi nyttjat och utgått från under vår datainsamling. 

Kapitlet inleds med en introduktion till leanfilosofin och följs av texter om organisationskultur, 

förtroende, kommunikation och en nulägesbeskrivning av existerande internkundsteorier. I kapitel 

fyra presenterar vi det empiriska material som vi har samlat in samtidigt som vi analyserar och 

diskuterar resultaten. I det femte kapitlet redovisas det innovativa förslag vi har arbetat fram genom 

vilket vi besvarar uppsatsens två frågeställningar. I det avslutande kapitlet diskuteras uppsatsen 

svagheter och eventuell framtida forskning. Modellen nedan ger en överblick av uppsatsens 

disposition.  

 

1. 
Inledning 

2.Metod 3. Teori 
4. Empiri 

och analys 

5. Vårt 
innovativa 

förslag 

6. 
Diskussion 
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2. Metod 
 

Nedan redogörs för de metoder vi har använt för datainsamling och litteraturstudier. Vi har under 

arbetets gång eftersträvat en innovativ och ifrågasättande ingång genom att inte bara använda 

traditionella metoder. Denna inställning har hjälpt oss att behålla ett kreativt perspektiv och 

möjliggjort nytänkande slutsatser.  

 

2.1 Litteraturstudier 
Under den inledande fasen av arbetet koncentrerade vi oss främst på att läsa vetenskapliga artiklar 

och annan litteratur för få en överblick av forskningsläget inom det aktuella området. För att hitta 

nya ingångar gjorde vi även punktinsatser inom angränsande discipliner. På så sätt hoppades vi vi 

hitta skärningspunkter och nya idéer. Framförallt prioriterade vi material som har publicerats under 

det senaste decenniet. Detta eftersom vi ville bygga vidare på den forskning som redan har gjorts och 

hitta eventuella kunskapsluckor. Vi försökte även hitta inlägg om organisationer som arbetar eller har 

arbetat med internkundsmodeller för att få tillgång till goda och dåliga exempel.       

2.2 Studiebesök 
För att få inspiration från andra organisationer och nya miljöer har vi gjort studiebesök på två 

amerikanska företag, vilket i sig kan ses som en innovativ metod eftersom det inte är ett vanligt 

tillvägagångssätt. Företagen vi besökte var Marriott International, som länge har jobbat med interna 

kunder, och Whole Foods Market, vars organisationskultur är känd för att vara präglad av förtroende. 

Det första besöket gjordes på ett Marriott Town Suites-hotell i North Kingston, Rhode Island. Där 

intervjuade vi fem medarbetare på olika nivåer i organisationen. Under vårt andra besök gästade vi 

Whole Foods Markets South Office i Roswell, Georgia, där vi intervjuade Mike Howard som har titeln 

Regional Vice President. Syftet med studiebesöken var främst att få prata med människor som har 

praktiska erfarenheter av att jobba med interna kunder. Men vi passade också på att benchmarka, 

det vill säga jämföra, olika delprocesser hos de besökta företagen med liknande delmoment hos ICA 

Logistik.  Till exempel jämförde vi det effektiva och flexibla samarbetet mellan olika enheter i en 

stressig hotellmiljö med det stundtals haltande samarbetet i gränssnitten mellan olika 

logistikavdelningar för att hitta skillnader och likheter. (De frågeformulär som användes under 

studiebesöken återfinns i bilaga 1.) 

2.3 Intervjuer och deltagare 
För att ta reda på mer om ICAs organisationskultur och de anställdas attityder och åsikter har vi 

intervjuat 21 medarbetare på olika positioner. (5 verksamhetsutvecklare, 7 gruppchefer, 1 lagerchef, 

7 lagermedarbetare och 1 controller) Istället för att slumpvis välja ut intervjupersoner, vilket oftast är 

att föredra om generaliserbarhet och representativitet eftersträvas, använde vi oss av en mer kreativ 

taktik för att komma i kontakt med de mest ifrågasättande och engagerade individerna (Olsson & 

Sörensen, 2007). Vi gjorde ett subjektivt urval i samråd med en verksamhetsutvecklare som ansvarar 

för datasystemet C2 genom vilket ICA samlar in förbättringsförslag från alla medarbetare. Hon hade 

god kännedom om vilka anställda som kunde tänkas ha synpunkter på det interna samarbetet och 

som skulle kunna bidra med mest värdefull information. Medarbetarna tillfrågades om medverkan 

via mejl. Alla tillfrågade tackade ja till vår förfrågan. En intervju ställdes in på grund av sjukdom. 
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Den vetenskapliga traditionen skiljer ofta mellan kvantitativa och kvalitativa ansatser. Den 

kvantitativa metoden kännetecknas av omfattande undersökningar med många deltagare och 

generaliserbara slutsatser.  Enkäter är vanligt förekommande. Kvalitativa tillvägagångssätt berör 

istället ett avgränsat område på djupet, ofta genom intervjuer med ett fåtal personer. Då kan mer 

subtila frågor tas upp, så som hur intervjupersonen känner och tänker samt varför dessa tankar har 

uppstått. (Olsson & Sörensen, 2007) När vi intervjuade gruppchefer och verksamhetsutvecklare 

eftersträvade vi att ha en i huvudsak kvalitativ ingång. Trots att vi utgick från ett färdigt 

frågeformulär utmynnade dessa intervjuer snarare i timslånga samtal och kreativa idéutbyten än i 

regelrätta intervjuer. Samtalen med olika lagermedarbetare, som oftast bara varade i 30 minuter, 

innehöll både kvantitativa och kvalitativa inslag. Vid dessa intervjuer försökte vi kartlägga alla 

relations- och samarbetsmönster på lagret. För detta ändamål använde vi ett egenkonstruerat 

kreativt verktyg i form av ett papper på vilket alla logistikavdelningar hade ritats in. Den aktuella 

intervjupersonens avdelning placerades i mitten och under intervjun fick han eller hon dra linjer till 

de avdelningar som han eller hon upplevde att den egna enheten hade en relation till. Genom denna 

interaktiva och innovativa metod fick intervjupersonen också tillfälle att utvärdera hur väl 

samarbetet mellan gränssnitten fungerade och eventuellt komma med egna förbättringsförslag. 

(Intervjuguider och internrelationsverktyg går att hitta i bilaga 2,3,4 och 5.)  

2.4 Observationer 
Vi har inte genomfört några traditionella observationer. Med det menar vi att vi inte medvetet har 

analyserat omgivningarna på ICA under längre perioder (Olsson & Sörensen, 2007). Däremot har vi 

under arbetet med uppsatsen och datainsamlingen utgått från ICAs Västeråskontor. Vi har haft 

tillgång till egna arbetsplatser och ätit i samma matsal som alla andra anställda samt fått en 

rundvisning av lagret. På detta sätt har vi kunnat bilda oss en egen uppfattning om hur verksamheten 

fungerar och hur klimatet på arbetsplatsen kan te sig. Vi har också studerat och analyserat ett antal 

författningsbeskrivningar och policydokument så som ICAs Informationspolicy.  

2.5 Workshop 
Den 12 december 2011 arrangerade vi en kreativ workshop för 13 verksamhetsutvecklare från 

avdelningen Operational Excellence (OpEx) på ICAs huvudkontor i Solna. Vi hade en och en halv 

timme till vårt förfogande och hann med både en kort presentation, en kreativ uppvärmningsövning 

och en timslång idéverkstad om vårt koncept. Tanken med alla moment var att utnyttja 

verksamhetsutvecklarnas kompetens för att få ny input, inspiration och feedback på våra idéer. Efter 

Workshopen fick vi positiv respons och en hel del nya åsikter som motiverade och hjälpte oss att 

utveckla vårt koncept ytterligare.  

2.6 Kontakter 
Under arbetets gång har vi kontinuerligt haft möten med Sven Hamrefors, som är vår handledare på 

Mälardalens Högskola, samt med våra mentorer på ICA, Christian Huber och Ulf Tjernström1. Under 

dessa möten har vi bollat idéer och stämt av hur arbetet framskridit. Vi har också fått många tips om 

litteratur som vi skulle kunna läsa eller medarbetare på ICA som vi borde prata med.   

                                                           
1
 Ulf Tjernström medverkade i huvudsak under examensprojektets inledande fas.  
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2.7 Analysmetod 
Vi har genomgående använt oss av abduktiv slutledning. Det betyder att vi både har utgått från 

fastslagna teorier, deduktiv metod, och tagit avstamp i vår empiri, induktiv metod. (Olsson & 

Sörensen, 2007) I enlighet med vårt innovativa perspektiv har vi dock inte valt att använda oss av 

meningskoncentrering eller någon annan klassisk analysmetod. Istället har de uppgifter vi samlat in 

genom intervjuer och observationer analyserats fritt genom diskussion och revidering. När det 

funnits behov har vi tagit kontakt med intervjupersoner en andra gång för att bekräfta att vi 

uppfattat dem rätt. Många citat har infogats i texten för att understryka och exemplifiera tolkningar 

vi har dragit utifrån våra intervjuer. Dessutom har vi redan på ett tidigt stadium jämfört våra 

slutsatser med vetenskaplig litteratur. När vi skulle arbeta fram vårt innovativa koncept hade vi till en 

början en stor mängd idéer som dykt upp under arbetets gång. Efter noga övervägning av avstämning 

med ICA och med våra teorier valde vi dock ut en huvudidé som blev vårt slutkoncept. Därefter 

började vi fundera över hur denna idé skulle kunna implementeras på ett bra sätt. Denna process kan 

illustreras med hjälp av Bessants och Tidds (2007) modell av innovationsprocessen. 

 
 
Figur 1. Egen bearbetning av Bessants och Tidds (2007) modell av innovationsprocessen. 

2.8 Reliabilitet och validitet 
Vi har försökt att kontinuerligt påminna oss om att tänka på uppsatsens reliabilitet och validitet med 

siktet inställt på att uppnå en så hög trovärdighet och noggrannhet som möjligt. Dock har vi inte 

vidtagit några specifika åtgärder för att försäkra oss om att leva upp till dessa mål. Vi har vid flera 

tillfällen fattat beslut som inverkat negativt på både reliabiliteten och validiteten men som vi har 

kunnat motivera med andra argument. Detta märktes till exempel i vårt urval där vi inte 

eftersträvade objektivitet och generaliserbarhet utan istället subjektivt valde ut de individer som vi 

trodde skulle kunna bidra mest. Sammanfattningsvis har vi prioriterat att kunna komma fram till ett 

innovativt och användbart koncept framför att eftersöka felfria svar på vår akademiska 

forskningsfråga.  

2.9 Forskningsetiska principer 
Inför datainsamlingen diskuterade vi Vetenskapsrådets (2007) forskningsetiska principer i allmänhet 

och de fyra huvudkraven i synnerhet. Vi har konsekvent tagit hänsyn till informationskravet och 

samtyckeskravet. Alla medarbetare som har intervjuats har muntligen upplysts om vad ett 

deltagande skulle kunna innebära. Vi har också informerat de medverkande om att deras deltagande 

var frivilligt och när som helst kunde avbrytas. Vad gäller konfidentialitetskravet har vissa 

inskränkningar varit ofrånkomliga. Att helt dölja vissa medarbetares identitet har varit omöjligt. 

Vetenskapsrådets fjärde och sista krav, nyttjandekravet, uppmanar forskare att försäkra 

undersökningsdeltagare om att studiens slutsatser endast kommer att används för vetenskapliga 

ändamål. I detta examensprojekt har detta dock inte varit eftersträvansvärt. Eftersom studien utförts 

på uppdrag av och i samarbete med ICA som är ett kommersiellt företag har förhoppningen snarare 

varit att ICA ska använda och dra fördel av uppsatsens slutsatser i praktiken. (Vetenskapsrådet, 2007)  

Generate Select Implement 
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3. Teorier 
 

De teorier vi väljer att presentera i detta kapitel är de som vi har använt oss av och utgått ifrån under 

vår datainsamling och när vi har formulerat vårt koncept. Vi inleder teoridelen med en introduktion 

till leanfilosofin som har väglett oss i våra övriga litteraturstudier.  

 

3.1 Lean 
I början av 1950-talet började Toyota utveckla filosofin TPS (Toyota Production System). Syftet med 

TPS var att producera produkter med hög kvalitet till låga kostnader och korta ledtider. 1990 släpptes 

boken ”The machine that changed the world” som ledde till att TPS slog igenom runt om i världen. 

Boken baseras på flera års forskning och påvisar att TPS som i väst kommit att kallas för lean- 

produktion är betydligt effektivare än massproduktion. (Segerstedt, 2009)  

Leanfilosofin bygger på flera nyckelkomponenter som till exempel slöseri och värdeskapande, just-in-

time och ständiga förbättringar. Att ta bort slöseri, eller muda som de säger i Japan, är en av de mest 

centrala delarna inom filosofin.  Det betyder att alla aktiviteter som inte bidrar till att skapa värde för 

en intern eller extern kund ska elimineras. (Liker, 2009) Om en aktivitet är värdeskapande eller inte 

avgörs i sin tur av om den bidrar till att skapa ett positivt värde som slutkunden är villig att betala för.  

Den aktivitet som inte bidrar till att skapa värde för kunden är alltså icke-värdeskapande och 

någonting som kunden inte är villig att betala för. Icke-värdeskapande aktiviteter påverkar istället 

priset i en negativ riktning och bör därför elimineras. Exempel på icke-värdeskapande aktiviteter kan 

vara lagring av material eller omarbetning av felaktiga produkter. (Ax, Johansson & Kullvén, 2009) 

Vidare är det är endast när den externa kunden får vad den vill ha i rätt tid och till rätt pris som en 

produkt kan sägas skapa värde. (Womack & Jones, 2003)  

Just-in-time (JIT), även kallat kanban, är en annan grundsten inom leanfilosofin.  Det är ett 

flödessystem som genom olika verktyg och tekniker gör det möjligt för företag att tillverka små 

mängder med korta ledtider.   Toyota fick sin inspiration till JIT genom att titta på hur de amerikanska 

snabbköpen fyller på varor i hyllorna vartefter de säljs. Där är det konsumtionen och efterfrågan som 

styr påfyllningen. Så är också fallet inom JIT då kundbehovet styr det ”dragande systemet” som 

endast fyller på de enheter som det finns behov av i nästa arbetsmoment. På så sätt undviks 

tillverkning av stora batcher och överlager. När sedan efterfrågan förändras är det är lätt att ställa 

om produktion efter kundens behov och hålla en hög yttre effektivitet. (Liker, 2009) Med yttre 

effektivitet avses att organisationen gör rätt saker, till skillnad från inre effektivitet som handlar om 

att göra saker på rätt sätt. (Ax et al., 2009). 

Ständiga förbättringar, på japanska kaizen, är ett tankesätt som går ut på att löpande eftersträva 

perfektion genom eliminering av slöseri. Tanken är att små kontinuerliga förbättringar till slut ska 

leda till stora förbättringar. (Liker, 2009) Att upptäcka brister i den dagliga verksamheten kräver att 

medarbetarna lär sig att vara uppmärksamma och tänka proaktivt. Genom att alltid ifrågasätta varför 

ett problem uppstår kan de anställda lättare ta reda på grundorsaken till problemet och på så sätt se 

till att det inte uppstår igen. (Liker, 2009) För att kunna leva upp till detta måste medarbetarna ha 

inställningen att allting alltid kan bli bättre. Denna medvetenhet kan skapas genom att organisationer 

skapar processer som fungerar bättre än vad förhållandena kräver. När medarbetarna upplever 

denna utveckling får de samtidigt upp ögonen för ytterligare förbättringar. På Toyota har till exempel 
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alla anställda rätt att stoppa det löpande bandet när de upptäcker brister så att problem kan lösas 

direkt. För att hitta och åtgärda dolda fel pressar Toyota också sina processer på olika sätt, bland 

annat genom att medvetet minska buffertlagret. Det leder till att problem kan åtgärdas innan de 

drabbar den yttre effektiviteten. (Hamrefors 2009)  

Att delta i arbetet med ständiga förbättringar ökar också medarbetarnas engagemang då deras 

arbetsuppgifter vidgas och de känner sig mer delaktiga. (Angelis et al., 2011) För att kunna arbeta 

med leanfilosofin är det nämligen nödvändigt att de anställda är engagerade, kommunicerar öppet 

med varandra och har ett bra samarbete (Angelis et al., 2011). Det är också viktigt att det finns ett 

ömsesidigt förtroende mellan ledning och medarbetare liksom medarbetare emellan. (Blücher & 

Öjmertz, 2008) En av anledningarna till Toyotas framgångar är enligt Liker (2009) att företaget från 

start har tillämpat grundläggande principer om respekt och mänsklig motivation.  

3.2 Organisationskultur 
Det finns mängder av definitioner av begreppet organisationskultur.  Många väljer att beskriva det 

som att kulturen speglas i en organisations normer och värderingar. Bang (1999) sammanfattar de 

olika definitionerna: 

”Organisationskulturen är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmarna samverkar 

med varandra i omvärlden.” (Bang, 1999) 

Det är också möjligt att hitta organisationskulturen i antaganden, tro och värderingar. Dessa aspekter 

påverkar organisationens verksamheter oavsett om de har uttalas eller inte. Till exempel avgör 

organisationskulturen hur de anställda behandlar varandra och sina kunder och vad som anses 

tillåtet. (Pennington, 2003) Vidare beskrivs en organisationskultur ofta som den 

verklighetsuppfattning som delas av alla i organisationen. Som i alla sociala system går det också att 

urskilja undergrupper i organisationskulturer, vilka kallas för subkulturer. Det finns framförallt tre 

orsaker till att subkulturer bildas. Dessa är: gemensamma erfarenheter, täta och nära kontakter och 

gemensamma personliga egenskaper. Har de anställda i en organisation olika bakgrunder utvecklas 

subkulturer oftare än om medarbetarna kommer från likartade förhållanden. (Bang, 1999) 

Att förändra en organisationskultur är ingenting som kan göras i en handvändning. Alvesson (2009)  

hävdar att en planerad förändring bland annat kräver uthållighet, kreativitet, förståelse för den 

existerande kulturen, en tydlig struktur och lite tur. Ofta görs medelmåttiga försök till att ändra en 

organisationskultur, vilket kan leda till att personalen tappar tilltron på ledningen och att det blir 

ännu svårare att genomföra förändringar. Både Alvesson (2009) och Bang (1999) hävdar också att en 

kultur aldrig är stabil utan hela tiden ändras. De flesta förändringar är dock så pass små att de knappt 

märks.  

