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Förord 
Vår treåriga ingenjörsutbildning på Högskolan i Borås avslutas med den här 
kandidatuppsatsen. Uppsatsen påbörjades i början av 2015 och fortlöpte sedan hela våren vid 
sidan av programmets två sista kurser. 

Vårt projekt utfördes på Ellos Group där våra handledare på företagets 
logistikavdelning, Thomas Larsson och Jens Karlsson, särskilt utformade projektet åt oss. 
Med tanke på att vår utbildning har inriktningen Arbetsorganisation och Ledarskap är vi 
väldigt tacksamma för att handledarna på Ellos Group hade detta i åtanke när de 
skräddarsydde projektet åt oss. Detta har lett till att arbetet har varit väldigt intressant och 
roligt under hela processen vilket har underlättat något enormt eftersom många timmar har 
lagts ned. Det har även varit spännande att få tillämpa kunskaperna som vi har inhämtat under 
de här åren på Högskolan i Borås. 

Ett stort tack riktas därmed till våra handledare som har gjort den här 
kandidatuppsatsen möjlig och till Ellos Group, framförallt logistikavdelningen, som har hjälpt 
oss med värdefull information genom hela processen och alltid bemött oss på bästa tänkbara 
sätt. Till sist vill vi även tacka våra familjer och vänner som har gett oss det stöd vi behövt! 
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Sammanfattning 
Syftet med den här rapporten var att ta reda på hur en hållbar organisation kan se ut på ett 
modernt e-handelsföretag. Anledningen till att detta syfte valdes var för att organisationen lätt 
glöms bort medan produktionen ständigt genomför förbättringar och effektiviseringar. 

Utgångspunkten i litteraturstudien var Henry Mintzbergs omfattande 
organisationsteori vilket tydliggjorde bilden av hur en organisation är uppbyggd. Tack vare 
intervjuer och observationer på Ellos Groups logistikavdelning förtydligades nuläget i deras 
organisation och en analys kunde genomföras. Analysens jämförelser mellan teori och 
nulägesbeskrivning ledde till att slutsatser uppnåddes. Dessa slutsatser baserades på 
frågeställningen och fokuserade därmed främst på att kunna bidraga till en hållbar 
organisation som kan hantera framtida förändringar på bästa sätt. Viktiga slutsatser för att 
uppnå detta var att ha tjänster som är enhetliga, tydliga och rättvisa samt stämmer överens 
med verkligheten. Ytterligare en slutsats var att ha en organisation som fokuserar på hela 
produktionen istället för på endast en avdelning vilket underlättas om mellancheferna arbetar 
mer över avdelningsgränserna. Slutsatserna betonade med andra ord framförallt vikten av 
tydlighet, rättvisa, enhetlighet och att teori bör stämma överens med verklighet för att en 
hållbar organisation skall kunna uppnås. 
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Abstract 
The purpose of this report was to find out how a sustainable organization could look like in a 
modern e-commerce business. The reason for this purpose was because the organization is 
easily forgotten while production constantly implements improvements and efficiency. 

The scientific frame of reference in this study was based on Henry Mintzberg's 
extensive organizational theory, which clarified the picture of how an organization is built. 
Interviews and observations at Ellos Group’s logistics department clarified the current 
situation in their organization and the analysis could be conducted. The analysis comparisons 
between theory and present situation resulted in conclusions being reached. These conclusions 
were based on the issue, thus focusing mainly on being able to contribute to a sustainable 
organizational which can handle future changes in the best possible way. An important 
conclusion to achieve this was to have employments that are consistent, clear and fair. 
Another conclusion was to have an organization that focuses on the entire production instead 
of only one department, which is facilitated if the managers are working more cross-
departmental. The conclusions highlighted in other words in particular the importance of 
clarity, fairness, consistency, and that theory should be consistent with reality if a sustainable 
organization is to be achieved. 
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1 Inledning 
Detta första kapitel ger en inblick och en förståelse för vad denna studie kommer att bearbeta. 
Inledningen presenterar både arbetets bakgrund, den problemformulering som studien utgår 
från och syfte samt avgränsningar som tillsammans bildar grunden för studien. 
Avslutningsvis presenteras även uppsatsens disposition för att erbjuda en helhet över denna 
studie. 
 

1.1 Bakgrund 
Det är få ingenjörer som tittar på arbetsorganisation eller ledarskap när de vill utveckla, 
förbättra eller effektivisera hos ett företag trots att dessa faktorer ses som nyckelspelare för en 
fungerande verksamhet (Tiller 2012, s. 20). Ett tydligt bevis på detta är att det i databaserna 
med gamla examensarbeten för bland annat Högskolan i Borås, Chalmers tekniska högskola i 
Göteborg och Kungliga tekniska högskolan i Stockholm finns få kandidatuppsatser skrivna av 
ingenjörer som fokuserar på detta ämne medan de som handlar om produktion, flöde eller 
maskiner i allmänhet existerar i överflöd. Det är även en minoritet av de ingenjörer med 
inriktning mot organisation och ledarskap som väljer att skriva sina uppsatser om detta ämne. 

Idag är det många företag som väljer att effektivisera och utveckla sin produktion 
genom att titta på bland annat flödet och deras flaskhalsar. Vad företagen däremot mer sällan 
tittar kritisk på är sin egen organisation och sitt ledarskap samt om de är hållbara för 
framtiden. Detta trots att stora förändringar kan göras i produktionen och den existerande 
organisationen kanske inte längre är lämplig för den “nya” arbetsplatsen. Olika anledningar 
till varför fokus ligger på detta kan vara att det anses enklare att räkna på konkreta saker så 
som hur effektiv en produktion är och resultatet tycks vara tydligare. Det kan också bero på 
att det oftast är svårare att implementera förändringar i organisationen på ett företag och att 
många försök misslyckas (Demarie, Gustafson, Mullane & Reger 1994, s. 565). Ytterligare en 
anledning är att ingenjörer vanligtvis håller sig till produktionen och praktiska saker enligt 
traditionen medan det är personalvetarnas uppgift att fokusera på de mer “luddiga” frågorna 
som hur ett bra ledarskap fungerar. Det är även enklare att förändra hur exempelvis en låda 
skall förflyttas i ett flöde medan förändringar i hur människor skall arbeta är ett känsligare 
ämne som kan skapa stora konsekvenser om det misslyckas. Varför det idag ser ut som det 
gör och varför utvecklingen av arbetsorganisation och ledarskap ofta hamnar efter 
utvecklingen av produktion på flera företag kommer den här studien inte gå in på. Det är dock 
ett intressant ämne som bör fördjupas i. 
 Denna studie kommer att gå emot trenden och fokusera på just arbetsorganisationens 
uppbyggnad. Eftersom företag, som tidigare nämnts, sällan förnyar sin organisation trots stora 
förändringar i produktionen har saknaden av dessa organisationsförändringar blivit det största 
hindret för en fungerande och hållbar organisation (Gardner 2009, s. 1). Detta gör det svårt för 
ledningen att veta om deras organisation och ledarskap är optimalt eller om de behöver 
utvecklas i samma takt som resterande delar av företaget. Frågan är om företagens 
organisation och ledarskap är hållbara även för framtiden trots uteblivna granskningar och 
förändringar eller om de behöver förbättras, och i sådana fall hur? 
 

1.2 Problemformulering 
Under de senaste åren har företaget Ellos Group gått från att vara ett traditionellt 
postorderföretag till ett modernt e-handelsföretag. Trots denna förändring och en utvecklad 
produktion har logistikavdelningen inte tittat kritiskt på sin organisation eller sitt ledarskap på 
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flera år. De har heller inte gjort några förändringar på denna punkt sedan 2002. Detta har lett 
till att ledningen på Ellos Group inte vet om deras organisation är optimal eller hållbar för 
framtiden med tanke på hur organisationsstrukturen ser ut idag, detsamma gäller ledarskapet. 
Logistikavdelningen består av flera mindre avdelningar som hanterar synen på både 
organisation och ledarskap olika. Dessa avdelningar skiljer sig därmed från varandra och 
majoriteten har arbetat som de “alltid har gjort” vilket har lett till att varken organisationen 
eller ledarskapet har utvecklats i takt med företaget. Frågan är om deras organisation och 
ledarskap är optimalt och i längden hållbart på någon av avdelningarna eller om det behöver 
ske förändringar och i sådana fall vilka. En hållbar organisation innebär att uppbyggnaden är 
stabil och framförallt att organisationen kan hantera framtida förändringar på bästa sätt. 
 

1.2.1 Forskningsfråga 
• Hur ser en hållbar organisation ut på ett modernt e-handelsföretag? 

 

1.2.2 Delfrågor 
• Är organisationen och ledarskapet optimalt utformat på någon avdelning och kan 

hantera framtida förändringar? 
• Kan arbetsorganisationen och ledarskapet se olika ut mellan avdelningarna och 

fortfarande vara hållbart? 
• Räcker det med förändringar på någon avdelning för att uppnå ett optimalt ledarskap 

och en hållbar organisation? 
 

1.3 Syfte/Avgränsningar 
Syftet med det här examensarbetet är att undersöka om Ellos logistikavdelning kan förbättra 
sin situation med fokus på arbetsorganisation och ledarskap och därmed hitta en ultimat och 
hållbar lösning. I dagsläget använder sig avdelningen av samma form av organisationsstruktur 
och ledarskap som det har gjort sedan det var ett traditionellt postorderföretag. De har varken 
förändrat sin organisation eller ledarskapet sedan omorganisationen 2002, vilket är närmare 
15 år sedan. Under denna tid har Ellos Group hunnit bli ett modernt e-handelsföretag och 
utvecklats på flera plan sedan företaget tillhörde postorderkategorin. Medan övriga delar i 
företaget har utvecklats har organisationen och ledarskapet varit oförändrat. Detta innebär inte 
att deras organisationer och ledarskap är dåliga men frågan är om de är hållbara för 
framtiden? Eller finns det en anledning till att de inte har förändrats i takt med resten av 
företaget - är de redan optimala? Hur ser en hållbar organisation och dess ledarskap ut för ett 
modernt e-handelsföretag? 
 Den första avgränsningen för det här examensarbetet är att det kommer utföras på 
logistik- och distributionsavdelningen på Ellos Group. Studien kommer med andra ord inte att 
titta på Ellos Group som helhet utan endast på en av de olika avdelningarna. Arbetet kommer 
även avgränsas till att enbart analysera de fem mindre avdelningarna: gods in, expedition, 
gods ut, returen och externt lager som tillhör logistik och produktionen på Ellos Group. 
Anledningen till att denna avgränsning görs är att de är på likvärdiga nivåer i organisationen 
vilket leder till bra förutsättningar för att nå ett rättvist resultat. I tidigt skede beslöts det även 
att den nya avdelningen Stayhard inte skall tas med i studien trots att den ligger på samma 
nivå som övriga avdelningar. Anledningen till detta är att Stayhard nyligen förvärvades av 
Ellos Group och flyttade ut till företaget i Viared i början av 2015. De har ännu inte börjat 
arbeta fullt ut med de andra avdelningarna och är därmed svåra att granska på likvärdiga 
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grunder. Arbetet kommer främst att fokusera på arbetsorganisation och ledarskap, vilket 
innebär att faktorer som logistik och produktion inte kommer att analyseras. 
 