3.2.1 Organisationskultur och effektivitet 

I sin bok Organisationskulturer (1999) hänvisar Bang till en studie gjord av Denison (1990) som 

påvisar att det finns samband mellan en organisations kultur och den inre- respektive yttre 

effektiviteten. I studien kommer Denison (1990) fram till fyra kulturella särdrag som bidrar till ökad 

effektivitet.  
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Det första särdraget kallas inflytande och involvering. Om fler anställda engagerar sig och deltar i 

beslutsprocesser kommer det att leda till ökad organisatorisk effektivitet. Orsaken till detta är en 

ökad ansvarskänsla och ett större gemensamt engagemang för uppsatta mål. Särdag nummer två 

handlar om samstämmighet och konsekvens. I en stark kultur där medarbetarna delar centrala 

värderingar och har liknande verklighetsuppfattningar är det lättare att kommunicera och samordna 

handlingar vilket leder till färre missförstånd. Denison (1990) menar dock att det finns risk att en 

alltför samstämd kultur med för lite variation kan leda till att organisationer får svårt att anpassa till 

förändringar i omgivningen.  Det tredje särdraget, som Denison (1990) kallar för anpassningsbarhet, 

handlar just om till vilken grad kulturen främjar omställning till omvärlden. Här sägs att om ett 

företag innehar förmågan att fånga upp signaler från både omvärld och interna kunder och sedan 

anpassa sig till dessa så ökar effektiviteten. Det fjärde och sista särdraget som beskrivs går ut på att 

organisationen måste ha ett klart och erkänt syfte. Om de anställda delar en gemensam bild av 

organisationens syfte så leder det till högre effektivitet. (Bang, 1999)  

 

 
 

Figur 2. Illustrerar vår tolkning av de fyra särdragen som Denison (1990) anser bidra till ökad organisatorisk effektivitet.  

3.3 Kommunikation 
Den tyske filosofen och sociologen Habermas konstaterade på 1970-talet att ”mellanmänskligt 

meningsskapande förutsätter ett meningsutbyte som baseras på symmetrisk och livsberikande 

kommunikation” (Hamrefors, 2009). Kommunikation ska således vara dubbelriktad och handlar inte 

bara om att överföra ett budskap från en sändare till en mottagare genom en kanal. Till skillnad från 

närbesläktade discipliner som marknadsföring har kommunikation tvärtom utvecklats till en 

vetenskap som förordar många parallella och komplexa relationer och situationer influerade av 

skiftande värderingar. I samklang med dessa tankar kan kommunikation definieras som ”den 

mellanmänskliga processen att överföra mening mellan flera parter med hjälp av språket”. 

(Hamrefors, 2009) I leanorganisationer är det särskilt viktigt att kommunikation mellan avdelningar 

är tydlig. Enligt Spear och Bowen (1999) bör alla interna kund- och leverantörsförbindelser ha en 

direkt kontakt med varandra och ett tydligt tillvägagångssätt för hur problem ska tas emot och 

hanteras. (hämtat från Worley & Doolen, 2006) 
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Inom området organisatorisk kommunikation är det möjligt att urskilja tre teoretiska perspektiv; det 

funktionella, det tolkande och det kritiska. Inom det funktionella perspektivet ses kommunikation 

som något substantiellt som strömmar genom kanaler uppåt, nedåt och lateralt i organisationen. Den 

forskning som utgår härifrån går ofta ut på att hitta effektiva sätt att kommunicera, medan själva 

meningen med kommunikationen, som antas finnas i budskapet, inte ägnas allt för mycket 

uppmärksamhet. Anhängare av det tolkande perspektivet menar i motsats till detta att meningen 

med kommunikationen är det centrala och att en social verklighet byggs upp genom de ord, 

symboler och handlingar som förekommer i organisationen. Berättelser, myter, ritualer och språk ses 

som mer än bara avspeglingar av mening eftersom de i sig är meningsfulla och en del av 

organisationens liv. Forskningsansatsen inom det tolkande perspektivet är därför att försöka förstå 

kommunikation som fenomen. Det kritiska perspektivet liknar det tolkande perspektivet på alla plan 

förutom att själva syftet med forskningen handlar om att uppnå social förändring och frigöra 

individer från dominans och förtryck. (Johansson & Heide, 2008) 

Tukiainen (2001) lyfter särskilt fram förhållandet mellan kommunikationen i en arbetsgrupp och 

kommunikationen i andra arbetsgrupper eller organisationen i stort. Ett kommunikationssystem 

menar han är summan av alla kommunikationskanaler som används, innehållet i informationen och 

de regler som styr kommunikationen samt relationerna mellan dessa komponenter. Hur 

kommunikationssystemet fungerar avgör i sin tur hur kommunikationsklimatet i organisationen ser 

ut. Vidare är det är de anställdas subjektiva syn på, tolkningar av och nöjdhet med kommunikationen 

generellt i ett visst ögonblick som definierar klimatet. Detta leder Tukiainen (2001) fram till 

kommunikationskulturen som han anser skapas genom de anställdas gemensamma erfarenheter och 

lärande. En organisations kommunikationssystem och kommunikationsklimat är således subsystem 

inom organisationens kommunikationskultur som förenar alla kommunikationsfunktioner och 

subgrupper i organisationen samtidigt som organisationens värderingar förmedlas. Till skillnad från 

organisationskulturen berör kommunikationskulturen endast livet inuti organisationen. De meningar 

som anställda knyter till kommunikationskulturen kallar Tukiainen (2001) för 

kommunikationsskattningar, vilket refererar till medarbetarnas behov av eller önskan om mer och 

bättre kommunikation. Genom att begrunda kommunikationsskattningar kan en organisation få reda 

på hur saker och ting borde vara och vilka aspekter de anställda upplever som viktiga i sina arbeten. 

Det är också kommunikationsskattningarna som avgör hur nöjda medarbetarna är med företagets 

interna kommunikation.           

3.4 Förtroende  
På senare tid har många företagsledare och forskare insett vikten av förtroende för att ett arbetslag, 

och i förlängningen en hel organisation, ska fungera. (Costa, 2003) Bland annat underlättar 

förtroende koordinationen av olika aktiviteter. Det möjliggör också effektiva samarbeten vilket kan 

påverka en organisations alla led. (Ferres, Conell & Travaglione, 2004)  

Att definiera förtroende är emellertid en utmaning om hänsyn tas till begreppets 

mulitdimensionalitet och komplexitet. Bland annat kan graden av förtroende variera beroende på 

situation och person. Dessutom är det möjligt att betrakta förtroende med olika utgångspunkter, till 

exempel utifrån ett emotionellt, kognitivt eller moraliskt perspektiv. (Costa, 2003) Ett problem med 

existerande litteratur om förtroende i organisationer är att den främst behandlar relationerna mellan 

chefer och anställda. Orsaken kan vara att chefer ofta spelar en avgörande roll för graden av 

förtroende generellt eftersom de kontrollerar organisationens informationsflöden. Olika ledartyper, 



16 
 

och organisationsstrukturer, har också en viss inverkan på framväxten av förtroende (Ferres, et al. 

2004). Ferres et al. (2004) har gått emot strömmen och studerat relationer mellan medarbetare. De 

definierar förtroende som individens tro på att kollegorna är kompetenta och kommer att handla 

rättvist, etiskt och hederligt. Ett sådant förtroende bygger på individens antagande om att kollegorna 

inte kommer att utnyttja honom eller henne genom att undanhålla information. En konsekvens av 

förtroendet blir också att individen litar på kollegornas ord och handlingar.  

 
Oavsett vilken definition som används är det möjligt att dela in förtroende i olika underkategorier. 

Rankin (1998) skiljer till exempel på kontraktsförtroende (”contract trust”), avslöjandeförtroende 

(”self-disclosure trust”) och fysisk förtroende (”physical trust”). Kontraktsförtroendet skapas genom 

att en medarbetare eller chef håller sina löften. Det kan handla om små saker i det dagliga arbetet, 

som att slutföra arbetsuppgifter han eller hon har tagit på sig eller komma i tid till möten. 

Avslöjandeförtroendet byggs upp genom att medarbetare och chefer är öppna och beredda att dela 

med sig av information. Det fysiska förtroendet grundas på upplevelsen av att organisationen och 

kollegorna bryr sig om en medarbetare och inte kommer att utsätta henne eller honom för fara. 

(Rankin, 1998)         

3.4.1 Förtroende och effektivitet 

Att det finns ett positivt samband mellan förekomsten av förtroende och effektivitet är flera 

teoretiker överrens om. Belägg för detta har funnits både vad gäller organisatorisk och individuell 

effektivitet (Ferres et al., 2004). Ellonen, Blomqvist och Puumalainen (2008) poängterar särskilt 

sambandet mellan kommunikation, förtroende och inre respektive yttre effektivitet: 

“Trust increases the efficiency and effectiveness of communication, as well as 
organisational cooperation and collaboration”  

 
Costa (2003) har undersökt fyra dimensioner av förtroende. Den första dimensionen kallar hon för 

medarbetarnas benägenhet att lita på andra (”propensity to trust”). Det innefattar alltså individernas 

generella villighet att känna förtroende för sina kollegor, vilken påverkas av personlighet, 

livserfarenheter och socioekonomiska faktorer. Dimension nummer två utgörs av medarbetarnas 

upplevda pålitlighet (på engelska ”perceived trustworthiness”) och refererar till de anställdas tankar 

och antaganden om kollegornas motiv och intentioner. Costas (2003) tredje dimension 

samarbetsvilliga beteenden (”trust behaviours”) är mer kopplad till faktiska handlingar än till tankar 

och föreställningar. Konkret inbegriper denna dimension medarbetarnas villighet att ta risker, visa sig 

sårbara och lägga sina öden i andras händer. Den fjärde och sista dimensionen handlar om 

förekomsten, eller egentligen avsaknaden, av övervakande beteenden (”monitoring behaviours”). I 

praktiken mäter denna dimension i hur stor utsträckning medarbetare känner att de måste 

kontrollera att deras kollegor gör ett tillräckligt bra jobb. De som har ett högt förtroende känner 

inget behov av att övervaka sina kollegor medan de som har ett lågt förtroende inte kan låta bli att 

hålla ett extra öga på sina arbetskamrater.  

 

 Dessa förtroendedimensioner kopplar Costa (2003) sedan ihop med fyra effektivitetsvariabler i form 

av medarbetarnas upplevda prestationsförmåga (”percieved task preformance”), medarbetarnas 

nöjdhet med arbetsgruppen (”team satisfaction”), medarbetarnas lojalitet med organisationens mål 

(”attitudinal commitment”) och medarbetarnas lojalitet med sina egna mål (”continuance 

commitment”). Relationen mellan den sistnämnda dimensionen, övervakande beteenden, samt den 
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senaste variabeln, lojalitet med individens egna mål, var negativ vilket överensstämde med Costas 

hypotes. I övrigt var dock alla korrelationer positiva. Costa (2003) lyckas på detta sätt ytterligare 

styrka det redan bevisade faktumet att ett arbetslags effektivitet kommer att öka om medarbetarna i 

arbetslaget har förtroende för varandra. 

 

 
Figur 3. De fyra förtroendedimensioner och fyra effektivitetsvariablerna efter Costas (2003) modell. 

3.4.2 Förtroende och innovation 

Att det finns ett starkt samband mellan förtroende och innovationsförmåga har flera teoretiker 

påvisat. Ellonen et al. (2008) hänvisar till Clegg et al. (2008) som menar att medarbetare som har 

högt förtroende för sin arbetsgivare och litar på att deras idéer tas på allvar blir mer motiverade att 

komma med förbättringsförslag. Vidare är de troligare att medarbetare som är säkra på att 

organisationen vill deras bästa arbetar innovativt. Det kan till exempel betyda att de anställda är 

övertygade om att företaget de jobbar för kommer låta dem ta del av de framgångar som kan 

skördas med hjälp av deras idéer. Dessutom ökar förtroendet kommunikationen och därmed antalet 

kunskapsutbyten i organisationen, vilket gör att fler skärningspunkter och innovationsmöjligheter 

skapas. (Costa, 2003) (Ferres et al., 2004) 

3.4.3 Att bygga förtroende i en organisation 

Hur kan då förtroende byggas i en organisation som präglas av misstänksamhet och individualism? 

Rankin (1998) berättar i en vetenskaplig artikel om bryggeriet Labatt i Kanada som under 1990-talet 

genomförde ett påkostat program för att höja förtroendet som var skadat efter år av besparingar 

och, för vissa avdelningar, nedläggningshot. Först och främst, innan programmet startades, 

underströks att deltagandet var frivilligt. Medarbetarna fick välja om de ville medverka och vilken 

konsult de ville träffa. De informerades också om att de när som helst skulle kunna avbryta sitt 

deltagande. (Rankin, 1998) 

Programmet inleddes med en tre dagars-workshop. Syftet med processen var bland annat att lära av 

det som hänt i det förflutna och utveckla nya relationer mellan medarbetarna och ledningen. 

Programmets process var indelad i fem steg. Först skulle hela gruppen bestämma riktlinjer som 

under resten av tiden skulle guida deltagarna i hur de talade med och om varandra. Det andra steget 

innebar att alla på olika lappar skrev upp tre saker som de gjort under sin karriär på företaget som de 

var stolta över och tre saker som gjort dem upprörda. Lapparna fästes sedan på en tavla och mindre 
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grupper fick diskutera kring det som var skrivet och hur de i framtiden kunde undvika att sådant som 

gjort dem upprörda skulle upprepas. För att alla deltagarna ytterligare skulle få chansen att ventilera 

sina åsikter och komma till insikt om att vissa av deras uppfattningar var ogrundade genomfördes en 

övning kallad ”Organisationens spegel”. Genom att svara på frågor om hur de såg på de andra 

grupperna, hur de andra grupperna såg på dem, hur gruppen såg på sig själv och vad de ville att de 

andra ska göra mer eller mindre av fick grupperna en ökad förståelse för varandra. En viktig insikt 

deltagarna fick var att den egna gruppen många gånger uppfattades mindre negativt av de andra 

grupperna än vad de själva upplevde. Utifrån svaren på frågorna formade grupperna sedan framtida 

förväntningar på varandra och mått för hur dessa förväntningar skulle mätas utformades 

gemensamt. Det fjärde steget i processen gick ut på att deltagarna skulle forma en gemensam 

målbild som alla delade och förstod. För att försäkra sig om att visionen inte dog ut efter workshopen 

fick varje deltagare utforma ett individuellt löfte som skulle bidra till att visionen hölls vid liv.  En 

kommunikationsplan upprättades för att anställda som ej deltagit i processen skulle få möjlighet att 

ta del av det arbete som gjorts. Det sista och femte steget i processen hade tillkommit på grund av 

den misstro som fanns mot ledningen. För att visa att ledningen var involverad i processen att bygga 

förtroende deltog företagets VD den sista halvdagen. Hans roll var att ta del av allt som kommit fram 

under de tre dagarna och svara på frågor från de anställda.  (Rankin, 1998) 

Några månader efter att grupperna haft sin tredagars-workshop träffades de igen för en uppföljning. 

Det som kom fram då var att över 70 procent av de deltagande kände att förtroendet hade ökat, de 

resterande 30 procenten kände att det var för tidigt att bedöma. Det kom också fram att grupperna 

fokuserade på att förbättra och stärka förtroendet dagligen. (Rankin, 1998) 

3.5 En nulägesbeskrivning av existerande internkundsteorier 
Internkundsbegreppet är en utvidgning av den klassiska definitionen av en kund. Från början sågs 

endast konsumenter av traditionella varor och tjänster som kunder. Senare breddades betydelsen så 

att den även inkluderade till exempel studenter, i form av kunder till en skola, och 

församlingsmedlemmar, i form av kunder till en kyrka. Internkundsmodellen tar kundidén ett steg 

längre genom att även applicera den på anställda i en organisation. (Mudie, 2003)  

Inom leanfilosfin anses begreppet ”kund” omfatta både interna och externa kunder. Kunden kan vara 

en person, en affärsprocess eller en produktionslina och ska förses med det som efterfrågas. 

Principen ”nästa process är din kund” kommer från den amerikanska kvalitetsentreprenören Deming 

som Toyota har lärt sig mycket av. (Liker, 2009) 

Det finns i dag flera olika definitioner och dimensioner av interna kunder. Skillnaderna mellan de 

olika synsätten handlar oftast om ifall varje enskild anställd ska betraktas som en internkund, det 

menar till exempel Farner, Luthans och Sommer (2001) och Mudie (2003), eller om uttrycket i stället 

ska syfta till en avdelning, vilket bland annat Lings (2000) utgår ifrån. 

3.5.1 Internkundsbegreppets ursprung 

Det var under 1980-talet när många företag tvingades till nedskärningar som uttrycket interna 

kunder började dyka upp. Bakgrunden var att företagen trots minskade personalstyrkor 

eftersträvade att behålla eller till och med att höja kvalitén på den service eller de varor som 

levererades. Nyckeln till hög kvalité hittade man i organisationernas interna processer som tidigare 

hade förbisetts till förmån för kortsiktiga besparingsåtgärder. Den interna kundservicen sågs med 
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andra ord som en modell för hur man skulle kunna motverka de negativa konsekvenser som 

nedskärningarna hotade att föra med sig. (Farner et al., 2001) 

På det akademiska planet föddes interkundsbegreppet både ur teorier om ständig förbättring och ur 

ett processperspektiv. Det senare innebär att större vikt läggs vid vägen fram till målet än vid målet, 

eller resultatet, i sig. Rent praktiskt kan ett processperspektiv till exempel innebära att alla aktiviteter 

inom en organisation granskas i den ordning de sker, ett synsätt som har mycket gemensamt med 

interkundsbegreppet. (Farner et. al, 2001)    

Numera förekommer internkundsbegreppet både i marknadsförings- och managementlitteratur. 

Inom den senare disciplinen nämns ofta kopplingen till konceptet Total Quality Management (TQM), 

ett område som kännetecknas av en tydlig systemfokus. De som förespråkar TQM menar att hänsyn 

bör tas till alla interaktioner mellan alla enheter i alla organisationens pågående processer. (Cannon, 

2002) Poängen med TQM är att med hjälp av verktyg, som till exempel en internkundsapproach, och 

organisationsomfattade metoder förbättra den interna och externa kundnöjdheten med begränsade 

resurser. TQM har också likheter med leanfilosofin. (Andersson, Eriksson & Torstensson, 2006)  

3.5.2 Fördelar och möjligheter med internkundsbegreppet 

Det kan finnas flera anledningar till varför olika organisationer väljer att arbeta med interna kunder. 