1.4 Disposition 
För att på ett enkelt sätt kunna följa strukturen i denna uppsats är det här dispositionsavsnittet 
inkluderat. Denna studie innehåller tio kapitel: inledning, metod, vetenskaplig referensram, 
empiri, analys, diskussion, rekommendationer åt företaget, slutsats och tillsist kommer 
appendix och studiens referenser. Dessa kapitel kommer att bearbetas allt eftersom. Förutom 
en överblick här i dispositionen kommer varje huvudrubrik följas av en kort beskrivning 
angående avsnittets upplägg.  Varje kapitel kommer sedan innehålla en fördjupning av ämnet 
som ger en bredare förståelse innan de olika delarna till slut sammanställs och en slutsats 
uppnås. 
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2 Metod 
Detta kapitel beskriver hur studien utformades, vilka tillvägagångssätt som användes och 
varför just dessa tillämpades. Denna del är väldigt viktig för att få bästa möjliga 
förutsättningar och nå ett rättvist och användbart resultat. Metoddelen utgår från olika rubriker 
så som metodansats, metodval, datainsamling, urvalsprocess, praktiskt tillvägagångssätt, 
kvalitetssäkring, begränsningar och tillsist kritik samt källkritik. 
 

2.1 Metodansats 
Ansatsen är det första steget i metoden och här avgörs det vilken form av studie som ska 
göras och hur tillvägagångssättet blir. Det är viktigt att fundera kring vilken metodansats som 
lämpar sig bäst för just den valda studien och varför. 
 
Forskare brukar utgå från två olika ansatser: induktion och deduktion, när det kommer till 
forskningsprocesser i allmänhet och analysarbeten i synnerhet. Dessa grundläggande ansatser 
skiljer sig främst åt mellan resonerande och slutledning (Fejes & Thornberg 2009, s. 23). 
 

2.1.1 Induktiv ansats 
Forskare drar generella slutsatser utifrån många enskilda fall i en induktiv ansats. Det är tack 
vare observationer och erfarenhet som forskaren når en slutsats. Genom observationerna 
försöker allmängiltiga påståenden formas (Fejes & Thornberg 2009, s. 23). Det är möjligt att 
observationer som görs i framtiden skiljer sig från det som tidigare observerats, därmed är 
induktiv slutledning aldrig bindande (Sohlberg & Sohlberg 2008, s. 130). 
 

2.1.2 Deduktiv ansats 
På sätt och vis är en deduktiv ansats en motsats till en induktiv sådan. En deduktiv ansats 
utgår nämligen från en allmän regel eller sanning, så som en specifik teori. Utifrån detta 
deducerar forskaren sedan ett påstående eller en hypotes som slutligen undersöks för att se om 
den stämmer överens med ett eller flera enskilda fall. Riskerna med en deduktiv ansats är det 
blir viktigare att bevisa teorin eller den allmänna regeln än att vara kritisk och känslig för 
empirin som används och att dess slutledningar sällan leder till något nytt så länge teorin 
bekräftas (Fejes & Thornberg 2009, s. 24). 
 

2.1.3 Abduktiv ansats 
I olika forskningsprocesser är det väldigt sällan som enbart en ansats används. Även om den 
ena ansatsen används i stor utsträckning upptäcks vid närmare granskning oftast större eller 
mindre inslag av den andra metodansatsen. Detta har lett till att en tredje ansats har skapats: 
abduktion vilket ses som en tredje väg i en forskningsprocess (Fejes & Thornberg 2009, s. 
24). 

Abduktiv ansats innebär att varken deduktion eller induktion anammas fullt ut, istället 
pendlar forskaren mellan dessa två logiker. Resonerande förs och slutsatser dras genom detta 
pendlande mellan de båda ansatserna och allmänna principer testas kontinuerligt mot enskilda 
fall. Abduktion är förutom lite av en kompromiss mellan de andra två ansatserna även ett sätt 
att få fokus på den kreativa aspekten inom forskning snarare än den strikta och logiska (Fejes 
& Thornberg 2009, s. 24-25). 
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2.2 Metodval 
Metodvalet är det andra steget i metoden och här avgörs det om det är en kvalitativ eller 
kvantitativ undersökning som skall göras, eller både och.  
 
För att få en bättre överblick, en ökad kunskap eller enbart försöka sortera någonting är det 
väldigt vanligt att människor delar in världen eller områden i olika kategorier. Inom 
forskningen är denna uppdelning vanligtvis kategoriserad i kvalitativ och kvantitativ 
undersökning (Fejes & Thornberg 2009, s. 17). Vilken av dessa kategorier som används 
avgörs av studiens syfte. Med enkelt uttryck används en kvalitativ undersökning om 
frågeställningen handlar om att tillexempel försöka förstå människors sätt att resonera, 
reagera eller att hitta mönster, medan kvantitativ undersökning oftast betecknar den form av 
forskning där sifferdata används för att beskriva verkligheten med hjälp av statistiska metoder 
(Fejes & Thornberg 2009, s. 18; Trost 1997, s. 15-16). 
 

2.2.1 Kvalitativ forskning 
Kvalitet syftar på egenskaperna eller karaktären hos någonting. Detta innebär att kvalitativ 
forskning går ut på att redogöra fenomenets karaktär eller egenskaper, med andra ord är det 
fenomenets innebörd eller mening som skall tas reda på (Widerberg 2002, s. 15). Vid 
kvalitativ undersökning betecknas den form av forskning där forskaren beskriver verkligheten 
med hjälp av data som kommer från inspelningar av samtal eller intervjuer, anteckningar av 
observerade händelser etcetera som därefter analyseras på andra sätt än genom statistiska 
metoder. Förenklat kan kvalitativ forskning beskrivas genom att syftet är att förstå det som 
analyseras (Fejes & Thornberg 2009, s. 18-19). 
 

2.2.2 Kvantitativ forskning 
Kvantitet innebär den mängd som gäller för ett specifikt karaktärsdrag eller dess egenskaper. 
Kvantitativ forskning handlar alltså om att fastställa mängder och utgår från att primärt söka 
efter förekomster eller olika frekvenser (Widerberg 2002, s. 15). Denna form av forskning 
innebär vanligtvis att forskaren använder sifferdata när verkligheten beskrivs genom analys 
med hjälp av statistiska metoder. Undersökningen bygger på kategorier, dimensioner eller 
variabler som människor, händelser eller företeelser beskrivs genom. Dessa faktorer är 
bestämda på förhand och definierade av forskaren (Fejes & Thornberg 2009, s. 18). För att 
kunna bedriva kvantitativ forskning är en förutsättning att utföraren är villig att mäta olika 
fenomen och dess utbredning samt egenskaper i den sociala verkligheten. Olika exempel på 
en variabel är tillexempel kön, inkomst eller attityd. Mätinstrumenten kan variera men antar 
oftast formen av en fråga så som frågeformulär eller enkäter (Edling & Hedström 2003, s. 15). 
 

2.2.3 Mixed methods 
På senare år har det växt fram en tredje inriktning inom forskning: mixed methods. Detta 
begrepp refererar till forskning där både kvalitativ och kvantitativ undersökning används för 
att samla in och analysera data, integrera resultat och dra slutsatser (Fejes & Thornberg 2009, 
s. 20). 
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2.3 Datainsamling 
Datainsamlingen är det tredje steget i metoden och här avgörs vilken data som skall samlas 
in och vilket som är primär respektive sekundär data. Därefter är det viktigt att gå igenom 
hur datan skall samlas in, är det via observation eller bör någon form av frågemetod 
användas och i sådana fall vilken? De olika frågemetoderna är skriftliga enkäter, personliga 
intervjuer och telefonintervjuer. När det kommer till intervjuerna är det viktigt att tänka på 
hur trovärdigt resultatet är och hur aktuellt det är samt om andra kan granska resultatet 
kritiskt eller inte. 
 
Oavsett vilken metod eller ansats som valts i en studie måste det datamaterial som skall 
analyseras väljas ut och samlas in. Det är sedan upp till metodansatsen att avgöra vilken typ 
av datamaterial som skall användas i undersökningen. Denna del i processen är oerhört viktig 
och för att nå ett så bra resultat som möjligt krävs det att datainsamlingen genomförs på bästa 
sätt (Fejes & Thornberg 2009, s. 30). Data syftar oftast till specifika uppgifter och behöver i 
regel knytas samman med andra faktorer för att kunna ge information om sammanhanget. Det 
som registreras och uppfattas som verklighet hör till empirisk data som i sin tur kan 
klassificeras som primärdata och sekundärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 90). 
 

2.3.1 Primärdata  
Primärdata är ett annat ord för data som är direkt, den behöver med andra ord samlas in av 
forskaren själv. Detta kan ske på olika vis, källor för primärdata kan tillexempel vara 
observationer, mätningar eller intervjuer. Som med mycket annat finns det både för- och 
nackdelar med primärdata. En stor fördel är att det går att styra exempelvis intervjufrågor för 
att kunna få fram den data som önskas. Detta leder till att det är enklare att kontrollera datans 
giltighet och betydelse för just denna studie. En nackdel med primärdata är däremot att det 
ofta både tar betydligt längre tid och kostar mer att samla in primärdata än att använda sig av 
data som redan finns (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 90).  
 

2.3.2 Sekundärdata 
Sekundärdata, även kallat indirekt data, är data som redan finns insamlad. Med andra ord har 
denna data registrerats och satts ihop i en tidigare situation för ett då aktuellt syfte. 
Sekundärdata kan bestå av både extern data så som publicerade källor eller kommersiella 
källor och intern data från tillexempel ett specifikt företag eller liknande (Andersson, 
Carlsson, Christensen & Haglund 2001, s. 88-89). En vanlig fördel med sekundärdata är dess 
tillgänglighet då den går att få tag i både via olika sorters databaser, arkiv, dokument, register 
etcetera. Detta innebär även att sekundärdata har en relativt stor omfattning vilket är en fördel 
när data ska samlas in. En nackdel däremot är att det är betydligt svårare att kvalitetssäkra 
denna data än vad det är vid primärdata (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 90).  
 

2.3.3 Observationsmetoder 
Den observerande metoden utgår från att tolka, registrera och studera hur andra människor 
beter sig, uttrycker sig eller agerar i specifika situationer. En deltagande observation kan vara 
både informerad och oinformerad, oavsett anges oftast bara ramen för tillvägagångssättet 
vilket innebär att det är upp till forskaren att specificera observationen (Widerberg 2002, s. 
16). Observationer är nästintill alltid beroende av den specifika kontexten, de skiljer sig 
därmed ofta åt beroende på situation och tema. En informerad observation kan enkelt 
påverkas på grund av att den som skall överkas är medveten om observationen och kan 
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därmed exempelvis utföra sina arbetsuppgifter på ett annorlunda vis. En oinformerad 
observation däremot är oftast mer tillförlitlig då uppgifter och utföranden sker som vanligt 
eftersom arbetaren är omedveten om observationen (Widerberg 2002, s. 129). 
 

2.3.4 Frågemetoder 
Det finns flera olika former av hur data och information kan samlas in från lämpliga, berörda 
eller slumpvis utvalda människor. De olika sätten har både för- och nackdelar och det är 
vanligtvis syftet för studien som avgör tillvägagångssättet. Två ofta förekommande 
frågemetoder är personliga intervjuer och skriftliga enkäter. Dessa två varierar i både 
förarbete, utförande och efterarbete samt hur mycket tid som behöver läggas ner och vilken 
budget studien har. 
 

2.3.4.1 Personliga intervjuer 
Vid en intervju använder sig forskare av samtal för att få muntliga uppgifter, berättelser och 
uppfattningar som går in på djupet. Dessa samtal kan dokumenteras på olika vis och det mest 
förekommande alternativet är att spela in intervjun med hjälp av någon sorts ljudupptagning 
eftersom intervjuaren då kan lägga allt fokus på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale 
1997, s. 147). En intervju kan vara olika genomtänkt beroende på syfte och mål. Används en 
helt igenomstrukturerad och standardiserad intervjumall på samma sätt oavsett intervjuperson 
är det en kvantitativ intervju. En kvalitativ intervju däremot utnyttjar det direkta mötet och det 
unika samtalet som uppstår mellan forskaren och intervjupersonen. Relationen och samtalet 
skiftar och påverkas beroende på intervjupersonen (Widerberg 2002, s. 16). Det som utmärker 
en kvalitativ intervju är att enkla och raka frågor ställs medan svaren är komplexa och 
innehållsrika. Detta leder till mycket material och rik insamlad data vilket för med sig 
omfattande efterarbete men troligtvis även många intressanta åsikter, mönster, skeenden och 
mycket annat (Trost 1997, s. 7). 

Det finns olika variationer för hur en intervju kan genomföras. Det som skiljer de olika 
varianterna åt är graden av struktur och formalitet. På sätt och vis finns två vitt skilda synsätt 
kring detta och hur en intervju skall genomföras: strukturerad eller ostrukturerad. Vid en 
strukturerad intervju används vanligen standardiserade frågor och en formell ton i 
konversationen. Det är även viktigt att ställa frågorna i samma ordning vid varje intervju och 
använda sig av ett likadant tonfall så att inte respondenterna påverkas. En ostrukturerad 
intervju däremot kan många gånger jämföras med ett informellt samtal där i princip ingenting 
är planerat i förväg förutom vilket fokus intervjun ska sträva efter. Förutom detta påverkas 
även möjligheten till svarsalternativ och detaljer i frågorna beroende på vilken sorts intervju 
som används. Det finns även en tredje variant för hur en intervju kan vara strukturerad 
nämligen semistrukturerad. Denna form går att jämföra med en kombination av de två övriga 
varianterna för hur en intervju skall genomföras. Teman och olika frågor som skall tas upp 
under intervjun har planerats i förväg men ordningen och innehållet kan variera mellan de 
olika intervjuerna. Förutom hur intervjun utförs skiljer sig dessa tre åt i förberedelser och hur 
mycket tid som behöver läggas i efterarbetet (Andersson et al. 2001, s. 165). 
 

2.3.4.2 Skriftliga enkäter 
En av de idag vanligaste frågemetoderna är skriftliga enkäter. En anledning till detta tros vara 
att de ger en större bredd än vad intervjuer gör eftersom fler personer enklare kan deltaga. En 
nackdel med enkäter är dock att olika variabler och orosfaktorer inte går att kontrollera på 
samma sätt som vid intervjuer. För att trots detta nå bra resultat med skriftliga enkäter är det 
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lämpligt att tänka brett och använda sig av olika aspekter. Ett bra tillvägagångssätt är att bryta 
ned forskningsfrågan till mindre och någorlunda avgränsade delfrågor som är konkreta. De 
olika delfrågorna bör ha svarsalternativ som är mer eller mindre mätbara i någon sorts skala 
för att på ett bra sätt kunna sammanställa resultatet (Sohlberg & Sohlberg 2008, s. 156-157). 
 

2.4 Urvalsprocess 
Urvalsprocessen är det fjärde steget i metoddelen där målpopulationen avgörs och de som 
skall intervjuas identifieras. Denna process delas in i sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval för att enklare ge en överblick i vilken utsträckning urvalet kommer 
påverka resultatet med tanke på generaliserbarhet och representativitet. 
 
Att undersöka hela målpopulationen genom en totalundersökning blir vanligtvis för 
tidskrävande och dyrt även om urvalsfelet i dessa situationer upphör. På grund av detta är det 
lämpligt att välja en del av målpopulationen som får bli urvalet som undersökningen grundar 
sig på. Tanken är sedan att detta urval skall kunna bidraga med sådan information så att 
slutsatser kan dras utifrån hela målpopulationen. Urvalsprocessen och dess metod grundar sig 
på undersökningens forskningsfråga och syfte. Denna process bygger på två olika sorters 
urval: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval (Andersson et al. 2001, s. 109). 
 

2.4.1 Sannolikhetsurval 
Sannolikhetsurval innebär att valet av respondent eller enhet sker slumpmässigt, med andra 
ord har alla lika stor chans att bli en del av urvalet (Andersson et al. 2001, s. 109). För att 
urvalet ska ske helt slumpmässigt är det även viktigt att valet av respondenter inte utesluter 
några andra (Andersson et al. 2001, s. 113-114). 
 

2.4.2 Icke-sannolikhetsurval 
Icke-sannolikhetsurval är en motsats till sannolikhetsurval eftersom en enhet eller respondent 
inte väljs slumpmässigt, det går heller inte att förutse chansen att bli utvald på förhand 
(Andersson et al. 2001, s. 109). Detta kan i vissa fall leda till ett resultat som inte rättvist 
speglar populationen och det går heller inte med känd sannolikhet säkert att säga att resultatet 
är generaliserbart med hela målpopulationen. Vid kvalitativa undersökningar kan denna form 
av urval trots allt vara av stor fördel. Anledningen till detta är att det då kan vara viktigare att 
intervjua respondenter med kunskap eller inblick om gällande syfte än att få ett resultat som 
speglar populationen (Andersson et al. 2001, s. 129). 
 

2.5 Praktiskt tillvägagångssätt 
I detta stycke presenteras det praktiska tillvägagångssättet. För att komma fram till de 
alternativ som är mest lämpliga för denna studie baseras resultaten på tidigare beskrivna steg 
i metoddelen. 
 
Denna studie utgår från en abduktiv ansats vilket innebär att den pendlar mellan induktion 
och deduktion. Den lutar troligtvis mer åt en induktiv ansats där en slutsats nås tack vare 
observationer och erfarenheter än åt en deduktiv sådan som utgår från en allmän sanning som 
därefter leder till att ett påstående skapas. Anledningen till detta är att denna undersökning 
inte bygger på någon specifik sanning utan att en slutsats ska nås genom att undersöka om 
Ellos Group kan förbättra sin situation med fokus på arbetsorganisation och ledarskap. 
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Studien kommer bygga på olika teorier vilket innebär att den inte anammar den induktiva 
ansatsen fullt ut utan influeras av den deduktiva ansatsen med jämna mellanrum. Detta 
betyder som sagt att ingen av de båda logikerna kommer anammas fullt ut och därmed ses 
abduktion som mest lämplig. 

Forskningsfrågan för den här studien går ut på att ta reda på hur en hållbar 
organisation och dess ledarskap kan se ut på ett modernt e-handelsföretag idag. För att lyckas 
med detta behöver verkligheten tas fasta på och det som senare ska analyseras behöver 
förstås. Med andra ord kommer undersökningen i stora drag handla om olika sorters analyser 
och tolkningar. Studien bygger därmed på en kvalitativ forskning. Inom denna forskning finns 
det stort utrymme för både variation, mångfald och komplexitet vilket är viktiga faktorer för 
just denna forskningsprocess. 

Denna studie kommer att använda sig av både primärdata och sekundärdata i 
genomförandeprocessen. Den primärdata som kommer att samlas in sker i form av 
observations- och frågemetoder. Sekundärdatan däremot kommer samlas in från flera olika 
källor i form av både böcker, vetenskapliga artiklar och lämplig information från internet. 

Det är lätt att falla offer för det metodologiska slentriantänkandet vilket innebär att 
studien antingen grundar sig på frågemetoder eller observationer men den här undersökningen 
kommer utgå från både en frågemetod i form av intervjuer och observationer. Detta utförande 
efterlever det kvalitativa angreppssättet som innebär att så många olika metoder och tekniker 
som möjligt används för att sedan utvecklas efter det specifika syfte som studien har 
(Widerberg 2002, s. 128). Syftet med den här studien är som tidigare nämnts att undersöka 
om ett företag kan förbättra sin situation med fokus på arbetsorganisation och ledarskap och 
därmed hitta en hållbar och ultimat lösning. Denna undersökning går därför utmärkt att 
genomföra genom att kombinera intervjuer med olika former av observationer. En stor fördel 
med att samla in data i form av både observationer och frågemetoder är att information om 
såväl yttre faktorer som individuella upplevelser samlas in (Fejes & Thornberg 2009, s. 40). 

De intervjuer som kommer utföras i denna studie är semistrukturerade. Anledningen 
till detta är för att de blir en lagom balans mellan struktur och öppna frågor. Är frågorna för 
detaljerade kan svarsalternativen begränsas medan en ostrukturerad intervju kan leda till att 
önskade frågor och svar faller mellan stolarna vilket i sin tur leder till kompletterande 
intervjuer. Ostrukturerade intervjuer kan troligtvis leda till fler intressanta och kanske mer 
personliga svar tack vare öppenheten i samtalen men med tanke på studiens tidsbrist blir 
semistrukturerade intervjuer trots allt det mest lämpliga alternativet. 

Denna studie kommer att genomföras med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval. 
Anledningen till att detta urval är mest lämpligt beror på att studien är en kvalitativ forskning 
där respondenternas kunskap och insikt om arbetsplatsen och dess arbetsuppgifter är viktigare 
än att få ett generaliserbart resultat som speglar populationen. 
 

2.6 Kvalitetssäkring 
I detta stycke kvalitetssäkras det praktiska tillvägagångssättet. För att lyckas med detta tas en 
närmare titt på de tre faktorerna reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 
 
Att balansera mellan en subjektiv verklighet och en objektiv mening kan ses som svårt i 
samband med en forskningsprocess, dock är det oerhört viktigt för att nå ett rättvist resultat. 
För att lyckas med detta är det lämpligt att utgå från begreppen reliabilitet, validitet och 
generaliserbarhet. Dessa termer liknas med vetenskapens heliga treenighet. I ett abstrakt rike 
där de rättrogna dyrkas, likt i ett vetenskapens tempel tycks begreppen höra hemma, långt bort 
från den vardagliga världen. Meningen med dessa termer är i enkelt uttryck att diskutera 
sanningsvärdet för resultatet (Kvale 1997, s. 207-208).  
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2.6.1 Reliabilitet 
Reliabilitet går att jämföra med det engelska ordet reliable som går att översätta med de 
svenska orden: pålitlig, tillförlitlig och trovärdig. När en forskningsstudie utförs är det viktigt 
att tänka på reliabiliteten för att nå ett tillförlitligt resultat. Förenklat innebär reliabilitet 
nämligen att användningssättet ska ge ett trovärdigt resultat. Denna faktor är viktig i hela 
processen men framförallt i metoden och utförandet då informationen som fås vid 
observationer och olika frågemetoder lätt kan tas som fakta utan att behöva källkritiseras. Vid 
intervjuer är det viktigt att vara medveten om frågornas formuleringar och körhastigheten för 
att få så bra reliabilitet som möjligt. Om detta undviks uppstår lätt ledande frågor och svaren 
kan oavsiktligt påverkas (Kvale 1997, s. 213). Eftersom dessa situationer många gånger kan 
ses som tolkningsfrågor där både olika sorters bedömningar och avgöranden kan göras, 
medvetet så som omedvetet, är det en fördel om minst två personer går igenom samma data 
som samlats in vid intervjuerna eller observationerna. Detta leder till att den insamlade datan 
kan jämföras och tillsammans kan en rättvis bild skapas och en form av kvantifierad 
reliabilitetskontroll har skapats (Kvale 1997, s. 150). 
 För att denna studie skall nå så bra reliabilitet som möjligt kommer både frågornas 
formuleringar och körhastigheten under intervjuerna att gås igenom för att minska ledande 
frågor och på ett omedvetet sätt påverka svaren. Intervjutiden kommer förhoppningsvis vara 
längre än behovet så att utförliga och långa svar hinns med om så önskas, och att ingen 
representant skall behöva känna sig stressad under intervjun. Ett annat sätt för att höja 
studiens reliabilitet är att alla observationer och intervjuer genomförs av mer än en person. 
Detta innebär att all insamlad data och olika tolkningar kan jämföras för att nå ett så rättvis 
resultat som möjligt. 
 