Den vanligaste orsaken är kanske att företagen vill förbättra sin externa service. En effekt som bland 

annat kan illustreras genom Hesketts (1994) kedja över servicevinster som bygger att på god intern 

service genererar nöjda internkunder, vilket möjliggör god extern service som genererar nöjda och 

lojala externa kunder, som i sin tur kan bidra till att organisationen ökar sin vinst (se figur 1). (Hämtat 

från Farner et al., 2001) 

 

Figur 4. Hesketts (1994) kejda över servicevinster, bild från: http://www.joe.org/joe/2004december/a4.php (111228) 

Att ett bra samarbete mellan de interna kunderna i en organisation leder till en förbättrad extern 

service är de flesta överens om (Cannon, 2002; Gilbert, 2000; Lings, 2000; Johnston, 2008; Pfau, 

Detzel & Geller, 2007.) 
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Andra positiva effekter av internkundsarbete är till exempel främjandet av löpande 

förbättringsprocesser, ökad motivation och effektivare kommunikation. Albrecht (hämtat från Farner 

et al., 2001) menar att ständiga förbättringar kan underlättas om varje avdelning behandlar den 

avdelning den kommer i kontakt med som sin kund. Vidare förutsätter internkundsbegreppet ett 

processperspektiv vilket gör att förändringar är lättare att implementera. Pfau, Detzel & Geller (2007) 

skriver att många företag använder service- och kvalitetsförbättringsprogram som leder till ökad 

förståelse för den interna kunden. Dessa insatser är bland annat ämnade att öka de anställdas 

innovationsförmåga.  

När den interna servicekvalitén maximeras ökar de anställdas motivation inför arbetsuppgifterna. 

Den ökade servicen som en avdelning kan få från andra avdelningar tack vare användandet av ett 

internkundsbegrepp gör det också lättare för individerna att leva upp till de krav som ställs på deras 

roll i värdekedjan. (Lings, 2000) Att det finns ett samband mellan höga nivåer av intern service och 

effektiv kommunikation hävdas bland annat av Wisner och Stanley (1999) (hämtat från Farner et al., 

2001).  

Sist men inte minst finns skäl att uppmärksamma kopplingar mellan förekomsten av ett 

internkundsbegrepp och framväxten av förtroende. Johnson menar att nya och mer 

samarbetsvänliga organisationskulturer kan skapas genom de anställdas insikt om ömsesidigt 

beroende, något som kan tydliggöras med hjälp av interna kunder. (Hämtat från Cannon, 2002) 

Harnesk (2004) påpekar i samma anda att framgångsrika samarbeten, som till exempel kan uppstå 

mellan interna kunder, kan förena en organisation och minska så kallat ”vi och dem - tänkande”. 

3.5.3 Nackdelar och hinder med internkundsbegreppet 

Det bör även nämnas att internkundsbegreppet har utsatts för en hel del kritik. Farner et al. (2001) 

hänvisar bland annat till Harari (1999) som menar att det inte passar alla individer att se på sig själva 

som kunder. Enligt honom skulle det vara svårt, för att inte säga omöjligt, att förändra vissa 

medarbetares, särskilt specialisters, syn på det egna uppdraget i en sådan riktning. Införande av ett 

internkundsbegrepp kan bli en långdragen och kostsam process för en organisation. Harari (1999) 

menar att mycket tid skulle gå åt om varje avdelning, eller medarbetare, skulle identifiera sina 

interna kunder och därefter ta reda på dessas önskemål och prioriteringar. I kombination med vissa 

anställdas ovilja och motstånd skulle priset dessutom kunna bli än högre.  

En annan vinkling, som också framförts av Harari (1999), är att medarbetare, eller arbetslag, som 

koncentrerar sig på att tillfredsställa andra medarbetare, eller arbetslag, och ser på dessa som 

kunder kan tappa fokuset på den verkliga, externa kunden. Det finns även risk att denna tendens kan 

färga av sig på en organisations generella uppmärksamhet. I praktiken skulle det kunna innebära att 

ett företag inte uppfattar trender och förändringar i omvärlden då de anställda är upptagna med 

passa upp på varandra. Om det rör sig om ett stort företag kan denna koncentrering av 

uppmärksamheten också bli märkbar inom organisationen genom att medarbetare eller avdelningar 

slutar se organisationen som en större enhet i vilken det egna bidraget endast är en liten del. (Farner 

et al., 2001)    

Ytterligare en nackdel med internkundsbegreppet är att det kan medföra att anställda slutar 

ifrågasätta varandras handlingar och krav. Till exempel kanske medarbetare A ber medarbetare B om 

en utvärdering av process C. Eftersom A är en kund till B skyndar sig B att sammanställa en 

utvärdering och leverera den till A. Problemet är bara att det kanske aldrig fanns något behov av en 
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utvärdering från första början. I så fall har mycket tid och energi slösats bort på något som var helt 

onödigt bara för att B var så ivrig att tillfredsställa sin kund. (Farner et al., 2001)    

Det finns också skäl att ifrågasätta huruvida ordet ”kund” verkligen är en värdig benämning på en 

medarbetare eller avdelning. Mudie (2003) hävdar att det är nedsättande att kalla anställda för 

kunder. 

”The concept is inappropriate for employees given what is known of organizational life 

and the employees’ place within it” 

Ordet kund kan också framkalla ohälsosamma hierarkier i en organisation. Farner et al. (2001) 

belyser detta med den klassiska frasen ”kunden har alltid rätt”. Ett resonemang som skulle kunna få 

förödande konsekvenser för relationerna mellan två medarbetare. Harari (1991) föreslår därför att 

organisationer istället för att tala om interna kunder borde anstränga sig för att få medarbetare att 

betrakta varandra som jämbördiga partners. (Hämtat ur Farner et al., 2001)    

3.6 Implementering av verksamhetsförändringar 
Det är väl känt att människan har svårt för förändring. När det gäller organisationer bidrar bland 

annat faktorer som rädsla för det okända och för att ens vanor ska förändras till att anställda kan 

uppleva motstånd till en förändring. (Almaraz, 1994) För att en implementering ska lyckas är det 

därför flera olika aspekter som bör vägas in. Bland annat spelar en organisations kultur en stor roll 

för hur framgångsrik implementeringen av ett nytt arbets- eller tankesätt blir. Pennington (2009) 

beskriver till och med kulturen som ett verktyg som kan användas för att vinna de anställdas hjärnor, 

hjärtan och engagemang inför en förändring. Också ledningens stöd och engagemang ökar 

chanserna att en implementering ska vinna gehör. Genom att både involvera ledningen och berörda 

medarbetare tidigt i processen kan en organisations förändringsbenägenhet höjas. (Segerstedt, 2008)  

Johansson och Heide (2007) identifierar två vetenskapliga perspektiv på organisationsförändringar. 

Det första och mer traditionella perspektivet kännetecknas och rationalitet och går framförallt ut på 

att beskriva och förklara organisatoriska förändringsprocesser. Själva implementeringen ses i denna 

skola som en linjär utveckling som kan delas upp i steg så som i Lewin tre stegs-modell från 1951. Det 

andra och nyare perspektivet handlar om att förstå förändringsprocessen på djupet. Här ses 

förändringar som ständigt pågående anpassningar och justeringar av de dagliga rutinerna på 

arbetsplatsen. Inom detta synsätt betraktas eventuella förändrings- och implementeringsprogram 

endast som sätt att under en period belysa, styra och uppmuntra det kontinuerliga förändringsarbete 

som redan görs och som kommer fortsätta även efter det att det aktuella programmet avslutats. 

(Johansson & Heide, 2007)    

Det franska företaget Manducher som tillverkar plastdetaljer inom bilindustrin är ett exempel på en 

organisation som jobbar löpande med förändringar och förbättringar. För att alltid ligga steget före 

och upptäcka kundernas problem och behov först lånas medarbetare ut till kundernas 

produktutvecklingsavdelningar. På detta sätt får Manducher information om behov som kunden 

ännu inte har upptäckt och kan förbereda sina anställda på möjliga kommande förändringar. Detta 

leder i sin tur till att hela organisationen är beredd och snabbt kan ställa om verksamheten när 

kunden väl kommer med nya önskemål, vilket i sin tur möjliggör snabbare leveranser och en ökad 

yttre effektivitet. (Hamrefors, 2009)  
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Uppföljning och mätning av implementeringens effekter är också en nödvändighet för en väl 

genomförd förändring. Segerstedt (2008) skriver bland annat ”Utan uppföljning vet man inte var man 

är och vart man är på väg!”.  Vissa förändringar är dock enklare att mäta än andra och Pennington 

(2009) menar att det kan vara svårt att beräkna effekter vid förändringar av mjuka värden som 

exempelvis förtroende. Ändå menar han att det är minst lika viktigt att följa upp dessa effekter som 

det är att följa upp andra organisatoriska mål.  

3.6.1 Kommunikation och organisationsförändringar  

Att kommunikation är ett viktigt instrument vid implementeringen av organisatoriska förändringar 

och spelar en betydande roll i alla förändringsprocesser är många forskare överens om. Det har även 

sagts att bristande intern kommunikation många gånger är den främsta orsaken till att 

förändringsinitiativ misslyckas. (Johansson & Heide, 2007) Detta beror troligen på att 

implementeringens framgång är beroende av att de anställda får veta vad förändringen innebär, hur 

den kommer att påverka deras arbetsuppgifter och vilka resultat som förväntas (Pennington, 2009). 

Segerstedt (2008) understryker att alla förändringar måste motiveras och att ”man måste få folk med 

sig och inte emot sig”. Särskilt viktigt är att kommunikationen är tydlig så att inte missförstånd och 

problem uppstår till följd av oklara ord och begrepp. (Segerstedt, 2009)    

Johansson och Hedie (2007) pekar ut tre utgångspunkter som återkommer i modern forskning och 

som innehåller skärningspunkter mellan kommunikation och förändringsprocesser. Den första 

utgångspunkten är att kommunikation är ett verktyg som kan användas vid 

organisationsförändringar. I den forskning som tar avstamp här kan läsaren mellan raderna ana 

antagandet att mer information är lösningen på alla implementeringsproblem. Med hjälp av mer och 

bättre information ska till exempel förändringsprocessen effektiviseras, förändringsmotståndet 

minimeras och själva implementeringsprocessen effektiviseras. Nästa utgångspunkt definierar 

kommunikation som en socialt konstruerade process och ett sammanhang inom vilket förändring kan 

ske. Med dessa social konstruktivistiska ögon ses förändringarna också som situationsberoende, icke-

linjära och oförutsägbara då de är beroende av mänskliga tolkningar och resonemang. Johansson och 

Heide (2007) utvecklar: 

”Here communication is seen as something that proceeds continually when 

organizational members act, communicate and improvise to fulfill their tasks, in order to 

be attentive to an ever-changing world”  

De teoretiker som är verksamma inom denna gren lägger bland annat kraft på att studera 

människors förmåga att hitta mening med och få förståelse för en förändring, en process som ses 

som nyckeln till en lyckad implementering. Förändringsmotstånd anser de ofta bara vara en 

konsekvens av bakgrundskonversationer, vilka kan anpassas, istället för något som måste besegras. 

Berättelser och så kallad ”storytelling” ser forskarna både som intressanta att observera och som 

möjliga implementeringsverktyg. I den tredje utgångspunkten, som också den är social 

konstruktivistisk men kanske än mer komplex, uppfattas kommunikationen som inte bara som ett 

forum för förändring. Här undersöks också kopplingar mellan kommunikation och handling eller 

mellan interaktion och aktion. En ny aspekt som uppmärksammas är den om makt och politik, det vill 

säga vems tolkningar som får störst genomslag i de underliggande förhandlingar som existerar i 

kommunikationen. Detta gör att fokus också riktas mot ledarskapet i organisationen. (Johansson & 

Heide, 2007)              
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4. Empiri och analys 
 

Nedan presenterar vi det empiriska material som har samlats in genom intervjuer, observationer, 

studiebesök och samtal.  Parallellt med empirin analyserar och diskuterar vi resultaten av det 

insamlade materialet. Det betyder att vi kopplar samman vår teori och empiri i ett och samma 

kapitel. Orsaken till detta tillvägagångssätt är att vi anser att det blir lättare dig som läsare att följa 

med i våra resonemang om du slipper bläddra mellan separata empiri- och analysavsnitt. Av de 

konfidentialitetsskäl som beskrivits i uppsatsens metodavsnitt har vi valt att inte skriva ut några 

namn på de personer som har intervjuats och citerats. 

 

4.1 Organisationsbeskrivning 
ICA-koncernen verkar idag i Sverige, Norge, Estland, Lettland och Litauen och är ett av de ledande 

detaljhandelsföretagen i norra Europa. Totalt finns det cirka 2150 handlarägda butiker och de bolag 

som koncernen består av är ICA Sverige, ICA Norge, Rimi Baltic, ICA Fastigheter samt ICA Banken. ICA 

AB ägs till 60 procent av Nederländska Royal Ahold N.V. och till 40 procent av Svenska Hakon Invest. 

Hela koncernen hade år 2010 en nettoomsättning på 93 860 MSEK och det fanns i medeltal 20 373 

anställda. (www.ica.se: A).  

ICA-handlarna i Sverige driver och äger sina butiker själva, men har avtal med ICA Sverige som bland 

annat gör centrala inköp, hjälper till med frågor som rör effektivisering samt ansvarar för logistik och 

gemensam marknadskommunikation. ICA Sverige stod år 2010 för 60 596 MSEK av den totala 

nettoomsättningen i koncernen och det fanns i Sverige totalt 1349 butiker. Intäkterna för ICA Sverige 

kommer från de produkter som köps in och säljs vidare med påslag till butik samt från försäljning av 

tjänster till butikerna. ”Vi ska göra varje dag lite enklare”, så lyder ICAs vision. Den ska genomsyra allt 

organisationen gör oavsett om det gäller att skapa nya recept eller utveckla en ny banktjänst. Genom 

att göra varje dag lite enklare anser sig ICA även göra morgondagen lite enklare.  (www.ica.se: B)  

ICAs logistikstruktur består av fem lager som kallas för distributionsenheter (DE). Dessa hittas i 

Borlänge, Västerås, Stockholm, Kungälv och Helsingborg. Det finns även två centrallager (CL) som 

drivs av ICA. I Arlöv ligger centrallagret för färskvaror och i Västerås ligger centrallagret för kolonial- 

och specialartiklar. Västerås levererar alltså både DE- och CL-artiklar. Det finns även centrallager i 

Växjö och Borås som drivs i extern regi. För att optimera service och kostnader finns också ett antal 

spridningspunkter i Sverige. (ICAs intranät, 2011-10-25)  

Inom Logistik finns ett fåtal kärnprocesser som i ett gemensamt flöde levererar varor till slutkunden. 

Avdelningar som hör till kärnprocessen är exempelvis Varumottagning, Service, Expedition och 

Utlastning. (ICAs intranät, 2011-10-25) Gemensamt för dessa avdelningar är att deras aktiviteter är 

direkt värdeskapande för slutkunden. En värdeskapande aktivitet skapar som tidigare nämnts positivt 

värde som kunden i slutändan är villig att betala för (Ax et al., 2009). Sedan finns även ett antal 

stödprocesser, vars uppgift är att stödja de medarbetare som arbetar i kärnprocessen. Lagerkvalitet, 

Interntransport och Batteribyte är exempel på sådana stödprocesser. Dessa avdelningar skapar inte 

direkt värde för slutkund men är ändå mycket viktiga då de ser till att det dagliga arbetet i 

kärnprocessen flyter. (ICAs intranät, 2011-10-25) (Se bilaga 6 för en detaljerad kartläggning av alla 

avdelningar och interna relationer inom ICA Logistik)  
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4.2 ICA och lean 
Sedan en tid tillbaka arbetar ICA med ständiga förbättringar och målbilden Ledande Logistik. Det 

betyder att företaget utifrån en leanfilosofi vill öka sin konkurrenskraft. (Läs mer om leanfilosofin, 

utifrån ett teoretiskt perspektiv, på sidan 12.) Målet är att alltid ha ett kundfokus och vara en 

attraktiv partner för handlarna. Det innefattar även interna ambitioner så som att bli den mest 

attraktiva arbetsgivaren och skapa en kultur av engagemang och samarbete som leder till ständiga 

förbättringar. Ledande Logistik innebär att ICA eftersträvar effektivitet, pålitlighet och flexibilitet. 

Detta kan konkret betyda att ICA har ett effektivt logistiknätverk, samt arbetar med styrning, 

uppföljning och prognoser för att öka förutsägbarheten och snabbt kunna reagera på förändringar. 

En annan viktig del är att se till att de beslut som fattas bygger på tvärfunktionella samarbeten.  

(Ledande Logistikguiden, 2011)  

 

Figur 5. Illustration av de fem steg ICA jobbar med för att nå målbilden Ledande Logistik (Ledande Logistikguiden, 2011) 

Resan mot målbilden Ledande Logistik brukar ICA illustrera med en pyramid som består av fem steg. 

Bottenplattan i pyramiden symboliserar ICAs värderingar som till exempel visionen ”Vi ska göra varje 

dag lite enklare” och kärnvärdena ”Enkelt, personligt, tryggt och inspirerande”. Nästa steg i 

pyramiden är stabilitet som betyder att ICA eftersträvar en gemensam och stadig grund. Det innebär 

bland annat att arbetssätt standardiseras, möten struktureras och flöden utjämnas i mesta möjliga 

mån. I mitten av pyramiden hittas den centrala principen för Ledande Logistik nämligen samarbete 

och engagemang. Här talas bland annat om medarbetaransvar, ledarutveckling och en kultur av 

ständiga förbättringar. Rätt från mig är benämningen på det fjärde steget. Det handlar om att arbeta 

med processkvalitet och förståelse för kundnyttan för att skapa förutsättningar för att leverera rätt 

saker med rätt kvalitet i rätt tid. Det femte steget i pyramiden symboliserar ständiga förbättringar. 

Här poängteras att alla medarbetare kan vara med och bidra till att verksamheten utvecklas.  

(Ledande Logistikguiden, 2011) 

För oss är det tydligt att målbilden ledande Ledande Logistik har växt fram ur ett leanperspektiv. 

Bortagandet av slöseri, som enligt Liker (2009) är en central komponent inom lean, återkommer i 

pyramiden. Även mjuka värden som samarbete och engagemang är en del av målbilden. Dessa 

värden är enligt Angelis et al. (2011), Blücher och Öjmertz (2008) samt Liker (2009) viktiga för att en 

organisation framgångsrikt ska kunna praktisera en leanfilosofi. Att ICA vill att alla medarbetarna ska 

bidra till arbetet med ständiga förbättringar visar enligt oss ytterligare på att målbilden Ledande 

Logistik har ett leanperspektiv. Ständiga förbättringar är som tidigare nämnts ett tankesätt som inom 
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Kunden styr flödets takt

Rätt från mig

Samarbete & Engagemang

Stabilitet

ICAs Värderingar
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leanfilosofin som handlar om att löpande eftersträva perfektion genom att ständigt förbättra det 

dagliga arbetet (Liker, 2009). 

Just nu pågår ett gediget utvecklingsarbete inom ICA Logistik för att skapa en kultur där ständiga 

förbättringar genomsyrar hela verksamheten. Företaget anser att medarbetarna är de som bäst 

förstår verksamheten och därför är mest lämpade att upptäcka både små och stora 

förbättringsmöjligheter i vardagen. För ICA handlar ständiga förbättringar inte om att jobba snabbare 

eller dra ned på alla kostnader utan om att skapa ett smartare arbetssätt. (Ledande Logistikguiden, 

2011) Strävan mot en kultur av ständiga förbättrar inom Logistik är en relativt ny målsättning. I 

dagsläget anser vi att ICA har bara har påbörjat resan mot att bli en leaninriktad organisation. Som vi 

nämnde i teorin är en förändring av organisationskulturen ingenting som kan göras i en 

handvändning (Alvesson, 2009). Detta tycks det emellertid finnas en medvetenhet om på ICA. En chef 

inom produktionsstyrningen påpekade till exempel under en intervju att dessa förändringar kommer 

ta tid för Logistik att genomföra. 

4.3 ICAs organisationskultur 
I detta avsnitt kommer vi behandla ICAs organisationskultur. När vi analyser de åsikter som kommit 

fram under våra intervjuer återkopplar vi till de teorier som redovisat i det föregående kapitlet. (Läs 

mer om organisationskulturer ur ett teoretiskt perspektiv på sidan 13.)  

 

Flera anställda som tillfrågades om hur de upplever kulturen på ICA svarade att den präglas av en 

sund syn på medarbetare. När en Lagerchef talade om kulturen beskrevs den på följande sätt: 

 

”Grundvärderingarna genomsyrar verkligen hela organisationen och det är ett öppet 

klimat. Det handlar inte bara om businessetikett utan även om människoetikett.”  

 

Vidare skildras ICA av en gruppchef som ”Ett modernt företag där det finns många vägar att gå för 

den som vill utvecklas”. En av medarbetarna ansåg dock att en anställds eventuella avancemang inte 

bara beror på dennes personlighet och arbetsinsats utan också på vilka chefer han eller hon känner 

hur dessa relationer ser ut. Han upplever detta som orättvist och säger bland annat att ”det borde 

vara lika för alla med förutsättningar, mål och krav”.  

 

Att det finns ett avstånd mellan ledningen och medarbetarna på Logistik är något som kom upp i en 

intervju med en gruppchef. ”Det är någonting som sitter i väggarna” berättar han och förklarar att 

det för många gruppchefer nog beror på att de inte känner att de får uppbackning från ledningen i 

vissa frågor. Han berättar även att avståndet mellan medarbetarna på lagret och ledningen växer när 

medarbetarna ser att det återkommande investeras i renoveringar av kontorslokaler samtidigt som 

behövliga upprustningar av lagret uteblir. En annan chef anser att det satsas mycket inom ICA, men 

att ”det kanske inte har satsats lika mycket på Logistik som på andra delar”.   

 

Vi tror att dessa iakttagelser tyder på att det finns medarbetare som upplever att de blir orättvist 

behandlade, något som vi gissar har en negativ inverkan på medarbetarnas förtroende för ICA. Detta 

är allvarligt eftersom det inom leanfilosofin är viktigt att organisationskulturen genomsyras av 

förtroende (Blücher & Öjmertz, 2008). Vi anser därför att ICA, för att kunna bli en leanorganisation 

och komma närmare målbilden Ledande Logistik, bör lägga vikt vid att bygga upp förtroendet inom 

kulturen på Logistik. Att fördela satsningar mer jämlikt i organisationen för att öka upplevelsen av 
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rättvishet samt minska avståndet mellan medarbetarna på lagret och ledningen skulle kunna vara två 

åtgärder för att stärka det organisatoriska förtroendet. (Läs mer om förtroende ur ett teoretiskt 

perspektiv på sidan 16 och om förtroende inom ICA utifrån vår empiri på sidan 33.) 

 

En chef på ICAs avdelning för verksamhetsutveckling anser att ICAs organisationskultur skiljer sig åt i 

olika delar av företaget och beskriver kulturen inom Logistik som mer ”boxtänkande”. En annan 

verksamhetsutvecklare anser att det finns skillnader i kulturen bland tjänstemän och bland ”de som 

plockar” och att det finns en stark entreprenörsanda som visar sig mer i vissa grupper.  

 

Vi misstänker att ovanstående beskrivningar kan vara ett tecken på den form av subkulturer som 

Bang (1999) beskriver och som vi har tagit upp i vårt teoriavsnitt. En anledning till att dessa kulturella 

skillnader har uppstått anser vi skulle kunna vara att medarbetarna på olika enheter och nivåer 

kommer från skilda bakgrunder vad gäller till exempel utbildning och socioekonomiska förhållanden 

(Bang, 1999). För att vetenskapligt kunna slå fast om de skillnader som finns är så pass markanta att 

det är relevant att tala om subkulturer skulle dock en mer djuplodande undersökning behöva göras. 

Samma sak kan sägas om orsakerna till de kulturella olikheterna.  

4.3.1 Individualism 

När det gäller lagret i Västerås påstår många att kulturen kännetecknas av ett stort individfokus. 

Detta kan förmodligen förklaras med att arbetssättet länge präglats av ett ackordssystem på många 

av avdelningarna. Organisationskulturen på lagret är starkt påverkad av ackordet. Det beror troligtvis 

på att på att verksamheten länge har gått ut på att öka antalet plockade kollin per timme. Till slut har 

detta blivit en målbild som färgat både kulturen och klimatet på arbetsplatsen. Medvetenheten om 

denna hårda styrning har enligt en gruppchef lett fram till insikten att det ensidiga fokuset på 

prestation har spelat ut sin roll, även om det historiskt har varit framgångsrikt och lett till en hög inre 

effektivitet.  

Öppen kommunikation och ett välfungerande samarbete är enligt Angelis et. al. (2011) en viktig del 

av leanfilosofin. Vi har upptäckt att det på Logistik förekommer brister i kommunikationen, vilket vi 

tror eventuellt kan vara en följd av den individualism som hittas i den rådande kulturen. Många 

medarbetare ”kör sitt eget race” och tar sig inte tid till att prata med sina kollegor. Mentaliteten 

skulle enligt en gruppchef kunna beskrivas som ”sköter du ditt så sköter jag mitt”. En annan 

gruppchef beskrev det som att de anställda har för vana att ”hålla käften” istället för att prata med 

varandra och att detta leder till att de får dålig insikt i och förståelse för varandras arbete. 

4.3.2 En bit kvar till en leaninriktad kultur 

En uppfattning som kom fram vid ett samtal med en chef inom produktionsstyrning var att det 

saknas vissa förutsättningar i ICAs kultur för att företaget ska kunna bli en leaninriktad organisation. 

Han menar att det krävs en viss kompetens för att ta till sig och förstå leanfilosofin som tankesätt 

men den kompetensen saknar många. Detta kan bero på att medarbetare på ICA har lärt sig att 

fokusera på subprocesser vilket har lett till att de är duktiga på att lösa problem snabbt utan att ta 

reda på grundorsaken.  

 

 ICA vill sträva mot en kultur av ständiga förbättringar där medarbetarna är med och bidrar till 

smartare arbetssätt genom att komma med förslag på små och stora förändringar i verksamheten 

(Ledande Logistikguiden, 2011). Liker (2009) påpekar dock att det i en leankultur inte bara handlar 
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om att hitta orsaken till ett problem för att kunna lösa det och se till att det inte uppstår igen. I en av 

våra intervjuer med en gruppchef kom det fram att kulturen inom Logistik idag kanske mer handlar 

om ”quick-fix”. Gruppchefen beskrev det som att han konstant släcker små bränder och löser 

problemen för dagen, vilket enligt oss tyder på att Logistik har en del att jobba på i strävan mot en 

leaninriktad kultur.  

4.4 Interna kunder på ICA 
När vi nedan skriver om interna kunder på ICA utgår vi från det leanperspektiv på interna kunder som 

Liker (2009) använder sig av, det vill säga att nästa steg i processen är kund till föregående steg. (Läs 

mer om olika teoretiska definitioner av internkundsbegreppet på sidan 18.) 

Med hjälp av ett internkundstänk vill ICA öka förståelsen mellan olika avdelningar i logistikkedjan. 

Tvärfunktionell medvetenhet och mer kommunikation skulle förhoppningsvis kunna minska antalet 

missförstånd och på sikt leda till både högre kvalitet och ökad effektivitet. Det har också poängterats 

av två verksamhetsutvecklare att ett entydigt internkundsbegrepp skulle kunna bidra till att 

medarbetarna får ett helhetsperspektiv på verksamheten. Med detta menar de att de anställda 

börjar se på organisationen och logistikkedjan i stort istället för att bara tänka på sina egna eller 

avdelningens uppdrag. Ambitionen att sprida ett helhetsperspektiv passar enligt en gruppchef även 

väl in i den flödeslogik som kännetecknar leanorganisationer. Som han ser det är det inom denna 

logik grundläggande att alla medarbetare förstår vad det egna arbetet får för konsekvenser i nästa 

led. För ICA är internkundsbegreppet ett redskap som ligger nära till hands och som kan användas för 

att en sprida en sådan förståelse bland medarbetarna.  

Detta är dock inte första gången ICA försöker införa ett internkundsbegrepp.  En gruppchef berättar 

att en liknande satsning påbörjades redan under 2009 på Logistik i Västerås. Då fick medarbetarna på 

varje avdelning information om vilka andra avdelningar som var deras interna kunder. Sedan fick de 

göra studiebesök på angränsande avdelningar i respektive flöde. I efterhand sågs insatsen som lyckad 

och uppskattad, men på grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet att göra någon uppföljning. I delar 

av lagret mynnade initiativet dock ut i gränssnittsöverskridande samarbeten. Till exempel inledde 

Varumottagningen och Service en samverkansrotation där medarbetare på Service turades om att 

prova jobba på Varumottagningen. Tanken var att de på så vis skulle få bättre förståelse för 

varandras förutsättningar och arbetsuppgifter. När rotationen avslutades hade samarbetet och 

kommunikationen förbättrats väsentligt. En annan positiv effekt var att flera förbättringsförslag hade 

växt fram under tiden.  

Dagens internkundssatsning, som detta examensprojekt är en del av, är betydligt större än insatsen 

som gjordes 2009. Nu ska till exempel alla logistikenheter omfattas med syftet att permanent 

förändra avdelningarnas sätt att se på varandra.  

4.4.1 Medarbetarnas inställning och existerande definitioner 

Endast ett fåtal medarbetare har en uppfattning om vad som menas med begreppet internkund. I 

handboken Ledande Logistikguiden, som har tagits fram av logistikutvecklingsavdelningen, OpEx, 

beskrivs begreppet så här: 

”För att vi ska klara av att takta (den externa) kundens behov delar vi upp våra 

processteg i interna kunder och leverantörer, nästa steg i kedjan är min interna kund och 
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föregående steg är min interna leverantör. På så sätt bli det min interna kund som drar 

igång mitt arbete, och hela kedjan dras av slutkunden.”  

En chef för Produktionsstyrningen har en enklare och mer handgripligt sätt att se på interna kunder 

och leverantörer: 

”Mina interna kunder är dem som jag levererar förutsättningar till och dem som jag 

direkt påverkar”.  

En annan tjänsteman, som jobbar med logistiskdriftutveckling förklarar också att internkunden är 

”den man stödjer och levererar till”. Tanken att interna relationen borde kännetecknas av ödmjukhet 

återkommer bland flera medarbetare. En gruppchef säger: 

”Jag vet inte om jag kan uttrycka i ord exakt vad en internkund är. Men det är viktigt att 

se att förhållandet mellan interna kunder och leverantörer måste vara ett samspel som 

innehåller respekt och värdighet.”  

Det finns också ett antal anställda, på olika nivåer, som inte alls verkar veta vad begreppet 

internkund handlar om. En gruppchef berättar: 

”Jag har hört talas om det. Det är väl att man kan beställa saker här i huset, ungefär som 

kostnadsställen. Och intern leverantör är väl att vi förflyttar saker internt i hela Sverige?”  

En medarbetare menar att det är typiskt ICA att fokusera på kunden och tänka framåt i kedjan: 

”Vi pratar inte om (interna) leverantörer det känns som att man inte kan påverka sin 

leverantör. ICA pratar aldrig åt det hållet.” 

Trots dessa spridda definitioner tas idén att se på interaktionen mellan avdelningar som kund- och 

leverantörsrelationer ofta emot med positiva reaktioner. Tre medarbetare kommenterar: 

”Det låter bra. Slutkonsumenten är för långt bort. Det är svårt att se Kalle i affären som 

inte får någon ketchup, men det blir lättare att motivera sig och mer personligt om man 

tänker på nästa led istället. ” (gruppchef) 

”Jag tror det är bra. Man tänker lite annorlunda när man ser nästa steg som en kund. 

Alltså att jag ska göra mitt bästa för att leverera till nästa på ett schysst sätt.” 

(gruppchef) 

”Det känns logiskt och naturligt att folk ska ta hand om varandra hela vägen.” 

(medarbetare) 

Gemensamt för de flesta tolkningar av internkundsbegreppet är att det är en avdelning och inte en 

specifik individ som åsyftas. Samtidigt tycks det enligt oss inte finnas något motstånd mot idén att 

även använda ett kundtänk mellan medarbetare. Tvärtom ses en möjlig en vinning i att kunna 

använda samma tankesätt både när det gäller relationerna mellan och inom avdelningar.  Det 

spekuleras också i huruvida det skulle vara lättare för medarbetare att greppa vad ordet internkund 

betyder om de kan knyta det till en kollegas namn och ansikte. Flera medarbetare som trots allt har 

god kännedom om internkundsbegreppet relaterar det endast till kärnprocessen och tänker inte på 

att viktiga supportavdelningar också kan ses som kunder och leverantörer 
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4.5 Ett exempel från ett stort internationellt företag 
Det finns exempel på när det klassiska internkundsbegreppet har implementerats fullt ut och fått 

negativa konsekvenser. I ett större internationellt kommunikationsföretag, som också försökte 

praktisera en leanfilosofi, sågs möjligheten att öka medvetenheten kring vad som var viktigt för nästa 

steg i kedjan med hjälp av att definiera och uppmärksamma de interna kunderna. Till en början 

ansågs implementeringen vara mycket lyckad och kvalitén i överlämningen mellan olika avdelningar 

ökade. Det finns till och med rapporter om att företaget i en fabrik lyckades öka produktiviteten med 

hela 40 procent. (Gunawardane, 2011)    

Efter en tid stod det dock klart att internkundsmodellen hade dragits för långt och börjat bli 

kontraproduktiv. Beteendena i kund- och leverantörsförhållandena hade förändrats och en intern 

kund kunde säga saker som ”Du är min leverantör, step-up”. Till slut började avdelningarna 

konkurrera med varandra och fokuset på slutkunden tappades. När forsknings- och 

utvecklingsavdelningen på företaget fick frågan vem deras kund var svarade de kort och gott 

”Produktion” och hade inte en tanke på slutkunden. En person som arbetade på företaget under 

denna tid resonerar att det i och för sig finns en sundhet i att tänka på avdelningar och kollegor som 

interna kunder, men att det måste finnas en balans. En förutsättning för att internkundsbegreppet 

ska fungera är, enligt henne, att alla anställda fortsätter vara medvetna om vem den riktiga kunden 

är. Under en förbättringsaktivitet får det till exempel inte råda några tvivel om vilken nytta 

aktiviteten ska leda till för slutkunden. Att bara se till vilka interna effekter en förbättringsaktivitet får 

ser hon som irrelevant. (personlig kommunikation, 2011-11-24) 

4.6 Exemplet Marriott International 
Det finns också exempel på företag som har lyckats med och hållit fast vid internkundsbegreppet i 

det långa loppet. Det bevisar den världsomspännande hotellkoncernen Marriott International som 

började prata om interna kunder redan på 1980-talet. För Eduardo Amral som är chef för ett Town 

Suites-hotell i North Kingstown handlar internkundsbegreppet om att värdera de anställda högt och 

jobba med positiva incitament kontinuerligt. Särskild vikt läggs vid att uppmärksamma de interna 

leverantörerna. Till exempel har alla som jobbar på ett av Mariotts hotell möjlighet att nominera en 

kollega som de tycker har ställt upp extra mycket under året som gått till Marriotts egna Award-

program. På en stor gala utses sedan en vinnare som får ta emot ett pris och som blir erkänd och 

uppmärksammad i alla koncernens länder. Amaral tror att galan är viktig och ser den som ett forum 

där duktiga medarbetare som annars inte syns kan lyftas fram och goda exempel spridas.  

(personlig kommunikation, 2011-11-04) 

Att det finns ett nära samband mellan intern och extern service och att internkundsbegreppet har 

påverkat Marriotts organisationskultur är Amaral helt säker på: 

“Our culture is all about taking care of and developing our employees. If we take good 

care of the employees they will take good care of our guests. It is not just talks, it is the 

truth. I think it is the same in all Marriott hotels.” (Amaral, personlig kommunikation, 

2011-11-04) 

Vidare är Amaral mån om att de anställda ska ställa upp för och hjälpa varandra i mesta möjliga mål. 