2.6.2 Validitet 
Det engelska ordet valid som på svenska bland annat betyder giltig, meningsfull och gällande 
beskriver aningen förenklat vad validitet innebär. I en forskningsstudie är det viktigt att 
validera hela processen, från början till slut för att nå ett resultat som är både hållbart, relevant 
och sant. Vissa forskare påstår att vetenskaplig validitet enbart har med mätningar att göra 
vilket innebär att kvalitativ forskning oftast är ogiltig då den sällan resulterar i mätbara siffror. 
För att kvalitativ forskning ska leda till valid vetenskaplig kunskap är det viktigt att vidga 
perspektivet. Genom en vidare föreställning kan validitet definieras i vilken utsträckning en 
metod undersöker det den är avsedd att undersöka (Kvale 1997, s. 214-215). Att fastställa 
metodens validitet är många gånger mer komplicerat än att försäkra sig om dess reliabilitet. 
Vid tillexempel intervjuer sker en tolkande konstruktion där det muntliga samtalet omvandlas 
till skrift och tolkningar kan sällan vara helt valida. För att dessa ska bli giltiga krävs noggrant 
genomförande och ett bevis på att det som studerats var det som var planerat från början. Det 
finns dock olika åsikter om begreppet validitet är lämpligt att använda i tolkande studier eller 
ej (Thomsson 2010, s. 31). 
 Att fastställa den här studiens validitet är inte en självklarhet då all insamlad 
primärdata bygger på tolkningar och uppfattningar. Denna form är som tidigare nämnts svår 
att få helt valid men för att nå så bra validitet som möjligt skall denna studie ha ständigt fokus 
på att det som undersöks verkligen är det som skall studeras. För att lyckas med detta krävs 
kontinuerlig kommunikation mellan utförarna och ständiga uppdateringar i 
forskningsprocessen så att fokus hela tiden är på rätt spår. 
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2.6.3 Generaliserbarhet 
Om ett resultat går att generalisera är en ständigt återkommande fråga inom intervjuforskning. 
Beroende på vilken syn och vetenskap som används ges skilda svar. Inom viss forskning finns 
det en önskan om att kunna generalisera universellt medan andra anser att varje fenomen är 
unikt. Det finns även olika former av generaliserbarhet: naturalistisk generalisering, statistisk 
generalisering och analytisk generalisering. Naturalistisk generaliseringen bygger på 
personliga erfarenheter som ofta går från tyst kunskap till en klar och tydlig påståendekunskap 
när den verbaliseras, tillexempel vid en intervju. Den statistiska generaliseringen däremot är 
både formell och uttalad, och utgår från slumpmässigt utvalda intervjupersoner ur en 
population. Vid en analytisk generalisering görs en noggrann bedömning i vilken utsträckning 
resultatet från en specifik forskningsprocess kan vägleda processen i en annan situation. Med 
andra ord bygger denna generalisering på likheter och skillnader mellan olika situationer 
(Kvale 1997, s. 209-210). Oavsett vilken form av generalisering som tillämpas eller vilken 
syn forskaren använder sig av är det viktigt att försöka uppnå följande tre mål. Det första 
handlar om att undersöka det som är i form av att identifiera det vanliga. Det andra målet är 
att försöka generalisera det som kanske kommer att finnas. Det tredje och sista målet inom 
generalisering handlar om det som kan finnas, med andra ord ska situationer som tros vara 
ideala fastställas (Kvale 1997, s. 212). 
 Denna studie är relativt svår att generalisera, främst på grund av att den genomförs på 
en specifik arbetsplats och därmed bygger på respondenternas tolkningar och uppfattningar. 
För att trots detta lyckas nå så allmänna slutsatser som möjligt kommer onyanserade 
vetenskapliga artiklar att användas med bland annat teorier som skall leda till att studien går 
att generalisera. Om intervjupersonerna i studien hade valts ut slumpmässigt hade studiens 
generaliserbarhet grundat sig i den statistiska generaliseringen men då detta tillvägagångssätt 
inte stämmer överens med studiens metod så anses den naturalistiska generalisering vara den 
som passar bäst. För att höja studiens generaliserbarhet skall de tre målen inom generalisering 
uppnås i möjligaste mån. 
 

2.7 Begränsningar 
Detta stycke granskar tillvägagångssättet och undersöker om det finns några begränsningar 
med studiens metod. 
 
De begränsningar som studiens tillvägagångssätt möjligen kan ha tillhör troligen främst 
processen där data samlas in även om den i sin tur sedan påverkar hela undersökningens 
metoddel. Denna undersökning är som tidigare nämnt en kvalitativ sådan där primärdata 
samlas in genom både observationer och personliga intervjuer. För att få ytterligare en 
dimension på studien och ett bredare material hade ett alternativ varit att även genomföra 
skriftliga enkäter med slumpvis utvalda personer från arbetsplatsen. Detta hade förutom att 
ytterligare en frågemetod använts även lett till att studien varit både kvalitativ och kvantitativ 
då enkäterna sammanställts genom sifferdata som beskriver verkligheten med hjälp av 
statistiska metoder. Då enkäterna hade delats ut till slumpvis utvalda arbetare hade detta även 
lett till att urvalsprocessen inte begränsats till enbart icke-sannolikhetsurval utan ett 
sannolikhetsurval hade också tillämpats. Dock har skriftliga enkäter medvetet valts bort på 
grund av tidsbrist. 
 

2.8 Kritik 
I det här stycket kritiseras det valda tillvägagångssättet. För- och nackdelar diskuteras samt 
vad som skulle kunna göras annorlunda vid framtida forskning. 
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Att kritisera en studies metoddel och tillvägagångssätt är snarare en regel än ett undantag. 
Varje del i metoden går och skall kritiseras både för att nå rättvisa resultat och för framtida 
forskning. Precis som med studiens begränsningar är det kanske främst datainsamlingen som 
bör granskas kritisk. Har rätt data samlats in både vad det gäller primärdatan och 
sekundärdatan? Kunde någonting ha gjorts annorlunda? Vad det gäller primärdatan går det att 
kritisera hur observationerna och intervjuerna genomfördes. Var det tillexempel lämpligt att 
kombinera observationerna med intervjutillfällena, alltså utföra dessa på samma dagar, eller 
skulle det ha varit bättre att utföra observationerna vid ett tidigare tillfälle? Både för att få mer 
information om arbetsplatsen som helhet innan intervjuprocessen påbörjades och för att kunna 
bearbeta all information och kanske kunna hålla ett bättre fokus under både observationerna 
och intervjuerna? Anledningen till att det blev kombinerade dagar med både observationer 
och intervjuer berodde främst på tidsbrist men även på att få tillgång till både personal och 
ledning utan att störa produktionen allt för mycket. Detta går som sagt att kritisera och kanske 
förändra vid framtida forskning men det har mest troligt inte påverkat materialet för denna 
studie trots allt. 
 Det går även att vara kritiskt mot antalet intervjupersoner och varför just dessa valdes 
för denna studie. Dock anses dessa faktorer vara det mer eller mindre optimala för just den här 
studien med tanke på att hela ledningen på den valda avdelningen hos företaget blev 
intervjuad inklusive några chefer uppåt, några samordnare neråt i leden och en lämplig person 
på HR-avdelningen. Fler respondenter skulle kunna ha skapat en känsla av slöseri med tid 
eftersom varken deras kunskap eller inblick i situationen hade varit tillräcklig. Däremot skulle 
medarbetare på avdelningarna kunnat komma till tals genom skriftliga enkäter som nämndes i 
stycket angående metodens begränsningar. Angående intervjuerna går det dock att vara kritisk 
mot informationen som gavs under dessa tillfällen. Är det en verklighetstrogen bild eller kan 
respondenterna ha förskönat eller försämrat deras svar beroende på om de till exempel är 
rädda för förändringar eller vill att en förändring skall ske? Detta är en risk som är svår att ta 
bort helt under intervjuer men för att minimera risken i den här undersökningen var utövarna 
medvetna om att detta kunde ske och var därför förhoppningsvis både mer öppna och mer 
vaksamma under de olika intervjuerna. 
 En annan aspekt som kan kritiseras är den kvalitativa datan. Denna data bygger på 
urval som är små och befolkningen, i statistisk mening , representeras inte av detta på något 
sätt, vilket leder till skepsis (Trost 1997, s.18). Ett av de största problemen med kvalitativ 
forskning och därmed kvalitativa intervjuer är dess trovärdighet. Datan som samlas in och de 
analyser som görs måste ses som trovärdiga av de som sedan använder resultaten. Därför 
måste den insamlade datan kunna påvisa att den är seriös och relevant för problemställningen 
(Trost 1997, s. 102). För att förhindra denna skepsis i möjligaste mån är urvalsprocessen en 
viktig faktor och främst argumentet för det valda urvalet. Likaså är kvalitetssäkringen 
betydande i denna undersökning för att minska risken för bristande reliabilitet och validitet. 
 De potentiella riskerna för den här studien som också är de faktorer som har kritiserats 
i det här kapitlet är inte unika för just denna studie. Flera av riskerna är generella och bör 
kritiseras i de flesta undersökningar, framförallt i de kvalitativa. 
 

2.9 Källkritik 
Det avslutande och sista stycket i metoddelen är källkritik. Här är det viktigt att vara 
källkritisk mot hela metoddelen och dess valda källor. 
 
Att vara källkritisk och att våga kritisera källor är en viktig del i en forskningsprocess och den 
här studien är inget undantag. I metoddelen har de använda källorna enbart varit böcker som 
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ger ett seriöst intryck och är skrivna om metoder, undersökningar eller rapportskrivningar. Då 
böcker sällan blir granskade är det extra viktigt att vara källkritisk mot dessa. För att den här 
studien skall uppnå så bra trovärdighet och relevans som möjligt har metoddelen utgått från 
flera olika böcker. Detta innebär att informationen blir mer pålitlig då den kommer från flera 
oberoende källor och att böckerna stärker varandras fakta. 
 Teoridelen i den här studien utgår däremot främst från vetenskapliga artiklar eftersom 
dessa är granskade och därmed mer tillförlitliga än vad böcker är. Dock betyder inte detta att 
teorin kräver färre källor än metoddelen, snarare tvärtom. De vetenskapliga artiklarna behöver 
inte stärka varandra på samma vis som böcker kan tvingas göra men de är däremot betydligt 
snävare än en bok vilket innebär att en artikel oftast begränsar sig till ett litet område. Detta 
leder till att teoridelen är i behov av flera olika vetenskapliga artiklar får att kunna skapa en 
bra och bred grund. Även vissa delar i teoridelen refereras till böcker. Anledningen till detta 
är för att böcker oftast innehåller bredare information vilket kan förtydliga olika sammanhang. 
All information från böcker styrks av vetenskapliga artiklar i teoridelen för att den ska bli så 
trovärdig och sanningsenlig som möjligt. 
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3 Vetenskaplig referensram 
I det här kapitlet presenteras all teori och forskning som är relevant för denna studie och dess 
forskningsfråga. Till en början kommer begreppet organisation förklaras för att ge läsaren en 
bra grund och en allmän förståelse om ämnet. Därefter kommer studiens teori att fokusera på 
Henry Mintzbergs teorier kring organisationer i form av dess baskomponenter, 
koordineringsmekanismer och strukturer. 
 