Till exempel händer det att han själv rycker in och hjälper städpersonalen att göra i ordning rum om 

det är ont om folk och hög belastning. Ordet kund tycker han är positivt och han tror att det har en 
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motiverande inverkan på personalen. Diane, som jobbar i hotellets reception håller dock inte med. 

Hon är väl bekant med internkundsbegreppet, men tycker att det är för kallt och opersonligt. Enligt 

henne är en kollega nästan som en familjemedlem vilket gör att känns det opassande för henne kalla 

dem för kunder och leverantörer. Hon uppskattar också att alla som jobbar på hotellet brukar träffas 

och till exempel gå ut och äta eller roa sig, vilket hon tror underlättar samarbetet betydligt. Däremot 

håller hon med Amaral om att ordet kund gör det blir mer naturligt att prata om förväntningar. Hon 

förklarar: 

“Thinking of a co-worker as a customer makes it easier to really talk about and 

communicate expectations. And if you know what others are expecting of you and others 

know what you are expecting from them you will be able to live up to and exceed those 

expectations” (personlig kommunikation, 2011-11-04) 

4.6 Kommunikation på ICA Logistik 
Nedan beskriver och analyserar vi kommunikationen inom ICA Logistik. Vi har utgått från Tukiainens 

(2001), Johanssons och Heides (2008) samt Hamrefors (2009) teorier. (För att läsa mer om deras 

forskning se sidan 14.) 

Inom ICA-koncernen läggs stor vikt vid kommunikation. I den framtagna informationspolicyn sägs 

bland annat att kommunikation är centralt för att nå affärsmålen och att hänsyn alltid ska tas till 

kommunikationsaspekter inför strategiska beslut. Det finns också en medvetenhet om 

kommunikation på olika plan och om att alla aktiviteter kommunicerar i både ord och handling. 

(Informationspolicy, ICA AB)  

Det finns fyra mål för de interna kommunikationskanalerna på ICA. Först och främst ska 

medarbetarna upplevas vara viktiga och få ta del av nödvändig information. Det andra målet sträcker 

sig även utanför organisationens gränser. Det säger att kommunikationskanalerna ”ska upplevas ge 

tillräcklig information både om vad som händer i koncernen och om händelser i den närmaste 

omvärlden med relevans för ICAs verksamhet.” Mål nummer tre berör att kanalerna ska präglas av 

ICAs kärnvärden samt främja medarbetarnas upplevelse av delaktighet. Till sist ska 

kommunikationskanalerna vara intressanta, relevanta och anpassade efter de målgrupper som de 

riktar sig till. (Informationspolicy, ICA AB)  

Utifrån Tukiainens (2001) semantik anser vi att dessa mål kan tolkas som ICAs idealbild av det egna 

kommunikationssystemet. Med kommunikationssystem avses som sagt summan av alla 

kommunikationskanaler som används, innehållet i informationen och de regler som styr 

kommunikationen samt relationerna mellan dessa komponenter. Förhoppningsvis kan dessa höga 

ambitioner också avspegla sig i företagets övergripande kommunikationskultur. Det verkar dock 

enligt oss som att ICA har ett relativt funktionellt perspektiv på kommunikation eftersom varken 

innebörden eller förståelsen av kommunikationen problematiseras. Som vi tog upp tidigare i teorin 

kännetecknas det funktionella perspektivet av ett ensidigt fokus på kommunikation som något 

greppbart som strömmar genom organisationens kommunikationskanaler, vilket kan göra att själva 

meningen med kommunikationen kan förbises. (Johansson & Heide, 2008)  

Nästan all kommunikation mellan lagermedarbetarna på Logistik sker muntligen. På grund av 

arbetets natur är det svårt att få medarbetarna att utnyttja ICAs ordinarie intranät och mejl. Det finns 

även datasystem som medarbetarna använder i olika stor utsträckning. Avsikten med systemen som 
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används är i första hand inte kommunikation men användningen av dem innebär ändå ett 

informationsutbyte. Ett av systemen kallas LICA. Där finns bland annat författningsbeskrivningar, 

rutiner och relationer mellan avdelningar förklarade. Även om alla medarbetare har tillgång till LICA 

är det få som utnyttjar det. Utanför ingången till lagret finns också en stor anslagstavla där bland 

annat förbättringsförslag och viktiga nyckeltal kommuniceras. Att lagret är så pass stort, 100 000 

kvadratmeter, och att arbetarna är så många skapar vissa kommunikationsproblem. En chef berättar 

att han och hans närmaste kollegor brukar ta sparkcykeln och åka ut på lagret för att hitta och få 

kontakt med den person de söker om något brådskande dyker upp.  

En positiv konsekvens av att mycket av kommunikationen sker muntligen är enligt oss att många 

missförstånd kan undvikas genom att medarbetare pratar med varandra ansikte mot ansikte istället 

för i text. Negativt är dock att informationsspridningen blir betydligt mer svårhanterlig, mindre 

enhetlig och mindre flexibel när den kommuniceras via samtal.  Vi gissar att en effekt av detta kan bli 

att subkulturer inom kommunikationskulturen kan växa fram i varje arbetsgrupp. (Med 

kommunikationskultur avses de normer, värderingar och traditioner som kännetecknar en 

organisations interna kommunikation (Tukiainen, 2001)) Vi tror också att de datasystem som 

används gör att kommunikationen blir enkelriktad, vilket strider mot Habermas (1975) visionära 

tanke om kommunikation som en form av ”mellanmänskligt meningsskapande”. Att genom ett 

datasystem få ta del av information som en annan medarbetare eller en chef har skrivit är enligt oss 

inte detsamma som det meningsutbyte baserat på ”symmetrisk och livsberikande” dialog som 

Habermas (1975) eftersträvar. (Hamrefors, 2009) Här tror vi att ICA Logistik med andra ord står inför 

en utmaning: Hur ska kommunikationen kunna bli mer symmetrisk trots kommunikationskanalernas 

begränsningar?   

4.6.1 Kommunikationsmönster inom och mellan avdelningar 

Tukiainen (2001) poängterar att det är viktigt att titta på hur olika arbetsgrupper förhåller sig till 

varandra och i relation till organisationen i stort på ett kommunikativt plan för att exempelvis ta reda 

på hur nöja medarbetarna är med dagens interna kommunikation.  I dag, november 2011, ser 

kommunikationsrutinerna olika ut på olika logistikavdelningar inom ICA. I vissa arbetsgrupper hålls 

dagliga styrningsmöten, i andra veckomöten och i ytterligare några endast månadsmöten. 

Kommunikation mellan olika avdelningar är idag sällsynt. Det hålls till exempel inga regelbundna 

möten som för samman medarbetare över gränssnitten, berättar en verksamhetsutvecklare. Med så 

skilda förutsättningar finns det enligt oss skäl att tro att medarbetarnas kommunikationsskattningar 

varierar mycket. Kommunikationsskattningar är som tidigare nämnts medarbetarnas subjektiva 

bedömningar av den generella kommunikationssituationen på arbetsplatsen. (Tukianen, 2001) 

En medarbetare på avdelningen Lagerkvalitet berättar att han som det ser ut nu har få möjligheter 

att kommunicera med sina kollegor på Service. Ibland har han synpunkter som han skulle vilja prata 

med dem om, men de har aldrig tid att stanna upp eftersom deras gruppackord gör att de är så 

stressade. Enda sättet han kan komma i kontakt med dem är om han ber sin chef att prata med 

chefen på Service, men då får han inte veta om budskapet når fram eller vad Service-medarbetarna 

tycker om saken. En gruppchef berättar att hans grupp är mer beroende av medarbetare på andra 

avdelningar än av varandra och det ”skulle vara bra att veta vad som händer framåt” i andra led än 

det egna. Även andra medarbetare på uttrycker ett behov av att få mer kunskap om vad som händer 

på andra avdelningar. Dessa kommunikationsskattningar anser vi tyder på att det inom Logistik finns 

ett behov av mer och bättre tvärfunktionell kommunikation. (Tukianen, 2001) 
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Ett annat problem är att kommunikationsmönstren på lagret ibland kan upplevas vara onödigt 

invecklade. En medarbetare på avdelningen Transport berättar om hur en kommunikationskedja 

bestående av fyra olika avdelningar och flera interaktioner kan sättas igång när Varumottagningen 

upptäcker att en leverans inte är komplett. Detta sker ibland helt i onödan eftersom 

Varumottagningen bara hade kunnat kontakta Transport på en gång utan några mellanhänder. 

Varför och hur detta arbetssätt har växt fram har han emellertid inget svar på. Viss kommunikation 

sker också genom blanketter som skickas från Tranport till Trafikstyrning via en chaufför till 

Utlastningen. Ett system som fungerar bra så länge inga oförutsedda händelser uppstår, men som 

kan vålla problem när allt inte går enligt planerna. 

4.6.2 Förväntningar och kravställningar 

Inom det tolkande perspektivet på kommunikation sägs att meningen med och innebörden av 

kommunikationen är det allra viktigaste (Johansson & Hedie, 2008). Inom ICA Logistik tror vi att detta 

troligen kan översättas till att vad som kommuniceras mellan medarbetare och avdelningar är mer 

väsentligt än att det kommuniceras. Med detta i bakhuvudet anser vi att det verkar finnas vissa 

brister på Logistik, särskilt när det kommer till den tvärfunktionella kommunikationen, det vill säga 

dialogen mellan avdelningarna. Flera medarbetare efterlyser under intervjuerna att 

kommunikationen på ett tydligare sätt borde ta upp vilka förväntningar och förutsättningar olika 

avdelningar har på varandra. Det finns också en genomgående förståelse bland medarbetarna för hur 

viktigt det är klargöra vad som gäller i överlämningen mellan olika gränssnitt för att samarbetet i 

logistikkedjan ska kunna fungera bättre. Idag är konflikter rörande ansvarsfördelningen i gränssnitten 

inte ovanliga. Många medarbetare tycks uppleva att den egna arbetsgruppen tydligt har 

kommunicerat vilka förväntningar de har på andra avdelningars leveranser, men hävdar samtidigt att 

den egna arbetsgruppen saknar information om vad andra enheter förväntar sig av dem. Om ett 

försök till samtal om roller görs slutar det enligt en gruppchef ofta med ”pajkastning” och att de olika 

avdelningarna ”skyller på varandra, utan att ge varandra en chans att förklara sig”.  

Det händer dock att det förs långa diskussioner om förväntningar, men utan att hänsyn tas till 

besluten efteråt. Att inte följa gemensamma beslut är också ett brott mot det som Rankin (1998) 

kallar kontraktsförtroende, vilket innebär att en medarbetare eller chef håller vad den lovar. Det är 

något som kan påverka förtroendet negativt för organisationen generellt. Ett exempel hittade vi på 

avdelningen för operativ flödesoptimering, där en av medarbetarna anser att han har gett 

gruppcheferna tydliga riktlinjer gällande hur mycket ledighet som får beviljas. Han säger att: 

 ”en del gruppchefer vill vara snälla och bryr sig inte om vad vi säger. Sedan är det upp 

till oss att lösa det.”   

Samma problem återkommer också i andra gränssnitt. En gruppchef för Höglagret avslöjar att 

Varumottagningen, som är den avdelning som kan betraktas som hans enhets närmaste interna 

leverantör, inte alls lever upp till hans förväntningar. Gruppchefen som jobbar på Varumottagningen 

har emellertid en helt annan bild av situationen och tycker att samarbetet med Höglagret fungerar 

bra. Samma motsatta upplevelser av ett samarbetsförhållande kan hittas mellan Service och 

Varumottagningen. Också när det gäller de förväntningar som ställs på Höglagret anser tidigare 

nämnda gruppchef att det råder viss förvirring. Olika medarbetare verkar ha skilda uppfattningar om 

vad som är viktigt och ska prioriteras. Detta gör att det blir svårt för de anställda som jobbar i 

Höglagret att försöka tillfredsställa sina internkunder.   
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”En del vill ha lassrena burar, alltså att inga blandade burar. Andra vill ha uppställt efter 

hur lagret är uppbyggt. En egen bur till CL och sånt. Fastän det är bestämt att det är 

lassrena burar som gäller så finns det många som fortfarande har helt andra 

förväntningar.”  

Andra gånger tolkar vi det medarbetarna säger som att förväntningarna kan vara ”dolda”, det vill 

säga att en avdelning överhuvudtaget inte har kommunicerat vilka krav som ställs på andra enheter. 

Vissa gånger kan det enligt en gruppchef även vara så att inte ens medarbetarna inom gruppen har 

diskuterat eller slagit fast några förväntningar. Ännu mer sällsynta är diskussioner om 

förutsättningar. När det talas om förväntningar upplever medarbetare ofta att önskemålens 

eventuella rimlighet glöms bort. Tyvärr tycks medarbetarna ofta sakna förståelse för och kunskap om 

arbetet som görs av andra avdelningar. Det gör att de inte kan avgöra om de förväntningar de har på 

en aktuell avdelning överhuvudtaget är möjliga att leva upp till. En gruppchef på Service berättar att 

flera personer i hans arbetsgrupp brukar klaga på Lagerkvalitet och på att de som jobbar där är ”lata 

och slöa”. Detta händer särskilt ofta på måndagar eftersom det då är stökigt efter helgen och fullt 

med skärp i gångarna. Vad de inte vet är att Lagerkvalité har en lägre bemanning under helgen och 

därför inte mäktar med att hålla samma standard som i veckorna. Vi tolkar det därför som att de 

förväntningar som Service har på Lagerkvalité är för höga, vilket vi tror kan vara ett tecken på 

bristande kommunikation mellan avdelningarna. 

4.7 Förtroende på ICA   
När vi i följande stycken redovisar våra empiriska iakttagelser av förtroendet på ICA har vi byggt våra 

analyser på de teorier som vi beskrivit i uppsatsen tredje kapitel. (För utförligare beskrivningar av 

dessa teorier se sidan 15.) 

Vi tror att förtroendet inom ICA i flera fall kan sägas vara otillräckligt. Tillväxten av förtroende inom 

Logistik har förmodligen bromsats av den prestationsinriktade företagskultur som vad vi förstår länge 

har varit etablerad där. En chef på Produktionsstyrningen bekräftar detta och kommenterar att ”en 

organisation får det förtroende den förtjänar”. I kulturen hittar vi också vad som skulle kunna vara 

ursprunget till den individualistiska mentalitet som delvis kan vara en konsekvens av ackordet, och 

som enligt oss med största sannolikhet har påverkat det interna förtroendet negativt. I en intervju 

med en verksamhetsutvecklare påpekades bland annat att ackord kan påverka relationerna mellan 

både avdelningar och individer då många tänker egoistiskt och arbetar endast för egen vinning. När 

vi drar paralleller till Costas (2003) förtroendevariabler misstänker vi att medarbetarnas lojalitet med 

de egna målen är hög medan lojaliteten med avdelningens och ICAs mål är betydligt lägre. Ackordet 

menar vi också kan ses som ett övervakande beteende från ICAs sida. Detta tror vi är viktigt att 

uppmärksamma eftersom Costa (2003) hävdar att övervakande beteenden är en direkt konsekvens 

av att en organisation inte litar på sina anställda.  

Under intervjuer har det framkommit att storlek och personalomsättning kan vara två andra faktorer 

som inverkar på graden av förtroende i en organisation. På lagret i Västerås jobbar cirka 700 

personer varav en stor andel är nyanställda. Detta göra att medarbetarna upplever att det är svårt 

att lära känna och lita på varandra. En gruppchef menar att det är ”svårt att få en bra 

sammanhållning om man som medarbetare bara känner sig som en av 300 andra.” En annan av 

gruppcheferna har noterat hur lite medarbetarna interagerar och berättar att personer som jobbar i 

samma grupp ”ofta bara ser varandra när de stämplar in och när de stämplar ut”. Detta tror vi skulle 
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kunna påverka medarbetarnas benägenhet att lita på varandra. Denna villighet till förtroende tas 

också upp i Costas (2003) undersökning om kopplingarna mellan förtroende och effektivitet. Costa 

(2003) menar att just benägenheten att lita på sina kollegor leder till en ökad organisatorisk 

effektivitet.   

Förekomsten av vertikalt förtroende, det vill säga medarbetarnas förtroende för ledningen och vice 

versa, beror till stor del på vilken sorts ledarskap som praktiseras i organisationen (Ferres et al., 

2004). På ICA eftersträvas ett mjukare och mer coachande ledarskap, något som enligt en gruppchef 

borde kunna gynna förtroendet. I verkligheten tycker vi dock inte att det verkar som att alla chefer 

till fullo praktiserar ett coachande ledarskap. En medarbetare berättar att hans nuvarande chef är 

oengagerad och passiv. Det hävdas också att många chefer är orättvisa och ”favoriserar” vissa 

medarbetare. Dessa upplevelser gissar vi kan leda till både avundsjuka mellan medarbetare och 

misstro mot ledningen, vilket i förlängningen enligt oss kan skada förtroendet mellan medarbetare 

och för ledningen. Detta är också något som har tagits upp av medarbetare under ett flertal 

intervjuer.  

Rent konkret kan förtroende enligt Ferres et al. (2004) betyda att en medarbetare kan lita på att hans 

eller hennes kollegor finns till hands och om så behövs. Tyvärr har vi upptäckt att 

logistikmedarbetarna på ICA inte alltid kan räkna med det. Om någon har råkat välta en bur har det 

framkommit att det inte är säkert att arbetskamraterna är beredda att rycka in och hjälpa till. Till viss 

del kan denna ovilja förklaras med att medarbetarna förlorar pengar på att lägger ner tid på att 

hjälpa varandra eftersom dessa minuter kan leda till ett minskat ackord. En gruppchef berättar:  

”Egentligen ska man inte stämpla ut för att hjälpa någon annan. Har man vält en bur så 

ska man ju fixa det själv.”  

Vidare handlar förtroende i en arbetssituation om att en medarbetare vågar lita på att hans eller 

hennes kollegor är kompetenta och kommer att göra ett bra jobb (Ferres et al., 2004). På Logistik har 

vi dock märkt att så inte alltid är fallet. En medarbetare på Service berättar att han känner att han 

borde lita på att Varumottagningen har kontrollerat pallarna som ska ut i ställagen, men att han 

innerst inne inte gör det:  

”Jag dubbelkollar varje pall jag hämtar annars får jag skit om något går fel”.  

På ICA ses öppenhet som ett viktigt värde, ordet återkommer ett flertal gånger i beskrivningar av 

företagskulturen och i policydokument. (Informationspolicy, ICA AB) Här anser vi att det är tydligt att 

ICA värnar om att främja transparensen och därmed gynnar avslöjandeförtroendet, det som Rankin 

(1998) kallar ”self-disclosure trust”. Med detta menas att organisationen är villig att dela med sig av 

information och inte medvetet undanhåller några fakta. Vi ifrågasätter dock om vardagen på Logistik 

verkligen kännetecknas av öppenhet. Som tidigare nämnts under rubriken organisationskultur finns 

det på lagret en tradition av att medarbetare håller sina problem och synpunkter för sig själva. Vi tror 

att det eventuellt kan vara så att ledningen eftersträvar öppenhet men att många lagermedarbetare 

inte reflekterar över detta. Både bristen på öppenhet och den diskrepans som vi tycker existerar 

mellan det uttalade målet, att ICA ska vara ett öppet företag, och verkligheten på lagret, där ICA 

enligt oss ännu inte uppnått total öppenhet, kan göra att det förtroende som finns undermineras. 

Detta stämmer också överens med Rankins (1998) teorier.  
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4.8 Exemplet Whole Foods Market 
En organisation som är känd för att vara förtroendefull är den amerikanska eko- och hälsokostkedjan 

Whole Foods Market. Företagets grundare John Mackey belyser på sin blogg att vikten och behovet 

av förtroende ökar i tider då många institutioner som människor vant sig vid att kunna lita på, 

exempelvis banker, regeringar och skolor, allt oftare sviker. Detta menar han borde få fler företag att 

känna sig manade att på allvar integrera förtroende i sina organisationer. 

(www.wholefoodsmarket.com, 2011-11-01) 

Till företag som vill bygga upp förtroende har Mackey sju råd varav det första handlar om att 

upptäcka meningsfullhet genom att våga ifrågasätta den egna existensen, målen och 

värdegrunderna. Nästa råd från Mackey uppmanar chefer till att bli mer medvetna om förtroende 

och själva anstränga sig för att leva upp till organisationens värderingar. Med en ledare som håller 

fast vid organisationens värderingar kan förtroendet växa, men med en ledare som tummar på 

värderingarna kommer förtroendet att minska. (www.wholefoodsmarket.com, 2011-11-01) 

Mackeys tredje råd handlar om att dela upp organisationen i mindre team, något som han utifrån 

egen erfarenhet hävdar gynnar framväxten av förtroende. Nästa punkt berör inflytande och 

självständighet. Med detta menar Mackey att de anställda måste ha frihet att kunna sköta sina 

uppdrag samt tolka och leva upp till organisationens värderingar. Mike Howard som är regionchef på 

Whole Foods Market i södra USA talar också gärna om att förtroende som en effekt av inflytande. 

Som exempel tar han upp att medarbetarna måste ha befogenhet att fatta beslut och lösa problem 

utan att behöva fråga en chef om tillåtelse. På Whole Foods Market genomförs i skrivande stund, 

november 2011, en kampanj som kallas ”It’s on me” som går ut på att alla medarbetare i butikerna 

har rätt att ge bort valfria produkter till kunder när de tycker det är lämpligt, till exempel som 

smakprov till en ny kund eller som gåva till en kund som är missnöjd. (www.wholefoodsmarket.com, 

2011-11-01) 

Organisatorisk transparens och ärlig kommunikation avhandlas i Mackeys femte råd. Han menar att 

det nästan alltid är bristen på förtroende som gör att företag och människor väljer att undanhålla 

information. Detta hänger också ihop med rättvisa i allt, eller ”Fairness in all Things” som Mackey 

kallar sitt sjätte råd. Upplevelsen av en organisations rättvishet är nämligen grundläggande för 

förtroende. Så fort en medarbetare känner sig orättvist behandlad kommer förtroendet för och i 

organisationen att ta skada. Transparensen gör så att alla orättvisor kan uppmärksammas och 

åtgärdas på en gång så att skadan på förtroendet blir så liten som möjligt. 

(www.wholefoodsmarket.com, 2011-11-01) 

Sist men inte minst talar Mackey om organisationskultur som han menar måste skapas med kärlek. 

Omtanke ska, enligt Mackey, genomsyra allt i organisationen, inklusive ledningen, och allt som 

organisationen gör. Det betyder att mentaliteten i företaget ska kännetecknas av förlåtelse och 

förståelse när någon begår ett misstag. (www.wholefoodsmarket.com, 2011-11-01) 

4.9 Tankar om implementering 
Vi kommer i denna del att återge det våra intervjupersoner har sagt om implementeringar och 

verksamhetsförändringar. Här tar vi avstamp i de teorier vi tidigare har presenterat inom området 

när vi analyserar vårt material. (Läs mer om våra teoretiska utgångspunkter på sidan 21.) 
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Många medarbetare på Logistik deltog i den satsning på interna kunder som genomfördes under 

2009. (Mer information om detta hittas på sidan 27.) De flesta av dem tycks ha positiva minnen från 

denna tid. Samtidigt finns det somliga som inte alls upplevde det arbete som gjordes som givande. 

Vissa ifrågasätter hur motiverande det var för en hel arbetsgrupp att göra studiebesök på olika 

avdelningar. En gruppchef tycker att studiebesöken ”inte gav någonting”. Om satsningen skulle göras 

om i framtiden tror han att det viktigaste vore att avsätta mer tid. 

Det framhålls också att utbytet mellan avdelningarna inte blev särskilt stort eftersom den gästande 

arbetsgruppen mest fick lyssna på vad en medarbetare på avdelningen som besöktes hade att säga 

utan möjlighet till frågor och dialog. En gruppchef berättar hur han tog saken i egna händer:     

”Hos oss var det tänkt att gruppcheferna skulle besöka andra avdelningar och sedan 

komma hem och berätta för sina medarbetare vad det lärt sig. Det kändes löjligt. Jag 

skickade istället olovligen ut folk till alla avdelningar. Men studiebesöken gav liksom 

inget heller. Då bjöd jag in medarbetare från andra avdelningar till våra gruppmöten. 

Det funkade skitbra.”  

Dessutom har samma gruppchef både då och vid flera senare tillfällen gett sina medarbetare 

möjlighet att provjobba på andra avdelningar för att på riktigt få känna på hur avlägsna kollegors 

vardag och arbetsuppgifter ser ut.  

”Jag skickade nyligen två killar till Varumottagningen bara för att de hade klagat så 

mycket på dem. Jag sa åt gruppchefen att ge dem skitjobben, alltså sånt som dem själva 

tycker är tråkigt. De fick vara där i två dagar. Efteråt hade de en helt annan bild. Det var 

som att vända på en hand.”  

När medarbetarna sedan kom tillbaka till den egna avdelningen började de till och med att försvara 

Varumottagningen när kollegor ur den egna arbetsgruppen framförde synpunkter och kritik. Om 

studiesök trots allt ska genomföras tror nämnda gruppchef att det viktigaste är att bara skicka en 

eller två medarbetare åt gången och aldrig en hel arbetsgrupp.  

En gruppchef på Höglagret minns också studiebesöken som en besvikelse. Tanken var att 

medarbetarna skulle få större förståelse för hur deras arbete kunde påverka förutsättningarna för 

kollegorna i nästa led. Men i Höglagrets fall blev det inte så. Nästa led i kedjan för dem är 

avdelningen Interntransport. Problemet är bara att eventuella misstag som begås av medarbetarna 

på Höglagret egentligen inte berör Interntransport särskilt mycket eftersom de bara flyttar godset 

utan att hantera det. Istället märks konsekvenserna först i nästa steg, när varorna har kommit till 

Utlastningen. Vi anser därför att det kan vara bra att vid en implementering inte bara jobba med det 

angränsande steget i kedjan utan även titta längre framåt och bakåt för att se vilka arbetsgrupper 

som verkligen berörs. I det här fallet tror vi till exempel att det hade varit en bra idé att definiera 

Interntransport som en mellanhand och istället se på Utlastningen som den interna kunden. 

4.9.1 Den viktiga uppföljningen 

Som beskrivits i avsnittet om organisationskultur har många av medarbetarna på ICA vant sig vid att 

förändringsprojekt kommer och går. En medarbetare berättar: 
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”Det är typiskt ICA att hela tiden göra om allt. Det kan vara arbetssätt eller 

omorganisering eller vad som helst. Det hinner inte ens sätta sig innan det är dags för 

nästa grej”  

Någonting som kommit fram under våra intervjuer är att det saknas uppföljningar som klargör vad 

förändringarna har lett till. Vid en eventuell implementering av internkundsbegreppet anser vi därför 

att det är viktigt att projektet slutförs ordentligt och följs upp kontinuerligt även på långsikt. Vi tror 

också att det är viktigt att slutsatserna av de uppföljningar som görs redovisas för dem som har varit 

involverade. Att göra uppföljningar är också som Segerstedt (2008) påpekar ett bra sätt att se åt 

vilket håll den aktuella förändringsprocessen går och om insatser för att få den på rätt kurs behövs.  

Idag mäts logistikprocesser genom olika nyckeltal. Mättal som används är till exempel kostnad per 

kolli, driftsvinn och tidsfönsterträff. En Controller berättar att det i framtiden finns planer att 

använda sig av nyckeltal som fokuserar mer på kvalitet och mjuka värden för att komplettera de tal 

som mäter effektivitet. Precis som Pennington (2009) menar han att dessa mättal är viktiga för 

organisationen men att lämpliga mätmetoder är svåra att hitta.  
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5. Vårt innovativa koncept 
 

Efter att ha redogjort för all vetenskaplig fakta och alla praktiska erfarenheter vi har inspirerats av är 

det dags att presentera vårt innovativa koncept.  Vi inleder detta kapitel med att redogöra för vår 

innovativa definition av vad en internkund är, vilket besvarar vår första frågeställning. Sedan går vi in 

på den modell vi har utvecklat. Därefter fortsätter vi med att förklara hur vi tror att vårt koncept 

skulle kunna implementeras i praktiken på ett effektivt sätt, vilket knyter an till vår andra 

frågeställning.  

 

5.1 Vår innovativa definition 
Medan vi arbetade fram vårt koncept kom vi fram till en egen definition av begreppet interna 

kunder. Vi var till en början nöjda med att vi lyckats integrera våra huvudteman förtroende och 

kommunikation. Efter många övervägande landade vi dock i beslutet att byta ut ordet internkund för 

att ytterligare understryka att våra idéer är skräddarsydda för ICA och skiljer sig från det traditionella 

internkundsbegreppet. Namnbytet gjorde också att vi kunde undvika de tvetydiga associationer som 

förknippas med ordet kund och som vi har tagit upp i våra teoretiska och empiriska avsnitt. Bland 

annat har vi spekulerat i att ordet kund kan framkalla ohälsosamma hierarkier då det kan ge en 

medarbetare intrycket av att han eller hon i egenskap av kund till en kollega eller avdelning alltid har 

rätt. (Farner et. al, 2001) En anställd på hotellkedjan Marriott International påpekar också att 

begreppet kund känns kallt och opersonligt.  

I sökandet efter ett nytt namn kom vi tidigt in på lagsporter. Att se på Logistik som ett enda stort lag 

där alla samarbetar och vill utvecklas tillsammans kändes naturligt. Detta gjorde att vi till slut döpte 

konceptet till Team Logistik. Den interna leverantören kallar vi för Back och den interna kunden för 

Center med inspiration från positionerna i ett hockeylag. Backen, det vill säga den interna 

leverantören, har till uppgift att leverera förutsättningar och ge stöd till sina medspelare. Centern, 

det vill säga den interna kunden, tar emot och driver pucken framåt i spelkedjan. Vår innovativa 

definition lyder därför som följer: 

”Alla avdelningar på lagret samarbetar i Team Logistik och är antingen Backar eller 

Centrar. En Center är en medarbetare eller en avdelning som är beroende av en Back för 

att kunna skapa och leverera värde vidare i kedjan. En Back är den medarbetare eller 

avdelning som alltid gör sitt bästa för att ge en Center så bra förutsättningar som 

möjligt.” 

Det är dessa begrepp (Team Logistik, Back och Center) som vi kommer använda i resten av  

uppsatsen. 

5.2 Vår modell 
För att förtydliga vad konceptet Team Logistik innebär har vi designat en leaninspirerad modell som 

kombinerar våra två huvudteman förtroende och kommunikation med det klassiska 

internkundsbegreppet. Input har vi bland annat fått från den pyramid som ICA använder för att 

illustrera målbilden Ledande Logistik, också den är baserad på leanfilosofin (se sidan 24). Att 

modellen bygger på en leanstruktur betyder att det finns ett konstant flöde igenom modellen som 

svarar mot signaler utifrån, det vill säga från slutkunden.  
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För att understryka att vi hela tiden talar om dubbelriktad kommunikation och jämlika 

förutsättningar har vi valt att ersätta termen kommunikation, som används i resten av uppsatsen, 

med begreppet dialog. Modellen skiljer också på yttre och inre effektivitet, även det för att framhäva 

den underliggande leanstrukturen. Dynamiken i modellen skapas genom ett konsekvent fokus på 

ökad yttre effektivitet där medarbetarna lär sig att proaktivt söka möjligheter för att förbättra och 

effektivisera leveransen till slutkunden. För att komma dit måste tvärfunktionella samarbetena inom 

organisationen också utvecklas så att även den inre effektiviteten kan höjas. Detta har vi vår modell 

valt att kalla för innovation, men här finns även utrymme att dra paralleller till ICAs pågående arbete 

med ständiga förbättringar. I följande stycken kommer vi att gå igenom de olika delarna i modellen 

mer grundligt.  

 

Figur 6. Modell för konceptet Team Logistik 

5.2.1 Organisationskultur 

Det som skiljer konceptet Team Logistik från det klassiska internkundsbegreppet är som tidigare 

nämnts att det är skräddarsytt för ICA. Med det menar vi att konceptet har skapats för att kunna 

passa in i de värderingar, traditioner och normer som finns på Logistik idag. Det betyder också att 

konceptet ska fylla några av de behov som medarbetarna upplever finns. Under våra intervjuer 

uppmärksammade vi till exempel att det i vissa fall finns brister vad gäller kommunikation och 

förtroende. Därför blev det naturligt för oss att integrera dessa dimensioner i konceptet. Lite 

förenklat kan sägas att Team Logistik är tänkt att svara mot den verksamhetsbild som delas av 

medarbetarna på Logistik.   

På lång sikt är det vår förhoppning att konceptet ska absorberas av kulturen och bli en självklar del av 

det dagliga arbetet på ICA Logistik. Dessutom önskar vi att det ska kunna bidra till en förskjutning av 

kulturen från dagens individualistiska tendenser mot ett mer gemensamt mindset där det finns en 

ömsesidig medvetenhet hos alla medarbetare och en starkare ”vi-känsla”. Vidare önskar vi att 

kulturen ska bli mer innovationsfrämjande, vilket betyder att dagens ”quick-fixlösningar” helt ska 

ersättas med ett proaktivt tankesätt där problem identifieras och gås till botten med innan 

verksamheten har påverkats. En sådan förskjutning skulle också ta ICA ännu närmare en leaninriktad 
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kultur genom att ytterligare uppmärksamhet skulle riktas mot arbetet med ständiga förbättringar 

och borttagandet av icke värdeskapande processer. På sikt tror hoppas vi på så sätt att konceptet 

skulle kunna bidra till att kulturen på Logistik rör sig i riktningen mot målbilden Ledande Logistik. Vi 

är dock medvetna om att kulturförändringar tar tid och innebär många utmaningar (Alvesson, 2009) 

och vill därför poängtera att Team Logistik endast kan ses som en del av ett första steg mot en 

förändrad organisationskultur.   

5.2.2 Förtroende och dialog  

Lean är en allomfattande filosofi som handlar om så mycket mer än bara eliminering av slöserier 

(Liker, 2009). Till exempel är det nödvändigt att jobba med mjuka värden som förtroende och 

kommunikation. Vi menar att dessa komponenter samspelar med varandra. En god kommunikation 

är en förutsättning för förtroende och vice versa, något som vi anser att den amerikanska eko- och 

hälsokostkedjan Whole Foods Market och företagets grundare Johan Mackey är levande bevis på. 

Han menar att organisatorisk transparen och ärlig kommunikation främjar framväxten av förtroende i 

en organisation samt att brist på förtroende oftast är orsaken till att företag och människor väljer att 

undanhålla information. (www.wholefoodsmarket.com, 2011-11-01) 

Konceptet Team Logistik ser vi som ett verktyg som kan användas för att öka dialogen och stärka 

förtroendet mellan avdelningar på Logistik. Viktigt är att även de interna leverantörernas roller lyfts 

fram så att inte osunda hierarkier uppstår. Eftersom dialog är en dubbelriktad form av 

kommunikation ska den interna leverantören (Backen) ha befogenhet att ställa krav och ifrågasätta 

den interna kundens (Centerns) önskemål. Riskerna med ett ojämlikt förhållande mellan interna 

kunder och leverantör är något som tas upp av både Farner et al. (2001) och en före detta anställd på 

ett stort internationellt företag som vi har intervjuat (personlig kommunikation, 2011-11-24). Farner 

et al. (2001) menar att det finns en risk att den interna leverantören slutar ifrågasätta den interna 

kundens krav i sin strävan att alltid tillfredsställa kundens önskemål. Samma trend fanns på det 

internationella företaget där vår intervjuperson med egna ögon fick uppleva hur en intern kund 

succesivt ställde allt mer irrelevanta krav på sin interna leverantör (personlig kommunikation, 2011-

11-24). Att den interna dialogen fungerar väl är enligt oss också en förutsättning för flexibilitet. Till 

exempel måste det vara möjligt att snabbt kommunicera ut nya direktiv till alla berörda parter vid 

plötsliga verksamhetsomställningar. För att det som kommuniceras ut ska kunna verkställas krävs 

även ett gott internt förtroende. Medarbetarna måste kunna lita på att alla drar sitt strå till stacken 

och hjälper varandra så att slutkunden kan få bästa möjliga leverans (Ferres et., al 2004). 