3.1 Begreppet organisation 
Beroende på sammanhang kan ordet organisation ha olika betydelser, detta för självklart med 
sig flera definitioner (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 16). Ett av sätten att definiera en 
organisation kan exempelvis vara på följande vis: “en organisation är ett medvetet, stabilt och 
målinriktat samarbete mellan människor”. Detta begrepp innefattar att det finns relationer 
mellan människor som är strukturerade och att arbetet, makten och ansvaret är fördelat dem 
emellan (Flaa, Hofoos, Holmer-Hoven, Medhus & Ronning 1998, s. 9). På ett företag innebär 
begreppet organisation ofta hur strukturen ser ut och hur olika positioner är uppdelade. Syftet 
med denna indelning är vanligtvis att befogenheter för olika uppgifter skapas eller förtydligas. 
Detta i sin tur leder till att skilda uppgifter relateras med specifika individer. Förenklat görs 
det för att säkerställa samordningen av insatser på ett företag (Urwick 1976, s. 90). En 
gemensam definition av vad en organisation är ses som fördelaktigt. Målet med en 
organisationsteori är att ge en förståelse och en kunskap om organisationer i helhet och att 
vara så generell som möjligt (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 16). 
 Organisationer är inblandade i många delar av människors liv och de flesta spenderar 
större delen av sin tid i någon form av organisation. Ett organiserat samarbete är ett måste för 
att klara av de krav som idag kommer från det moderna samhället (Flaa et al. 1998, s. 11). 
Människor väljer att organisera och att vara en del av en organisation eftersom enskilda 
insatser då riktas mot gemensamma syften och stöttning fås av omgivningen. För att lyckas 
med en organisation, oavsett dess storlek, är timing, tidpunkt och enskilda insatser viktiga 
faktorer. En organisation och dess samarbete går att jämföra med en orkester. För att vara 
lyckad och nå resultat är det viktigt att alla individer håller tiden, stödjer sina medarbetare och 
siktar mot samma mål. Om en instrumentalist misslyckas med sin timing eller blir för 
egocentrisk kan hela låten/framträdandet bli förstört, detsamma gäller för en organisation. 
Detta är orsaken till varför det alltid finns någon typ av ledare eller chef som har det yttersta 
ansvaret. Till skillnad från i en orkester där ledaren alltid är synlig kan chefen på vissa företag 
sitta i ett kontor i en annan byggnad ibland även i en annan stad. På grund av detta är 
kommunikationen i en organisation extremt viktig och på ett förenklat sätt går det att säga att 
det är det här som är innebörden av begreppet organisation. För att underlätta 
kommunikationen använder sig de flesta idag av organisationsscheman. Dessa scheman 
beskriver organisationens uppbyggnad och definierar olika ansvarsområden. Organisationer 
som ej använder sig av detta eller inte har ordning på kommunikationen och samarbetet 
tenderar att bli kaotiska (Urwick 1976, s. 90). 
 

3.2 Mintzbergs organisationsteori 
En central del i organisationsforskningen är organisationsteoretikern Henry Mintzbergs teori 
kring hur olika organisationsformer uppstår. Teorin omfattar även hur organisationer fungerar 
och vilka typiska problem de utvecklar. Mintzbergs teori är ett försök till att sammanfatta 
många delar av organisationsforskningen, det är därmed en mycket ambitiös och omfattande 
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teori (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 86). Mintzberg är även en av dem som 
understryker hur viktigt det är med en tydlig strategi innan ett fungerande ledningssystem 
utvecklas. Tack vare alla hans undersökningar har vikten av att fokusera på både strategi och 
struktur tydliggjorts samt vilka nyckelspelare de är för en fungerande organisation. En 
genomtänkt strategi är nämligen en grundsten för en fungerande företagsstruktur vilket skapar 
en utgångspunkt för all organisatorisk design. En tydlig strategi tillsammans med en 
organisationsstruktur banar därmed väg för ett effektivt ledningssystem (Tiller 2012, s. 20). 
Mintzberg delar in en organisation i olika element, varje element är sedan indelat i ytterligare 
fem varianter. De grundläggande elementen inom Mintzbergs organisationsteori är 
organisationens baskomponenter, organisationens koordineringsmekanismer och slutligen 
organisationsstrukturer. Organisationens baskomponenter innefattar strategisk ledning, 
operativ kärna, mellanchefer, teknostruktur och stödfunktioner. Koordineringsmekanismer 
som är det andra elementet består av varianterna direktstyrning, standardisering av output, 
självstyrning, standardisering av kompetens och standardisering av arbetsprocesser. Det 
tredje grundläggande elementet som hör till organisationens struktur innefattar enkel struktur, 
maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionaliserad form och slutligen adhockrati 
(Mintzberg 1980, s. 322). 
 

3.2.1 Organisationens baskomponenter 
Mintzberg beskriver att en organisation vanligtvis består av olika delar, dessa delar kan sedan 
kombineras på varierande sätt för att uppnå skilda typer av konfigurationer som är 
gynnsamma på ett eller annat vis (Hampden-Turner 1990, s. 64). Organisationens fem 
baskomponenter består som tidigare nämnts av: strategisk ledning, operativ kärna, 
mellanchefer, teknostruktur och stödfunktioner. I figur 1 illustreras det hur Mintzberg anser 
att dessa fem är uppbyggda i en organisation (Mintzberg 1980, s. 322). 
      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figur 1 föreställer organisationens baskomponenter enligt Mintzberg. 
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3.2.1.1 Strategisk ledning 
Strategisk ledning består av de högst uppsatta inom organisationen. Med andra ord de som 
ansvarar för att styra resterande delar av organisationen (Hampden-Turner 1990, s. 64-65). 
Denna del av organisationen är en såkallad strategisk spets och förutom att den innefattar de 
högsta cheferna ingår även deras personliga personal, så som sekreterare, assistenter etcetera 
(Mintzberg 1980, s. 323). 
 

3.2.1.2 Operativ kärna 
Den operativa kärnan är längst ner i modellen och innefattar personal som gör det 
grundläggande arbetet i en organisation (Hampden-Turner 1990, s. 64-65). Detta innebär att 
alla anställda som producerar företagets produkter eller tjänster ingår i denna kärnverksamhet 
(Mintzberg 1980, s. 323). 
 

3.2.1.3 Mellanchefer 
I detta led, det så kallade mellanledet, befinner sig de chefer som arbetar mellan den 
strategiska ledningen och den operativa kärnan (Mintzberg 1980, s. 323). Dessa chefer kallas 
för mellanchefer och fungerar som en mellanhand för organisationens ledning och dess 
kärnverksamhet. Denna form av chefer är främst förekommande i större organisationer 
eftersom den högsta ledningen då behöver hjälp med att ha koll på detaljer och att få en 
överblick över hela organisationen. Anledningen till att mellanchefer sällan existerar vid 
mindre organisationer är för att de högsta cheferna kan se både detaljer i organisationen och få 
en bra överblick på egen hand (Hampden-Turner 1990, s. 64-65). 
 

3.2.1.4 Teknostruktur 
Teknostrukturen är en stödfunktion som främst arbetar för den operativa kärnan. I denna del 
av organisationen arbetar bland annat den personal som designat och utformat systemet som 
både arbetsprocessen och resultatet är standardiserat efter (Hampden-Turner 1990, s. 64-65). I 
teknostrukturer arbetar alltså personal som med hjälp av analytiska metoder har hand om både 
konstruktion, underhåll av olika strukturer och anpassning av organisationen med tanke på 
dess omgivning. Till denna kategori hör bland annat revisorer, de som planerar arbetsschemat 
och de som planerar för framtiden (Mintzberg 1980, s. 323). 
 

3.2.1.5 Stödfunktioner 
Stödfunktioner innefattar de personer eller grupper som ger indirekt stöd till resten av 
organisationen. Dessa människor är ofta specialister och arbetar utanför den operativa kärnan 
för att kunna stötta organisationens alla delar (Hampden-Turner 1990, s. 64-65). Olika 
arbetsmoment som klassas som stödfunktioner i ett klassiskt tillverkningsföretag är bland 
annat marknadsföring, löneadministration, reception, human resources (HR), juridik och 
cafeteria (Mintzberg 1980, s. 324). 
 

3.2.2 Koordineringsmekanismer 
Strukturen i en organisation bygger på hur organisationen väljer att fördela ansvar. Enligt 
Mintzberg är det just fördelningen av ansvar som leder till att verksamheten kan koordineras 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s. 178). Koordineringsmekanismer inom 
organisationsteorin förtydligar hur en organisations struktur sammanfogas med dess strategi. 
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Detta innebär att organisationens uppbyggnad kombineras med hur den styrs (Matheson 2009, 
s. 1149). Naturligtvis fokuserar organisationsstrukturen på arbetsfördelningen och tack vare 
specifika arbetsuppgifter kan arbetskraften i en organisation delas upp på flera sätt. Detta 
leder till att samordning mellan de olika uppgifterna uppnås och arbetsmomenten kan utföras 
på ett enhetligt vis (Mintzberg 1980, s. 324). För att nå en bra och tydlig organisationsstruktur 
är det viktigt att tänka på hur personalen är koordinerad, med andra ord hur den är samordnad 
och hur organisationen väljer att dela upp arbetsuppgifterna. Detta beskriver Mintzberg 
genom fem distinkta former av koordineringsmekanismer (Matheson 2009, s. 1149). 
 

3.2.2.1 Direktstyrning 
Direktstyrning innebär att varje moment är utfört på kommando (Hampden-Turner 1990, s. 
65). Koordineringen av arbetet sker av en individ, vanligtvis någon som är högre uppsatt inom 
organisationen, vilket leder till att hen ger specifika order till medarbetarna om hur de olika 
arbetsuppgifterna skall utföras och fördelas (Mintzberg 1980, s. 324). 
 

3.2.2.2 Standardisering av output 
Standardisering av output innebär att resultatet av arbetet som utförs är förbestämt (Hampden-
Turner 1990, s. 65). Detta kan ske i form av standardprestandamått eller specifikationer för 
produkterna eller tjänsterna som lämnar organisationen. Denna form av standardisering är 
koordinerad av någon analytiker som tillhör teknostrukturen (Mintzberg 1980, s. 324). 
 

3.2.2.3 Självstyrning 
Självstyrning innebär att medarbetarna arbetar mer eller mindre självständigt utan 
koordination uppifrån (Hampden-Turner 1990, s. 65). De kan tillsammans samordna sitt 
arbete med hjälp av ömsesidig anpassning dem emellan och genom informell kommunikation 
med varandra. Detta arbetssätt leder till att koordination från chefer blir överflödig och i 
många fall slutar existera helt (Mintzberg 1980, s. 324). 
 

3.2.2.4 Standardisering av kompetens 
Standardisering av kompetens innebär att medarbetarna har en speciell behörighet så som 
tillexempel snickare eller elektriker (Hampden-Turner 1990, s. 65). I denna form av 
koordineringsmekanism koordineras arbete till individer med standardiserade färdigheter och 
kunskaper. Tack vare personalens utbildning kan koordineringen av arbetet ske innan jobbet 
påbörjas och de slipper börja helt från grunden (Mintzberg 1980, s. 324). 
 