Som bland annat Costa (2003) och Ferres et. al (2004) har visat finns det en direkt koppling mellan 

förtroende och effektivitet. Om vårt koncept kan leda till att förtroendet ökar borde det alltså också 

bidra till att ICAs organisatoriska effektivitet höjs. Något som skulle kunna utläsas i Costas (2003) fyra 

effektivitetsvariabler. Till exempel borde medarbetarnas lojalitet med organisationens mål och 

upplevda prestationsförmåga på sikt stadigt öka. Ett starkare förtroende och en bättre intern dialog 

skulle också främja ICAs innovationsförmåga. Detta eftersom medarbetare som litar på varandra 

oftare vågar ifrågasätta de inarbetade rutinerna (Costa, 2003). Vidare finns stöd för att kollegor som 

på arbetstid har utrymme att prata och umgås oftare kommer på nya idéer (Ellonen et al., 2008). Vi 

hoppas att vårt koncept skulle ge de anställda på Logistik mer tid till socialt samspel så att inte 

kollegorna ”bara ser varandra när de stämplar in och stämplar ut”. Med en ökad innovationsförmåga 

och fler förbättringsförslag skulle verksamheten på Logistik kunna utvecklas och kvalitén på det 

interna samarbetet samt den interna effektiviteten höjas. I förlängningen skulle detta också påverka 
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den yttre effektiviteten positivt, dels genom eliminering av slöseri och dels genom ett proaktivt 

arbete där slutkundens kommande behov kan upptäckas.    

5.2.3 Inre effektivitet 

Som förklarats ovan förstärker alltså dialog och förtroende i samspel den inre effektiviteten. Lite 

förenklat kan den inre effektiviteten ses som ett mått på hur pass väl samarbetet mellan och arbetet 

inom olika avdelningar fungerar, det vill säga att organisationen gör saker på rätt sätt. (Ax et al., 

2009) Med hjälp av förtroende och dialog kan detta samarbete förbättras och den inre effektiviteten 

ökas, vilket i sin tur kan leda till ökad yttre effektivitet. Även här finns en koppling till ständiga 

förbättringar, vilket i många fall kan handa om små inkrementella innovationer som förenklar den 

dagliga verksamheten. Inom leanfilosofin är en av de mest centrala delarna eliminering av slöserier 

(Liker, 2009). Ett väl fungerande samarbete mellan avdelningarna inom Logistik skulle kunna leda till 

att icke värdeskapande aktiviteter lättare upptäcks och kan tas bort. Något som både skulle kunna 

höja den inre effektiviteten och ta ICA närmare målbilden Ledande Logistik.  

Bland teorier om organisationskultur berörs den inre effektiviteten i Denisons två första särdrag som 

handlar om inflytande och involvering respektive samstämmighet och konsekvens. (Bang, 1999) Med 

vårt koncept vill vi att ICAs medarbetare ska känna sig mer delaktiga i beslutsprocesserna och således 

känna ett ökat ansvar och engagemang för ICAs mål. Detta skulle i sig återigen kunna främja 

förtroendet och på sikt positivt bidra till den inre effektiviteten. Dessa tankar får också stöd från 

Whole Foods Markets regionchef Mike Howards och grundrare John Mackey som inte nog kan 

understryka hur viktigt inflytande och självständighet är när en förtroendefull organisation ska 

byggas (Läs mer om Mackeys resonemang på sidan 35). Samstämmigheten och konsekvens, Denisons 

andra särdrag, hänger istället närmare ihop med dialog. Om medarbetarna på ICA Logistik i större 

utsträckning skulle dela centrala värderingar och ha en gemensam verklighetsuppfattning skulle det 

bli lättare att kommunicera och undvika missförstånd vilket ytterligare skulle främja den inre 

effektiviteten.    

5.2.4 Yttre effektivitet 

Den yttre effektiviteten påverkar slutkunden efter vilken hela flödet ska matchas. Med detta menas 

att logistikkejdan ska vara flexibel och mottaglig för input från omvärlden, vilket stämmer väl in på 

Denisons (1990) tredje kulturella särdrag som handlar om anpassningsbarhet. Organisationer som 

har förmågan att fånga upp interna och externa signaler och sedan anpassa sig efter dem blir helt 

enkelt mer effektiva. (Bang, 1999) Till skillnad från inre effektivitet handlar yttre effektivitet om att 

göra rätt saker, det vill säga svara på kundens behov (Ax et al., 2009). För att ICA ska kunna 

identifiera sina kunders framtida behov måste det mentala avståndet minskas mellan medarbetarna 

på Logistik och slutkunden, som i detta fall är butikerna. Vår förhoppning är till och med att Team 

Logistik ska bidra till att ICA först av alla hittar och förverkligar branschens nya lösningar. Om 

medarbetarna börjar se på avdelningarna som Centrar och Backar blir det lättare att hitta nya 

spelsätt för att dra ifrån motståndarlaget och göra mål, ett resonemang som passar lika bra i 

hockeyrinken som i företagsvärlden.  
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5.3 Pilotprojekt 
Här tar vi upp den kortsiktiga implementeringen av konceptet som vi föreslår ska genomföras i form 

av ett pilotprojekt. Vi börjar med att berätta om det gränssnitt som vi rekommenderar att 

pilotprojektet ska göras i. Därefter går vi igenom andra viktiga aspekter så som generellt upplägg och 

inflytande.  

5.3.1 Gränssnittsrekommendation 

För att kunna mäta nyttan av det nya tankesättet är det en god idé att välja ut ett gränssnitt där 

pilotprojektet kan startas upp. Förslagsvis bör detta gränssnitt inte vara allt för stort och för att 

effekterna av konceptet ska bli tydliga bör det finnas gott om utvecklingsmöjligheter och utmaningar. 

I Västerås tror vi till exempel att samarbetet mellan Varumottagning och Höglager skulle kunna vara 

en bra ingång. Ett stort problem med samarbetet idag är att Varumottagningen ofta inte hinner eller 

har möjlighet att förbereda de inkommande pallarna ordentligt. Dessa pallar körs sedan till Höglagret 

med hjälp av Interntransport, men på grund av de dåliga förberedelserna kan pallarna inte tas emot 

av de mekaniska hissarna i Höglagret. Följden blir att medarbetarna på Höglagret måste göra om det 

arbete som de menar att Varumottagningen skulle ha gjort från början.  

5.3.2 Generellt upplägg 

Vi föreslår att pilotprojektet ska delas in i fyra tillfällen och ledas av en eller två coacher. De två första 

tillfällena kan ske med korta mellanrum. Inför det tredje mötet bör dock tid avsättas till planering då 

hänsyn ska tas till de synpunkter som har kommit fram. Den fjärde och sista träffen bör inte ske 

tidigare än två veckor senare när deltagarna fortfarande har introduktionen färsk i minnet.  

Det första tillfället borde bli ett möte med de tre gruppcheferna på Varumottagning, Höglager och 

Interntransport. Då kan coachen introducera gruppcheferna i konceptet och förklara att idéerna 

bygger på deras egna och medarbetarnas tankar och erfarenheter. Insikten om att de själva har 

bidragit till Team Logistik borde göra att de blir mer engagerade och positivt inställda. Samtidigt får 

gruppcheferna en enkel och inspirerande koncepthandbok i vilken de kan hitta bra och lättförståeliga 

argument samt praktiska verktyg. Avslutningsvis informeras de om pilotprojektets upplägg så att de 

är införstådda med hur deras respektive arbetsgrupper kan komma att påverkas.  

Till nästa tillfälle kan en referensgrupp bestående av två medarbetare från de berörda avdelningarna 

sättas ihop. Syftet med denna grupp är att de medverkande tidigt ska känna sig involverade i 

projektet och även få möjlighet att påverka hur implementeringen ska gå till. När gruppen träffas kan 

coachen att förklara vad konceptet går ut på och ge deltagarna i uppgift att reflektera över vilka 

avdelningar som är deras Centrar och Backar. Feedback som ges av deltagarna i referensgruppen kan 

sedan fungera som ett underlag för hur nästkommande träff med alla avdelningarnas medarbetare 

ska utformas. Tanken är också att referenspersonerna kan fungera som experter i sina respektive 

arbetsgrupper och marknadsföra konceptet Team Logistik bland sina kollegor. 

I intervjuer har det framkommit att arbetet på lagret många gånger kan vara anonymt, ensamt och 

stressigt. På det tredje tillfället som blir en helgruppsträff med de berörda avdelningarna är tanken 

därför att medarbetarna ska lära känna varandra och få ett namn på sina kollegor. Detta skulle kunna 

göras genom någon form av aktivitet så som speeddejting. Tack vare denna personliga kontakt tror vi 

att de anställda skulle kunna känna ett ökat ansvar för sina överlämningar. Därefter kan 

medarbetarna få möjlighet att ansikte mot ansikte i par eller mindre grupper berätta hur de ser på 

samarbetet mellan avdelningarna. Exempelvis kan medarbetare från Höglagret få chansen att berätta 
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varför det är så viktigt för dem att pallarna som kommer från Varumottagningen är korrekt 

bearbetade. Varumottagningen kan i sin tur förklara varför de inte alla gånger kan överlämna 

pallarna i rätt skick. Interntransport som endast transporterar pallarna får också chansen att komma 

med sin version och ge eventuella förslag på lösningar.  Det är viktigt att coachen ser till att klimatet i 

grupperna är positivt under dessa samtal och att kritik som framförs är konstruktiv, så att den 

”pajkastning” som ibland förekommer kan undvikas. Parallellt med detta kan coachen att gå igenom 

konceptet Team Logistik och med hjälp av goda exempel visa på vad ett bra lagarbete kan 

åstadkomma.  

Avslutningsvis kan coachen än en gång träffa referensgruppen för att höra vad de tyckte om 

föregående träff. Vid det tillfället blir det också intressant att få reda på om det har skett någon 

förändring i det dagliga arbetet.  Den här träffen kan upprepas valfritt antal gånger för att hålla 

konceptet levande tills det har blivit en del av vardagen. (Se bilaga 7 för en mer detaljerad planering 

av ett möjligt pilotprojekt) 

5.3.3 Förtroende 

Vi har i utformningen av pilotprojektet inspirerats av den process som bryggeriet Labatt använde sig 

av för att bygga förtroende i sin organisation (Rankin, 1998). Under projektet ska vikt läggas vid att 

deltagarna känner att de har makt att påverka utformningen och att deras medverkan sker på frivillig 

basis. Steg ett i pilotprojektet blir därför att förbättra relationerna och öka respekten mellan 

medarbetare på olika avdelningar. Därefter kan dialogen utvecklas så att olika förväntningar och 

förutsättningar kan ventileras och tydliggöras i en positiv anda. Det kan även under träffen, precis 

som i Labatts process, vara bra om deltagarna själva sätter upp framtida målbilder för hur de vill att 

samarbetena ska förbättras, vilka senare kan användas för gemensamma utvärderingar. Genom att 

deltagarna får möjligheten att träffa varandra personligen och ha en gemensam dialog tror vi att de 

kommer få en bättre förståelse och ökat förtroende för varandra.  

5.4 Långsiktig implementering 
Pennington (2009) menar att organisationskulturen i sig är ett verktyg som kan användas för att 

vinna de anställdas engagemang, hjärta och hjärna och få dem med sig i ett förändringsarbete. Detta 

är något som vi har haft med oss när vi har funderat kring implementering av vårt koncept. För att 

internkundskonceptet ska kunna implementeras effektivt på lång sikt måste medarbetarna vara 

engagerade. Som ett steg på vägen bör också en hel del befintliga rutiner anpassas. Nedan kommer 

vi att presentera några möjliga åtgärder kortfattat. 

5.4.1 Internkundsperspektiv i introduktion och dokument 

Först och främst bör alla nya medarbetare introduceras till konceptet Team Logistik. Förslagsvis kan 

introduktionen vara en del av den utbildning som varje medarbetare får innan de börjar sin 

anställning. Under introduktionen kan medarbetarna få lära sig hur ICA definierar interna kunder och 

leverantörer samt vilka avdelningar de kan se som sina Centrar och Backar. Det är även viktigt att 

syftet med Team Logistik tas upp och att deltagarna förstår att konceptet är ett tankesätt som ska 

prägla deras dagliga arbete. När den nya medarbetaren visas runt på lagret föreslår vi också att han 

eller hon presenteras för minst en medarbetare på de avdelningar som nykomlingen kommer att ha 

en Center- eller Backrelation till. På så sätt skapas en mer personlig relation och medvetenhet om 

konceptets innebörd redan från början. 
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Vi anser att alla befattningsbeskrivningar och liknande dokument ska innehålla ett 

internkundsperspektiv. Systemet LICA som idag beskriver avdelningarnas funktioner borde till 

exempel anpassas så att de interna relationerna uppmärksammas mer. När medarbetarna använder 

LICA ska de lätt kunna se vilka avdelningar som är Centrar respektive Backar till varandra. Förslagsvis 

skulle LICA även kunna kommunicera mer generella förväntningar och förutsättningar som finns i de 

interna gränssnitten.  

5.4.2 Lagkaptener 

I dagsläget upplever flera av medarbetarna att gruppchefen utgör den enda kommunikationskanalen 

mellan avdelningarna. Vissa har uttryckt att de drar sig för att komma med synpunkter då de inte vet 

hur deras åsikter kommer att presenteras och om de verkligen framförs. För att råda bot på detta 

anser vi att varje grupp skulle kunna utse en Lagkapten vars främsta uppgift blir att fungera som en 

länk mellan gränssnitten. Gruppmedlemmarna kan framföra sina tankar och åsikter till sin Kapten 

som för vidare informationen till den som är Lagkapten i den berörda arbetsgruppen. Det är även 

Lagkaptenens uppgift att återkoppla till den egna gruppen så att kommunikationen hela tiden är 

dubbelriktad. I det dagliga arbetet ska Kaptenen även se till att dialogen i gruppen är konstruktiv och 

positiv. Rollen som Lagkapten bör roteras i gruppen så att alla gruppmedlemmar blir involverade i att 

bygga den kommunikativa förmågan och det interna förtroendet i organisationen. 

5.4.3 En struktur för feedback 

När det gäller dialog mellan avdelningar är positiv feedback en viktig del för att skapa bättre 

relationer och ett bättre samarbete i allmänhet. I dagsläget finns det inget forum för denna 

kommunikation. Därför tror vi att det är viktigt att skapa en fungerande struktur där medarbetarna 

kan ge varandra positiv respons och konstruktiva förbättringsförslag. Bland annat tror vi att det skulle 

vara en bra idé att en gång varje vecka i samband med ett dagligt styrningsmöte avsätta cirka tio 

minuter till att samla in gruppens åsikter. Till exempel skulle medarbetarna kunna ombes att lista de 

fem bästa samarbetssituationerna och de fem mest påtagliga förbättringsmöjligheterna som de har 

upplevt i överlämningarna mellan gränssnitten eller inom gruppen sedan förra mötet. Detta upplägg 

skulle kunna kombineras med Lagkaptenens ansvar. Exempelvis kan den medarbetare som är Kapten 

ansvara för att samla in åsikter och presentera en gemensam lista som han eller hon sedan för vidare 

till berörda avdelningar. Det bör även avsättas cirka fem minuter i veckan till att presentera relevanta 

synpunkter som har framkommit i samband med andra avdelningars möten. Alla positiva 

kommentarer kan sedan samlas in och visas upp på en gemensam anslagstavla som lämpligtvis kan 

placeras vid ingången till lagret. Inspirationen till detta forum har vi fått både från Whole Foods 

Market och fallet Labatt Bryggeri som Rankin (1998) tar upp.  

5.4.4 Nominera medarbetare 

Någonting som har framkommit under våra intervjuer och samtal är att det inom ICA finns en vana 

att tänka framåt i kedjan.  Vi tror som tidigare nämnts att det är viktigt att även uppmärksamma den 

interna backen som finns längre bak i kedjan för att på så sätt skapa mer jämlika relationer. Vårt 

förslag är att ICA en gång om året under exempelvis den årliga julfesten utdelar utmärkelser till de 

medarbetare som särskilt har engagerat sig i att ge sina interna Centrar bästa möjliga förutsättningar. 

Exempelvis kan medarbetarna en tid innan julfesten nominera kollegor som de tycker har varit lite 

extra tillmötesgående. På så sätt lyfts även goda exempel på väl fungerande samarbeten fram vilket 

kan inspirera resten av organisationen.  Denna idé kommer ursprungligen från hotellkedjan Mariott 

International som både utnämner årets anställd och månades anställd på detta sätt.  
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5.4.5 Vidareutbildning 

Vissa medarbetare vi talade med har tidigare provat på att jobba på andra avdelningar än den egna 

under en kortare tid. Detta upplevde dem som givande då de fick en inblick i och ökad förståelse för 

andra avdelningars förutsättningar. Vi rekommenderar därför att denna möjlighet ska erbjudas till 

fler medarbetare och på en mer kontinuerlig basis. Bland annat skulle medarbetare på olika 

avdelningar kunna byta jobb med varandra en gång per år, som en form av praktik. Mellan vilka 

avdelningar bytet ska ske och vid vilken tidpunkt avgörs utifrån samarbetsmönstren och 

arbetsbelastning. Utöver detta har vi även fångat upp önskemål att gruppcheferna ska ha befogenhet 

att vid behov, till exempel när ett visst samarbete fungerar dåligt, kunna initiera ytterligare 

avdelningspraktiker.  

Både i teorin och i vissa intervjuer har vi insett att det är lätt hänt att fokus på slutkunden tappas om 

arbetet med de interna relationerna tillåts ta alltför stor plats.  För att undvika detta tycker vi att 

praktiken ska balanseras med diskussioner och samtal om den ”riktiga” kunden för att hela tiden ha 

siktet inställt på att öka den yttre effektiviteten. För att förstärka förståelsen för slutkunden skulle 

vissa nyckelmedarbetarbetare kunna skickas ut på praktik i ICAbutiker. Idén kom upp när vi hade en 

workshop med verksamhetsutvecklarna på OpEx. De ansåg att butikspraktik skulle kunna vara ett 

sätt för medarbetarna att se resultatet av det egna arbetet och få en ökad förståelse för helheten. 

Efter avslutad butikspraktik ska de nya kunskaperna och erfarenheterna spridas i arbetsgruppen. 

Dessutom skulle sådana praktiker och en större inblick i kundens vardag kunna bidra till en proaktiv 

beredskap. Med medarbetare på plats ute hos kunden kan behov och problem upptäckas och lösas 

innan butikerna själva ens hunnit reflektera över dem. Detta skulle innebära fler 

innovationsmöjligheter i likhet med franska Manducher (Hamrefors, 2009), som låter sina anställda 

praktisera på kundernas utvecklingsavdelningar. Att med hjälp av innovation snabbt kunna svara på 

kundens önskemål och komma med egna förslag och åtgärder för att höja ICAs yttre effektivitet.  

5.4.6 Chefernas roll  

Vid en implementering av ett nytt arbetssätt är det som tidigare nämnts viktigt att det i 

ledningsgruppen och bland chefer finns en tro på och ett engagemang för förändringen. Inom ICA 

Logistik tror vi att gruppcheferna är särskilt viktiga eftersom de är så närvarande i det dagliga arbetet 

och har möjlighet att påverka både uppströms och nedströms i organisationen. För att konceptet ska 

kunna implementeras effektivt i längden måste gruppcheferna själva betrakta de interna 

relationerna utifrån ett center- och backperspektiv. Endast då kan de kommunicera konceptet på ett 

trovärdigt sätt till andra anställda. Viktigt är att gruppcheferna tidigt och kontinuerligt informeras och 

inbjuds att medverka i upplägg och planering så att de känner sig delaktiga i implementeringen. De 

ska också ha goda kunskaper om konceptets grunder och kunna argumentera för konceptet Team 

Logistik. Till sin hjälp kommer de att ha en kortfattad och inspirerande handbok som ska kunna vara 

tillgänglig både fysiskt och på intranätet. Vi tror också att det är bra att fortsätta uppmuntra ett 

coachande ledarskap, vilket på sikt skulle kunna öka medarbetarnas förtroende för gruppcheferna. 

Likaledes måste gruppcheferna våga lita mer på de anställda i sina grupper så att ett ömsesidigt 

förtroende byggs upp. 

 

I framtiden borde gruppcheferna också lägga kraft på att skapa ett positivt samtalsklimat inom och 

mellan logistikavdelningarna. Om en medarbetare till exempel skulle tala nedsättande om en annan 

arbetsgrupp är det gruppchefens ansvar att flika in och säga ifrån så att debatten istället blir mer 
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rättvis och lösningsfokuserad. Eventuell ”pajkastning” mellan avdelningar som beskrivits vid flera 

intervjuer borde på så sätt kunna motverkas. Vidare ska gruppchefen också stötta Lagkaptenen.      

 

5.4.7 Bygga förtroende för organisationen 

Rankin (1998) identifierar avslöjandeförtroende (”self-disclosure trust”) som en särskild typ av 

förtroende. Detta innebär att medarbetare och chefer är öppna mot varandra och inte undanhåller 

någon information. Då vi har noterat att det på ICA Logistik finns vissa brister på detta område anser 

vi att det är viktigt att ICA fortsätter sitt arbete för att öka transparensen. Först när medarbetarna 

upplever att de har full insyn i de beslut som de påverkas av kan ett genuint förtroende börja byggas. 

Detta tas även upp av John Mackey, grundare av Whole Foods Market, som hävdar att transparens 

och ärlig kommunikation är en förutsättning för en förtroendefull organisationskultur.   

5.4.8 Anpassa ackordet 

För att förändra den rådande organisationskulturen som ensidigt fokuserar på individuella 

prestationer tror vi att det i framtiden blir nödvändigt att ta bort, eller om så inte är möjligt, anpassa 

ackordssystemet. Leanfilosofin förespråkar fokus på hela flödet, medan ackordet å sin sida leder till 

att flödet delas in i subprocesser som isoleras från varandra. Många medarbetare på flera nivåer har 

också direkt uttryckt en önskan att helt ta bort ackordet. Vi tror även att ackordet kan göra det svårt 

att förbättra det interna samarbetet på Logistik och att konceptet Team Logistik skulle få en större 

effekt om inte ackordet fanns. Dock är vi medvetna om att det skulle vara en stor och radikal 

omställning att ta bort ackordet.  

5.4.9 Uppföljning 

Som framkommit i både teorin och empirin bör uppföljning vara en central del av alla 

organisationsförändringar. Viktigt är också att alla medarbetare som på något sätt medverkat i 

förändringsprocessen får chans att ta del utvärderingar och resultat. Vi rekommenderar både 

kvantitativa och kvalitativa uppföljningar. För att se hur stor effekt konceptet får gäller det att titta 

på nyckeltal i överlämningar mellan gränssnitt. Vad gäller det föreslagna pilotprojektet på 

Varumottagningen och Höglagret i Västerås skulle det till exempel kunna vara intressant att titta på 

antalet pallar som inte gått igenom hissarna på Höglagret vid första försöket. Andra intressanta 

mätetal skulle kunna vara antalet pall som finns tillgängliga i tid för höglagret och antalet pall som 

kommer i tid till utlastningen från höglagret. Dessutom kan det vara intressant att titta på om antalet 

förbättringsförslag från de deltagande avdelningarna ökar.  

Den kvalitativa uppföljningen skulle kunna göras genom enklare elektroniska enkäter. Vi tror det 

skulle vara givande att göra en första inventering innan konceptet har införts och en andra 

enkätomgång efter en månad samt bevaka utvecklingen kvartalsvis på långsiktig basis. Förtroendet 

skulle till exempel kunna mätas genom Costas (2003) fyra variabler: medarbetarnas upplevda 

benägenhet att lita på andra (1) och upplevda pålitlighet (2), förekomsten av samarbetsvilliga 

beteenden (3) samt frånvaron av övervakande beteenden (4).         
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6. Diskussion 
 

I denna avslutande del diskuterar vi uppsatsens svagheter och möjliga inriktningar för framtida 

forskning inom området. 

 

 

6.1 Uppsatsens svagheter 
Det bör påpekas att våra slutsatser nästan helt bygger på medarbetarnas upplevelse av hur Västerås- 

lagret är organiserat idag. På grund av tidsbrist och scope har vi inte har haft möjlighet att besöka 

någon av de andra lagerenheterna. Det gör att vi inte säkert kan säga att det skulle gå att 

generalisera konceptet Team Logistik till de andra enheterna, även om det är vår förhoppning. Inom 

en snar framtid kommer verksamheten på Västeråslagret att förändras när dagens stora flöde med 

långa transportsträckor ska delas upp i tre mindre flöden. Våra slutsatser kan sägas vara begränsade 

till hur verksamheten ser ut idag. Vi tar till exempel ingen hänsyn till att organisationsförändringen 

kommer medföra nya mötesformer, till viss del nya roller för några avdelningar och en annan 

organisationsstruktur med särskilda flödeschefer. Vidare kommer omläggningen av flödena leda till 

nya kommunikationsmönster och arbetssätt som kan påverka implementeringen av konceptet i en 

positiv riktning. Bland annat kommer dagliga möten att införas för alla arbetsgrupper. Tanken är 

också att mötena ska vara motiverande för medarbetarna. För att öka kommunikationen mellan 

gränssnitten ska tvärfunktionella möten hållas en gång i veckan alternativt varannan vecka. Dessa 

möten kommer vara menade att lyfta fram problem och potentiella förbättringsförslag, vilket passar 

väl in med våra egna tankar. Dessutom kommer förändringen göra det svårare att på ett tillförlitligt 

sätt mäta effekterna av konceptet Team Logistik. Detta eftersom det kan bli nästintill omöjligt att 

avgöra vilka effekter som beror på omorganiseringen och vilka som beror på konceptet.  

Under intervjuerna har vi stundtals känt oss tvingade att ställa ledande frågor och förklara begrepp 

utifrån våra egna tolkningar. Detta har troligen färgat våra intervjupersoners svar i viss mån och gjort 

uppsatsen mindre objektiv.  

6.2 Framtida forskning 
Under våra intervjuer har frågorna om ICAs organisationskultur ofta skapat en viss förvirring. Detta 

kan till viss del ha berott på frågornas formulering men kan ändå ses som ett tecken på att många 

medarbetare inte har något grepp om den egna kulturen. Vi anser därför att det skulle vara bra att 

göra en djupare analys av rådande normer, traditioner och värderingar för att förstå det egna 

sammanhanget. Kanske skulle detta kunna vara en bra ingång för framtida examensarbeten? 

Under samtal med gruppchefer och medarbetare har ackordets vara eller icke vara väckt starka 

känslor. Vissa har känt sig manade att försvara ackordet medan andra har vart helt emot det. Att 

ackordet har skapat den individualistiska kultur på ICA Logistik håller dock nästan alla vi har 

intervjuat med om. För ICAs del finns här ett antal intressanta punkter att fördjupa sig i, exempelvis 

hur Logistik kan hitta nya incitament och nya belöningsmodeller för att komma bort från ackordet. 

Ett annat problem med ackordet är att det på många sätt strider mot leanfilosofin, något som också 

borde utredas närmare i framtiden.  
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Ur ett akademiskt perspektiv upplever vi att det finns ett behov av att uppdatera kunskaperna om 

interna kunder. Många av de vetenskapliga artiklar som vi har läst innehåller information som är 

hämtad från 1980- och 1990-talen. Det vore intressant att följa upp de företag som nämns i 

artiklarna för att ta reda på om de fortfarande arbetar med interna kunder och se om arbetet med 

interna kunder är framgångsrikt i det långa loppet.  

I vår uppsats har vi valt att särskilt fokusera på inre och yttre effektivitet. Vi har hittat många 

potentiella kopplingar mellan internkundsbegreppet och effektivitetsvinster men inte några teorier 

som påvisar ett direkt orsakssamband. Därför anser vi att det finns ett behov av att forska vidare om 

dessa korrelationer i framtiden.  
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Bilaga 1 

Frågeformulär studiebesök 

 
Frågeformulär som användes vid studiebesöket på Marriott Internationals Town Suits-hotell i North 

Kingston, Rhode Island, USA: 

1. What do you do at Marriott?  

2. Have you worked at any other hotels before?  

3. How would you describe the Marriott culture? 

4.  In which way is internal service incorporated in the culture? 

5.  What is your view of Marriott’s Awards for Excellence Program? 

6. Have you ever heard of our used the term “internal customer” in reference to your co-workers or 

other departments? 

7. Do you think it is a good idea to refer to you colleagues as your customers and suppliers? 

8. How do different departments in the hotel cooperate? 

9. Would you say that the cooperation usually runs smoothly? Why do you think that is? 

10. How does Marriott manage to implement a customer oriented mindset on a daily basis? Externally? 

Internally? 

11. What does Marriott do to support and encourage internal service? 

12. Would you describe the climate of you work place as trusting?  

13. Do you trust your co-workers? Do you trust the management? 

14. How and through which channels do employees and departments communicate with each other? 

15. Do you think there is a conflict between service quality and efficiency? 

16. Do you have ways to measure service quality and efficiency?  

17. Do you use any strategies to boost continuous improvement and innovation? 

18. Do you follow any specific management philosophy for example lean? 

19. Do you think there is a connection between good internal service and excellent external service? 
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Frågeformulär som användes vid studiebesöket på Whole Foods Markets södra kontor i Atlanta, 

Georgia, USA: 

1. One of your core values is to support team member happiness and excellence. How do you personally 

interpret those words? How do you implement this motto on a daily basis?  

2.  I've read that you refer to your employees as team members. Why is that and how it start? Do you 

think that simply using a different word makes a difference? 

3. What does Whole Foods Market do to support the team members that work behind the scenes?  

4. Would you describe your organizational climate as trusting? Do you think trust it is important that 

coworkers trust each other? 

5. What do you do to improve the relationships between coworkers? 

6. How is your organization organized? What role do the self-directed teams play? 

7.  Can you tell me about your gain sharing program? Do you have any other coworker incentive 

programs? 

8. How would you describe your organizational culture? 

9. Have you ever used the term "internal customer" in reference to your employees or coworkers? 

When, how, why, why not? 

10. What do you think about the idea to think about your coworkers as customers? 

11. What's your reaction to the word customer? Associations? Vibrations? 

12.  What do you think defines successful communication patterns?  

13. What actions or incentives can be used to improve cooperation between employees or departments? 

14. Would you say that service is an important component of your organizational culture? Do you do 

anything specific to improve internal service?  

15.  Does WFM recognize its internal market? Do you think it's a good idea to think about the organization 

as a market in itself? 

16. How, through which channels, does different employees and departments communicate with each 

other at WFM? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – gruppchefer och medarbetare   
 

1. Vad är dina arbetsuppgifter och kan du beskriva din avdelning? 

2. Hur är din arbetsgrupp uppbyggd?  

3. Arbetar du eller har du arbetat på någon annan avdelning inom Logistik? 

4. Har du hört talas om begreppet interna kunder?  

5. Hur skulle du beskriva ICAs organisationskultur?  

6. Vad tänker du när du hör begreppet interna kunder? 

7. Vad tänker du när du hör begreppet intern leverantör? 

8. Vilka avdelningar anser du vara Lagerkvalitets interna kunder och leverantörer?  

9. Vad tycker du om att se på andra avdelningar som era kunder/leverantörer?  

10. Har du förtroende att dina interna leverantörer lever upp till dina förväntningar?  

11. Anser du att era interna kunder har rimliga förväntningar på er?  

12. Hur kommunicerar du och din avdelning med andra avdelningar idag?  

13. Ser du några brister i dagens kommunikation och i så fall vilka? 

14. Hur fungerar samarbetet mellan din avdelning och andra avdelningar?  

15. Hur fungerar samarbetet internt på din avdelning?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide - Lagerchef 

1. Berätta om din bakgrund och vad du gör nu.  

2. Hur ser du på ICAs organisationskultur? 

3. Vad tänker du när du hör begreppet interna kunder? 

4. Vilka är dina erfarenheter av att arbeta med interna kunder? 

5. Anser du att det finns några problem med ett internkundstänk? 

6. Ser du några positiva aspekter med ett internkundstänk? 

7. Tror du att ett internkundstänk kan påverka effektiviteten och i så fall hur?  

8. Hur tror du att ett internkundstänk påverkar interna relationer? 

9. Tror du det krävs vissa förutsättningar för en lyckad implementering av begreppet interna 

kunder på ICA och i så fall vilka? 

10. Tror du att det finns en risk att man glömmer bort den interna leverantören när man talar 

om interna kunder? 
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Bilaga 4 

Intervjuguide – verksamhetsutvecklare inom lagerdrift 

1. Vad är dina arbetsuppgifter? 

2. Vad tänker du när du hör begreppet interna kunder? 

3. Hur ser du på ICAs organisationskultur? 

4. Hur fungerar ackordet idag och vad räknas in? 

5. Vad är din syn på ackord? 

6. Hur kommer det sig att vissa avdelningar har gruppackord och vissa har individuella ackord? 

7. Vad kan man göra åt det befintliga ackordet?  

8. Hur tror du att ackord påverkar den interna servicen? 

9. Hur tror du att det påverkar förtroendet mellan avdelningar och kollegor? 

10. Ser du en konflikt mellan kvalité och effektivitet? 
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Bilaga 5 

Internrelationsverktyg (”Spelplan”) 
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Bilaga 6 

Internkundskarta  
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 Bilaga 7 

Detaljerad planering av pilotprojekt 
Gränssnittet som första pilotprojektet kommer att testat på är Varumottagning, Interntransport och 

Höglager.  Som en introduktion kommer berörda gruppchefer att kontaktas för ett första möte där 

de stämmer av med en coach som stämmer av vad de tycker och tänker om konceptet samt visar och 

delar ut handboken. Därefter bestäms gemensamt vilka medarbetare som kommer att vara med i 

referensgruppen och när de ska träffas.  

Träff med referenspersoner 
Tanken är att två personer från varje avdelning ska träffas tillsammans med en coach. Detta kommer 

att ske under första träffen: 

 Coachen berättar att all medverkan sker på frivillig basis. 

 Alla medverkande presenterar sig. 

 Presentation av konceptet Team Logistik och träffens upplägg. 

 Berätta om pilotprojektet och varför vi har valt just deras gränssnitt. 

 Möjlighet för deltagarna att komma med synpunkter på piloprojektet och det praktiska 

upplägget. 

 Diskussion om mål med träffen och gemensam överenskommelse om spelregler för 

referensgruppen, det vill säga hur medarbetarna ska behandla varandra. 

 Referenspersonerna hittar sina Backar och Centrar med hjälp av ett verktyg i form av en 

”spelplan”. 

 Diskussion om ”spelplanen”. 

 Medarbetarna får sedan i uppgift att hitta två positiva exempel på när samarbetet mellan 

avdelningarna har fungerat bra. Dessa exempel ska sedan presenteras för coacherna inom en 

vecka via mejl.  

En del av det som kommer fram under denna träff kommer att användas som underlag inför träffen 

med avdelningarna i det berörda gränssnittet. Bland annat för coachen ska få möjlighet att snappa 

upp den interna jargongen och hitta verkliga exempel att falla tillbaka på.   

Träff med avdelningarna 
Under den andra träffen kommer alla medarbetare från de olika avdelningarna att ses. Detta 

kommer att ske under träffen: 

 Coachen berättar att all medverkan sker på frivillig basis. 

 Presentation av konceptet Team Logistik, träffens upplägg och berätta om de exempel på 

goda samarbeten som har kommit fram ur referensgruppen. 

 Berätta om pilotprojektet och varför vi har valt just deras gränssnitt. 

 Möjlighet för deltagarna att komma med synpunkter på piloprojektet och det praktiska 

upplägget. 

 Alla deltagare fyller i en enkät där de utvärderar samarbetet mellan avdelningarna (nöjd 

kund-index). 
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 Alla deltar i en ”speed-datinglek” där de presenterar sig för varandra och tar upp en positiv 

och en negativ sak om samarbetet mellan grupperna. Det som tas upp skrivs ner på post-it 

lappar. 

 Rast. Under tiden samlar coachen in lapparna och grupperar in de i positiva och negativa 

åsikter. Det som tas upp flera gånger läggs åt sidan.  

 En genomgång av vad som kommit fram och synpunkter från deltagarna. 

 Brainstorming: Hur skulle du beskriva det ultimata samarbetet mellan avdelningarna?  

 Diskussion efter brainstormingövningen som leder till att avdelningarna kommer överrens 

om minst fem gemensamma mål för samarbetet. 

 Avslut: ”Tack för en god match!”. Medarbetarna skakar hand med varandra innan träffen 

avslutas. 

Utvärderingsträff med referenspersoner 
 Åsikter om vad som var bra dåligt och om något ska förändras. 

 Knyta an till de gemensamma mål som formulerades föregående träff. 

 Kolla upp om referenspersonerna är intresserade av att vara Lagkaptener i sina grupper. 

 