3.2.2.5 Standardisering av arbetsprocesser 
Standardisering av arbetsprocesser innebär att utförandet av hur en arbetsuppgift skall ske är 
bestämt i förväg (Hampden-Turner 1990, s. 65). Arbetet utförs vanligtvis av en analytiker 
inom teknostrukturen och sker i form av att standarder för hur olika arbetsuppgifter skall 
utföras skapas. Guider för såväl arbetsorder, regler och förordningar kan tas fram i denna 
process (Mintzberg 1980, s. 324).  
 



 

 18 

3.2.3 Organisationsstrukturer 
Organisationsstruktur är enligt Mintzberg hur en organisation delar upp och koordinerar 
arbetsuppgifter. Strukturen är ett resultat av vilken baskomponent och 
koordineringsmekanism som organisationen använder sig av (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 
2014, s. 86). Mintzberg menar att det finns fem grundläggande former för hur en 
organisationsstruktur kan se ut. Dessa är: enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell 
byråkrati, divisionaliserad form och adhockrati (Mintzberg 1980, s. 322). 
 

3.2.3.1 Enkel struktur 
Enkel struktur uppstår när den strategiska spetsen försöker behålla kontrollen över 
beslutsfattandet genom att dra organisationen mot en centralisering. För att lyckas med detta 
är direktstyrning av en pålitlig koordinator ett måste (Mintzberg 1980, s. 329). Enkel struktur 
förekommer ofta inom små organisationer där ledaren är den drivande personen och kan fatta 
snabba beslut på plats om det behövs. I denna form av organisationsstruktur har de anställda i 
verksamheten vanligtvis varierande arbetsuppgifter och enbart få regler att förhålla sig till 
(Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 90). 
 

3.2.3.2 Maskinbyråkrati 
När teknostrukturen går mot den snävaste formen av standardisering av arbetsprocesser 
uppstår maskinbyråkrati. Detta innebär även att en begränsad horisontell decentralisering 
skapas (Mintzberg 1980, s. 329). De organisationer som vanligtvis använder sig av 
maskinbyråkrati är tillverkande organisationer med en specialiserad personal. Strukturen 
bygger nämligen på specialisering hos medarbetarna i den operativa kärnan och 
standardisering av arbetsprocesser, därav spelar teknostrukturen en viktig roll. Inom 
maskinbyråkrati sker koordinering främst genom standardisering av arbetsprocesser. Formen 
är vanlig inom större och äldre organisationer där de har planeringssystem som är väl 
utvecklade (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 90). 
 

3.2.3.3 Professionell byråkrati 
Personalen i den operativa kärnan försöker ständigt minimera bland annat chefers och 
analytikers påverkan över sitt arbete. De främjar istället både horisontell och vertikal 
decentralisering. Om medarbetarna i kärnverksamheten lyckas med sina önskemål arbetar de 
relativt självständigt och får den koordinering som är nödvändig genom 
koordineringsmekanismen: standardisering av kompetens. Med andra ord strävar operatörerna 
efter professionalism och har lite av en övertro på extern utbildning som skall förbättra deras 
egna färdigheter och kunskaper. Detta är en förklaring på hur organisationsstrukturen 
professionell byråkrati tillämpas i praktiken. Exempel på organisationer som använder sig av 
denna struktur är skolor och sjukhus (Mintzberg 1980, s. 329). Den operativa kärnan ses alltså 
som den mest betydelsefulla funktionen inom professionell byråkrati. En viktig faktor för att 
denna form av organisationsstruktur skall fungera är en stabil omgivning, den är inte lämplig 
om det krävs snabba förändringar eftersom den har svårt att anpassa sig till det. (Eriksson-
Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s.180). 
 

3.2.3.4 Divisionaliserad form 
Divisionaliserad form uppstår när mellanchefer kämpar efter självständighet och självstyre 
genom att förhandla ner makten från den strategiska ledningen och om det är nödvändigt även 
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upp från den operativa kärnan. De vill med andra ord koncentrera makten i sina egna enheter 
vilket resulterar i marknadsbaserade enheter som kan styra sina egna beslut. Koordineringen 
ovanifrån begränsas till standardisering av output som rör deras egen produktion (Mintzberg 
1980, s. 329). Denna organisationsstruktur existerar oftast i organisationer som har en bred 
kundbas eller flera produkter eftersom verksamheten då enklast delas in i flera olika enheter. 
Varje enhet har sedan en eller flera mellanchefer som ansvarar för den dagliga verksamheten 
vilket innebär att den högsta ledningen inte har speciellt stor inblick i detaljer i varje enhet 
utan har överlåtit detta till mellancheferna. I divisionaliserad form är det med andra ord 
mellancheferna som har störst inflytande och ses som nyckelpersoner inom varje enhet 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012, s. 180). 
 

3.2.3.5 Adhockrati 
Adhockrati är den sista formen av organisationsstruktur och förekommer främst i relativt nya 
organisationer som riktar sig mot projektlösning eller nyskapning. Olika exempel på detta är 
bland annat forskningsavdelningar, konsultorganisationer och organisationer inom 
högteknologiska områden. Med andra ord är adhockrati lämpligt för organisationer som väljer 
att satsa och fokusera på utveckling (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2014, s. 92). Mintzberg 
menar att denna form av organisationsstruktur uppstår när stödfunktionerna spelar en stor roll 
i en organisation (McHugh & Mintzberg 1985, s. 160). Stödfunktionerna kan få ett stort 
inflytande i en organisation när det kommer till beslutsfattande och samarbete med de som 
annars fattar besluten tack vare deras expertis. Vid adhockrati sker många kontakter i 
organisationen horisontellt, vilket innebär att personalen sköter kommunikationen dem 
emellan utan att blanda in högre chefer. Personalen har även rätt till att koordinera inom deras 
egen enhet och med varandra tack vare självstyrning (Mintzberg 1980, s. 329). 
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4 Empiri 
I det här kapitlet redovisas all lämplig data från företaget. Till en början introduceras en 
sammanfattning om Ellos Group, från starten till idag, där även två sorters 
organisationsscheman inkluderas för att ge läsaren en bra helhetsbild över företaget. Därefter 
presenteras en nulägesbeskrivning som bygger på all insamlad data genom både observationer 
och personliga intervjuer. 
 

4.1 Ellos Group 
År 1947 startade Olle Blomqvist och Lars Gustafsson ett företag. De valde att döpa företaget 
till LO:s postorder efter deras initialer, dock fick de inte registrera ett företag med det namnet 
vilket ledde till funderingar kring uttalet “ELLO” istället. Efter några funderingar beslutade de 
sig för att döpa företaget till Fabriks- och Handelsfirman Ellos (Blomqvist 2014, s. 18-19). De 
öppnade redan ett par veckor efter att namnet var klart och de sålde handdukar av juteväv för 
8,50 kronor per dussin och vita bomullssäckar för 1,95 kronor styck. Enligt deras första 
annons i Göteborgs Posten löd texten “Billigt. 8:50. För detta pris erhåller Ni ett dussin 
handdukar, tillverkade av prima, nyinkommen engelsk juteväv, av bästa kvalité [...] Bra lakan 
och örngott m.m. syr Ni lätt själva av våra prima, hela, rena, vita bomullssäckar. Pris 
ENDAST kr 1:95 per st”. Efter tre veckor hade företaget fått sju order och sju returer med 
brev från missnöjda kunder. Detta ledde till att Lars Gustafsson hoppade av och Olle 
Blomqvist nu stod ensam kvar som ägare av Fabriks- och Handelsfirman Ellos (Blomqvist 
2014, s. 20-22). 

Efter många års hårt arbete och stora framgångar planerades det stora lyftet år 1975. 
Fabriks- och Handelsfirman Ellos skulle bygga den modernaste postorderanläggningen i 
Europa och satsa på en marknad utanför Sverige. Dock behövde företaget förändra utseendet 
på företagsnamnet - logotypen innan det gick in på nya marknader. Det blev all personal på 
reklamavdelningens uppgift att komma med nya förslag. Ett genialiskt namn som var både 
kort, lätt att uttala, lätt att läsa på alla språk - ellos. Marknadsundersökningar gav resultat om 
att Norge och Finland var lämpliga länder att börja i. För att ha större möjligheter att 
finansiera en expansion behövde företaget ta sig in på börsen och starta ett finansbolag. År 
1978 invigdes de nya lokalerna i Viared av ingen mindre än Kung Carl XVI Gustaf. 
(Blomqvist 2014, s. 113-115). År 1985 kom Ellos som första postorderföretag in på 
Stockholms Fondbörs, på A-listan. Då företaget väl uppfyllde alla kriterier som fondbörsen 
ställde kom de in utan problem. De kunde visa en uthållig utveckling, tiodubblad omsättning, 
tredubbling av antalet anställda och en tiodubblad vinst. Under de tio första åren i Viared hade 
Ellos förutom tidigare nämnda ökningar investerat över 500 miljoner kronor (Blomqvist 2014, 
s. 121). 

När Olle Blomqvist skulle fylla 60 år tog han beslutet att sälja Ellos, eftersom ingen av 
barnen var intresserad av att ta över företaget. Detta var 1988 och samma år såldes Ellos till 
ICA (Blomqvist 2014, s. 139-140). Därefter har företaget ägts av flera olika bolag och både 
samarbetat med och i vissa fall även ägt andra företag så som Josefssons, Enjoy, La Redoute 
etcetera. Idag ägs företaget av det svenskbaserade riskkapitalbolaget Nordic Capital. De 
förvärvde Ellos-koncernen 2013 och namnet Ellos Group uppstod. Ellos Group är idag ett av 
Nordens största distanshandelsföretag och är förutom etablerat i Sverige, Norge, Finland och 
Danmark även lanserat i Frankrike, Ryssland och Schweiz. Koncernen består av de två egna 
varumärkena: Ellos och Jotex. Ellos används när det gäller mode- och hemprodukter medan 
textil- och dekorationsprodukter hör till Jotex. År 2014 blev det även klart att Ellos Group 
förvärvade majoriteten i företaget Stayhard och i början av år 2015 flyttades Stayhard till 
Viared för att bli en del av Ellos Group (Ellos.se). 
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4.2 Organisationsschema 
Ellos Group består idag av flera olika avdelningar. Företagets operativa chef har ansvar för 
åtta av dem vilket syns i figur 2. Det är IT, kundcenter, logistik/produktion, distribution, 
service/underhåll, affärsutveckling, projekt och övriga länder. 
 

 
Figur 2 föreställer ett organisationsschema över avdelningarna som Ellos operativa chef ansvarar för. 

 
Företagets operativa chef ansvarar som tidigare nämnts för logistikavdelningen vilket är 
avdelningen som den här studien grundar sig i. För att få en tydligare bild av 
logistikavdelningen och de mindre enheter som den innefattar visas detta i ett 
organisationsschema i figur 3. 
 

 
Figur 3 föreställer ett organisationsschema över logistikavdelningen. 

 

4.3 Nulägesbeskrivning 
Logistikavdelning är i dagsläget indelat i fem mindre avdelningar: gods in, expedition, gods 
ut, returen och externt lager. Dessa avdelningar är relativt självgående men då de tillsammans 
bildar hela flödet på produktionen krävs ett gott samarbete. Alla avdelningar ser mer eller 
mindre olika ut beroende på arbetsuppgifter och mängden arbete som skall utföras per dag. 
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Ledarskapet, personalstyrkan och organisationens utformning är viktiga faktorer som varierar 
mellan de olika avdelningarna. Tjänsterna som denna studie främst fokuserar på och som 
finns inom varje avdelning är teamledare, koordinator och samordnare. En teamledare har 
främst personalansvar medan en koordinator ansvarar för produktionen. En samordnare är en 
hjälpande hand för koordinatorerna och hjälper främst till med den kortsiktiga planeringen av 
produktionen. 
 

4.3.1 Observationer 
För att få en bra helhetsbild över Ellos logistikavdelning har observationer över alla 
avdelningar inom organisationen utförts. Under dessa observationer genomfördes även samtal 
med slumpvis utvalda personer i personalstyrkan för att få deras syn på hur organisationen 
och ledarskapet fungerar. 
 

4.3.1.1 Gods in 
Gods in består sammanlagt av en personalstyrka på 31 personer. Medarbetarna är uppdelade 
mellan två mindre enheter på gods in, de hjälper dock varandra vid behov men annars roterar 
personalen dagligen endast mellan arbetsstationerna på deras enhet. Förutom medarbetare 
arbetar en teamledare/koordinator och två samordnare på gods in, detta visas som ett 
organisationsschema i figur 4. De två samordnarna har ansvar för varsin enhet samtidigt som 
de arbetar i produktionen och teamledaren/koordinatorn ansvarar för hela avdelningen. Gods 
in består som tidigare nämnt av två mindre enheter: mottagningen och försörjningen, utöver 
de två enheterna finns arbetsstationerna planering, ompack, inspektion/kontroll och 
komplettering. Mottagningen är den enhet som tar emot alla varor när de anländer till Ellos 
Group. De olika arbetsstationerna inom enheten är uppack, linen och bryggan. Den andra 
enheten på gods in: försörjningen, består av de fyra arbetsstationerna kranen, transport, 
lastning och lossning. På denna enhet tar personalen emot varorna från mottagningsgruppen 
och transporterar ut dem till bland annat höglagret. Det är även deras arbetsuppgift att 
transportera varor från lagret vidare till expedition.  

Gods in har som tidigare nämnt en teamledare/koordinator och två arbetande 
samordnare. Det är teamledaren/koordinatorn som har det övergripande ansvaret för både 
produktionen och personalen på gods in. Samordnarna hjälper främst till med den dagliga 
bemanningen på sina respektive avdelningar och kan deltaga i möten som rör produktionen 
om teamledaren/koordinatorn inte kan närvara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4 föreställer mellanchefen och teknostrukturens arbetsfördelning på gods in. 
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4.3.1.2 Expedition 
Expedition består främst av arbetsuppgifterna plock och påfyllning. På denna avdelning är det 
två teamledare, en koordinator och 74 personer som arbetar i produktionen varav fyra av dem 
även är samordnare. Denna arbetsfördelning, förutom personalen i produktionen, förtydligas 
med hjälp av ett organisationsschema i figur 5. Medarbetarna i produktionen är indelade i 15 
mindre grupper och teamledarna har därmed ansvar för sju respektive åtta grupper var. 
Grupperna är väldigt självständiga och avgör själva hur de vill lägga upp varje arbetsdag, 
vilket innebär att varje grupp på expeditionsavdelningen arbetar relativt olika. 

Plocken går ut på att varje grupp får ut ett visst antal plockorder varje morgon som 
visar hur mycket de har att göra under dagen. Det är sedan upp till gruppen att avgöra hur de 
vill lägga upp dagen: om de exempelvis vill dela upp plockorderna så att alla plockar lika 
mycket eller om de delar upp orderna i olika högar och sedan tar en hög undan för undan tills 
de är färdiga. När de plockar går personalen med varsin vagn i olika gångar där alla varorna är 
placerade i hyllor och tar de varor som står på plockordern. Orderna plockas batchvis och 
varje batch har ett visst antal minuter innan den ska vara färdig. När en batch är färdig hälls 
alla varor ut på ett transportband som går till nästa avdelning: gods ut. 

Förutom att plocka varor är det även personalens uppgift att fylla på lagret med nya 
varor. Varje dag kommer ett varierat antal av dessa varor i mindre kartonger från gods in som 
sedan ska ut i lagerhyllorna. Det är även upp till gruppen att bestämma hur de vill hantera 
denna arbetsuppgift. Vissa grupper är uppdelade så att några personer går iväg och fyller på 
lagret medan övriga fortsätter plocka som vanligt och i andra grupper tar alla en paus från 
plocken och gemensamt fyller på lagret. 

Expeditionen har som sagt två teamledare och en koordinator men de är inte delaktiga 
i varandras arbetsuppgifter. Teamledarna har hand om alla personalfrågor och har hela 
personalansvaret medan koordinatorn inte har något personalansvar utan enbart 
produktionsansvar. Det är koordinatorns uppgift att se till att produktionen fungerar och även 
all planering, både kort- och långsiktig, hör till dennes arbetsuppgifter. Koordinatorn har fyra 
samordnare som på ett rullande schema är högra handen och sköter främst den dagliga 
planeringen och bemanningen en vecka i taget, övriga veckor arbetar de i produktionen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 5 föreställer mellancheferna och teknostrukturens arbetsfördelning på expedition. 
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4.3.1.3 Gods ut 
Gods ut är den sista avdelningen innan varorna lämnar lagret och går till kund. På denna 
avdelning arbetar två teamledare, en koordinator och 66 medarbetare inklusive fyra 
samordnare. Förutom personalen i produktionen förtydligas de övriga tjänsterna genom ett 
organisationsschema i figur 6. Personalen på golvet är indelad i mindre grupper, precis som 
på expedition, och de två teamledarna har hand om hälften var - det diffar på ungefär fem 
personer. Teamledarna har allt personalansvar på gods ut och koordinatorn sköter 
produktionen. Koordinatorn har i sin tur fyra samordnare som hjälper till en vecka i taget då 
de går på ett rullande schema, övriga tre veckor arbetar de i produktionen. 

Gods ut består av sju olika arbetsstationer: 
 

1. Pack + truck utsida 
2. Pack + centralkomplettering 
3. Pack + emballagetruck, bygga pall, beckmaskin och lillpack 
4. Pack + sortering på A-sidan 
5. Pack + truck insida 
6. Pack + bandmaskin 
7. Pack + sortering på B-sidan 
 

Packen är den huvudsakliga delen på gods ut vilket innebär att varje grupp ständigt är 
involverad i den. De övriga stationerna har varje grupp hand om en vecka i taget, med andra 
ord har grupperna pack och en till arbetsuppgift i en vecka innan de roterar och arbetar på en 
annan station. 

Den stora skillnaden på gods ut jämfört med övriga avdelningar är att den utgår från 
en line. Allting går i en specifik ordning innan varorna lämnar Ellos och skickas vidare till 
kund. Detta för med sig att varje arbetsstation måste vara bemannad hela tiden och alla 
arbetsuppgifter utföras i rätt ordning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6 föreställer mellancheferna och teknostrukturens arbetsfördelning på gods ut. 
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4.3.1.4 Returen 
På returavdelningen arbetar 28 medarbetare, en teamledare/koordinator och en samordnare. 
Denna arbetsfördelning visas i ett organisationsschema i figur 7, dock är ej personalen i 
produktionen med i denna figur. Teamledaren/koordinatorn har allt ansvar vad gäller 
personalen och produktionen samt har hand om planeringen. Samordnaren är där som en 
hjälpande hand och har främst hand om den dagliga produktionen och bemanningen. I 
dagsläget hanteras endast returer från Norge på Ellos Group i Viared, resterande returer 
behandlas i Estland och Polen sedan 2008. I Estland hanteras de finska returerna medan de 
svenska och danska tas om hand i Polen. 

Returavdelningen består inte bara av returen utan även outbound, redmap, tv & radio 
samt personalbutiken (p-butiken). Returen tar emot alla varor som kunden skickar tillbaka av 
olika anledningar. Personalen måste därför gå igenom varje vara för att se varför kunden 
skickade tillbaka varan och sedan hantera den utifrån det. Är varorna i bra skick plastas de 
om, registreras på nytt och går återigen ut på lagret. De varor som är trasiga eller har något 
annat fel skickas antingen till reklamation, kontroll eller till p-butiken. P-butiken är en liten 
butik dit varor som inte kan säljas till kund men som ändå är i för bra skick för att slängas går. 
Butiken har anställd personal och är öppen två eftermiddagar i veckan för all personal på 
Ellos Group och två eftermiddagar för allmänheten. På returavdelningen finns det en liten 
inhägnad del där all elektronik och alla små varor av dyrare värde hanteras. Denna del kallas 
för tv & radio. Denna hantering görs av några få anställda för att få så bra uppsikten över 
varorna som möjlig. Både outbound och redmap är två relativt nya enheter, de startade när 
Ellos såldes från Redcats som var deras tidigare ägare. La Redoute som ingår i Redcats har 
fortfarande kvar vissa samarbeten med Ellos Group vilket är anledningen till att dessa två 
enheter öppnade. Outbound har hand om alla Ellos-artiklar som säljs av La Redoute medan 
redmap har hand om de La Redoute-artiklar som säljs av Ellos Group. Det bearbetas ungefär 
10 000 -15 000 enheter/vecka på redmap. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 7 föreställer mellanchefen och teknostrukturens arbetsfördelning på returen. 
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4.3.1.5 Externt lager 
På det externa lagret arbetar en teamledare/koordinator och en samordnare vilket förtydligas i 
figur 8 med hjälp av ett organisationsschema. Teamledaren/koordinatorn har det övergripande 
ansvaret vad det gäller både personalen och produktionen på avdelningen medan samordnaren 
är som en hjälpande hand och främst ser till den dagliga bemanningen fungerar. Det externa 
lagret består av totalt 12 personer som arbetar i produktionen. Dessa medarbetare är indelade i 
mindre grupper som veckovis roterar mellan de olika arbetsstationerna. Det externa lagret 
består av två lokaler, Box 2 och Box 3. Dessa lokaler är fristående från övriga Ellos men det 
är gångavstånd både lokalerna emellan och mellan Ellos huvudbyggnad.  

Det externa lagret är på sätt och vis en miniatyr av hela Ellos. De gör nämligen allt 
som de övriga avdelningarna gör tillsammans fast de hanterar enbart de stora varorna så som 
möbler, lampor och mattor, med andra ord har det externa lagret hand om hela flödet. De har 
både en godsmottagning där de tar emot varor, de plockar varorna som kunder beställt innan 
de packar dem och skickar ut paketen till kund. Det externa lagret har även en liten 
returavdelning där de tar hand om alla returer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Personliga intervjuer 
För att nå en så bra nulägesbeskrivning som möjligt har observationer kompletterats med 
personliga intervjuer. Intervjuerna har skett med lämpliga representanter som i den här studien 
består av teamledare, koordinatorer, teamledare/koordinatorer och i vissa fall även 
samordnare. För att få en djupare förståelse om verkligheten på Ellos Group har även 
intervjuer med operativ chef, produktionens chef och en person från HR-avdelningen 
genomförts. Under observationerna på de olika avdelningarna fick även en del av 
personalstyrkan komma till tals vilket nämndes tidigare. Samtalen med dem var dock inga 
djupgående intervjuer utan forskningsfrågan ställdes i sin helhet för att få en uppfattning om 
hur personalen anser att situationen på avdelningen är i dagsläget. 

Figur 8 föreställer mellanchefen och teknostrukturens arbetsfördelning på det externa lagret. 
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4.3.2.1 Teamledare 
På Ellos Groups logistikavdelning arbetar i dag fyra renodlade teamledare refererade som 
respondent 1, 2, 3 och 4. De har främst ett personalansvar som innebär allt från personliga 
utvecklingssamtal med alla medarbetare till sjukfrånvaro, rehab och uppföljning. Förutom 
personalansvaret har teamledarna hand om utvecklingen runtomkring produktionen och 
organisationen.  Detta sker bland annat i form av möten och olika utbildningar. Alla fyra är 
relativt eniga om att de har många möten, både med sin personal och med övriga teamledare, 
koordinatorer och deras chef. 
 Respondenterna arbetar två och två vilket innebär att de delar på sina arbetsuppgifter 
och ständigt kan bolla tankar och idéer med varandra. De anser allihop att det är en stor fördel 
att vara två eftersom arbetsbelastningen hade blivit alldeles för stor för endast en person, 
framförallt med tanke på personalstyrkorna. Samarbetet dem emellan fungerar bra och de har 
daglig kontakt med varandra vilket innebär att de är uppdaterade och har bra koll på den 
andres arbetssituation. Även om de kan tänka och tycka olika emellanåt tycker de ändå att de 
kan arbeta bra tillsammans. Trots att de arbetar två och två kan det periodvis vara väldigt 
mycket att göra. Respondent 1 och 2 anser att det är mycket att göra lika ofta som det är lite 
att göra vilket innebär att arbetsbelastningen är väldigt varierande men överlag tycker de att 
den är helt okej. De två menar att det som räddar dem från en tung arbetsbelastning är att de 
ser personalen som en helhet istället för individer. De har exempelvis inga individuella 
uppföljningar så länge behovet inte finns. Respondent 3 och 4 anser däremot att de sällan har 
för lite att göra. De tycker att deras arbetsbelastning var oerhört tung innan men att den nu har 
blivit bättre. De menar att det är viktigt att kunna fördela resurser på bästa möjliga sätt, de har 
nämligen hand om mycket utöver personalen och det är det som tar mest tid och kraft. Ingen 
av de fyra respondenterna anser att de har någon som de kan ta hjälp av vid tuffa perioder, 
mer än den andra teamledaren som de arbetar tillsammans med. De har inga samordnare som 
kan hjälpa dem, men tack vare den goda relationen dem emellan och ett bra samarbete med 
övriga avdelningar kan de diskutera saker med dem om så behövs. De kan även vända sig till 
deras chef om de behöver hjälp men inte för direkt avlastning. 

De båda teamen menar att det inte bara är viktigt att de har en bra relation dem 
emellan eller med övriga teamledare utan att deras relation med personalen är minst lika 
viktig. Alla fyra anser att en öppen dialog med personalen är av stor betydelse och att en 
kontinuerlig kontakt är viktig för att skapa tillit och förtroende. Teamledarna menar även att 
de måste ha bra koll på sin personal för att de skall vilja öppna sig för dem och därmed kunna 
skapa en bra relation och ett väl fungerande samarbete. Respondent 1 och 2 är tydliga med att 
de försöker involvera sin personal så mycket som möjligt i olika projekt eller förändringar. De 
är också noga med att lyssna på deras åsikter innan några beslut fattas. Detta tror teamledarna 
förbättrar relationen mellan dem och personalen. Trots att teamledarna har eget ansvar för 
ungefär hälften av grupperna är de noga med att förtydliga att de har bra kontakt med alla 
medarbetare på deras avdelning, även de som de egentligen inte ansvarar för. 
De fyra teamledarna anser att kontakten med övriga avdelningar fungerar bra. De har nog bäst 
relation med varandra på expedition och gods ut, kanske främst eftersom de arbetar såpass 
nära varandra tror de. De poängterar dock att alla avdelningar har ett bra samarbete. De har 
inga problem med att bolla idéer eller tankar med ansvariga från övriga avdelningar och 
tycker sig ha bra koll på alla andra tack vare deras nära relationer. Att de har en daglig kontakt 
med alla avdelningar och många gemensamma möten anser teamledarna bidrar till den goda 
relationen som är i dagsläget. Tack vare avdelningarnas goda samarbete menar teamledarna 
att de försöker hjälpa varandra så gott de kan. Två av teamledarna anser dock att det 
fortfarande kan vara lite väl mycket fokus på min avdelning men att det ändå har blivit 
betydligt bättre de senaste åren. När det kommer till personalen verkar kontakten och 
samarbetet mellan de olika avdelningarna skilja sig lite åt. Respondent 1 och 2 säger att 
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personalen inte har några problem med att byta avdelning för en dag om någon annan 
avdelning behöver hjälp eftersom de är så vana vid det. Respondent 3 och 4 menar däremot att 
attityden mot detta är väldigt varierande. Vissa tycker inte att det är några problem att byta 
avdelning lite då och då medan andra ogillar det skarpt. Dessa teamledare försöker dock vara 
öppna och låta personalen avgöra vilka som skall byta avdelning istället för att de som 
teamledare skall bestämma. De har även kommit på ett system där det dokumenteras vilka 
som har bytt avdelning vilket gör det mer rättvist och tydligare för personalen. 
 

4.3.2.2 Koordinatorer 
På Ellos logistikavdelning arbetar det två koordinatorer, en på expedition och en på gods ut, 
de är refererade som respondent 5 respektive respondent 6. Respondent 5 och 6 arbetar med 
produktionen och är inte insatta i personalfrågor. De har ett övergripande ansvar för att 
produktionen på deras respektive avdelning fungerar både lång- och kortsiktigt men fokus är 
framförallt på långtidsplaneringen eftersom de har hjälp av samordnare med den kortsikta 
planeringen. Båda två har valt att ha fyra samordnare var som arbetar för dem på ett rullande 
schema. Schemat är planerat veckovis och samordnarna spenderar resterande tid arbetandes 
ute i produktionen. De är båda eniga om att det är en fördel att samordnarna även arbetar i 
produktionen eftersom de har en bra inblick på detaljer i det dagliga arbetet som 
koordinatorerna kan ha svårt att hinna med. De förklarar att arbetsbelastningen inte heller blir 
lika tung när samordnarna hjälper dem. Om behovet finns kan de även ta hjälp av teamledarna 
vilket de tycker känns tryggt. Respondent 5 och 6 poängterar att arbetsbelastningen ibland kan 
påverka deras dagliga kommunikation med personalen på deras avdelningar. De anser båda 
två att de har svårt att få tid att prata med alla under en dag. Trots detta tycker de att kontakten 
med personalen är bra och att de har en öppen relation med både medarbetarna och varandra. 

De båda avdelningarna har valt att planera produktionen på olika sätt. På gods ut väljer 
de bland annat att bemanna avdelningen utifrån antalet personer som krävs medan de på 
expedition planerar efter antalet timmar som behövs. Detta kan ibland skapa problem när de 
skall låna personal sinsemellan eftersom det är svårt att översätta antalet timmar med 
personer. Respondent 5 och 6 menar att det ibland även är för mycket fokus på att min 
avdelning skall ha förtur och inte lida för att en annan avdelning har ont om folk en dag. Det 
är dock inte bara i ledningsgruppen som detta problem kan skapa osämja utan även de som 
arbetar i produktionen kan ha en mindre positiv tanke om att byta arbetsuppgift och 
framförallt att byta avdelning. Många har arbetat med samma sak och på samma avdelning i 
flera år vilket bidrar till att de inte alltid är positiva till förändring. Både respondent 5 och 
respondent 6 är eniga om att ingen avdelning är viktigare än någon annan men det kan bli mer 
konsekvenser om en avdelning inte fungerar på grund av underbemannad personal. På 
exempelvis gods ut där de arbetar med en line blir det stora problem om det saknas personal 
på något arbetsmoment. De förklarar även att deras chef är mycket bra på att förklara vad som 
skall prioriteras och varför, därav minskar de negativa attityderna mot att hjälpa de andra 
avdelningarna. Respondent 5 och 6 anser att det är ett bra klimat mellan alla avdelningarna på 
logistikavdelningen och att de har en öppen kommunikation. Tidigare ansåg de att det var 
mycket fokus på sin egen avdelning men det har förbättras väldigt mycket under de senaste 
åren. De har flera möten varje vecka där de diskuterar eventuella problem och kommande 
veckor med mera. Detta är en av de bidragande faktorerna till att det är ökad förståelse för vår 
produktion och inte endast min avdelning.  
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4.3.2.3 Teamledare/koordinatorer 
Tre avdelningar på Ellos logistikavdelning har kombinerat tjänsten teamledare och 
koordinator. De som arbetar som teamledare och koordinator får därmed ett kombinerat 
ansvar för personalen och produktionen. Detta innebär att deras arbetsuppgifter är samma som 
teamledarnas och koordinatorernas tillsammans. Alla tre har dock en till två samordnare var 
som hjälper dem och de anser alla tre att deras relation med samordnaren/samordnarna är 
mycket god. De har daglig kommunikation och är ständigt uppdaterade om den andres 
arbetsuppgifter, de förklarar att de litar på samordnarna och därmed inte är inne och petar i 
deras arbete om de själva inte ber om det. 
 Respondent 7 och 8 anser att deras relation med personalen är väldigt bra, ur deras 
synvinkel. Den ena träffar sin personal dagligen vilket är en stor fördel om en god relation 
skall nås menar hen. Den andra är tydlig med att det inte finns någon “vi och ni”- känsla inom 
avdelningen och det tror respondent 8 beror på att hen började sin karriär i produktionen. 
Respondent 9 är däremot mer skeptisk över relationen med personalen och menar att alla 
möten påverkar deras relation negativt då de sällan hinner ses. Respondent 9 anser att det är 
viktigt att vara synlig ute i produktionen för att uppnå en bra kontakt med personalen men 
påpekar att detta tyvärr inte är möjligt på grund tidsbrist. Detta är något som personalen är 
medveten om och många anser samma sak som respondent 9. 
 När det kommer till arbetsbelastningen är de tre teamledarna/koordinatorerna oerhört 
delade i sina åsikter. Respondent 7 anser att arbetsbelastningen är tillräcklig, främst eftersom 
personalstyrkan är så pass liten. Ju mindre personalstyrka desto enklare tror hen att det är att 
ha en kombinerad tjänst eftersom helhetsbilden då blir tydligare. Dock är respondent 7 noga 
med att påpeka att samordnaren som hjälper till nog är mer koordinator än samordnare och att 
hen själv är mer teamledare än kombinerat. I dagsläget anser därmed respondent 7 att 
arbetsbelastningen är lagom. Respondent 8 har en betydligt större personalstyrka vilket gör 
hen mer kluven till arbetsbelastningen. Att ha hand om runt 30 personer och samtidigt vara 
koordinator är verkligen på gränsen anser hen. Anledningen till att detta trots allt fungerar är 
tack vare självgående personal och få sjukskrivna eller med behov av rehab. Även respondent 
8 är dock noga med att poängtera att samordnaren på den här avdelningen egentligen fungerar 
mer som en koordinator än en samordnare vilket också underlättar arbetsbelastningen. 
Respondent 9 anser att arbetsbelastningen inte är okej och att det är alldeles för många måsten 
i dagsläget. Hen får titt som tätt prioritera för att hinna med allting och tvingas alldeles för 
ofta ta genvägar. Som tidigare nämnts drabbas relationen med personalen och respondent 9 
anser själv att det är viktigt att vara synlig för att vara en bra teamledare vilket tiden inte 
räcker till för i dagsläget. Som tur är, är de två samordnarna fantastiska och till stor hjälp 
förklarar hen. Respondent 9 är också noga med att arbeta om det är övertid eftersom det då 
finns möjlighet till att vara i produktionen och ta igen all förlorad tid med personalen. 
 Alla tre anser att kontakten mellan de olika avdelningarna i dagsläget är väldigt bra. 
Samarbetet dem emellan har blivit bättre och alla har lärt sig att se bredden i företaget istället 
för att enbart se till sin avdelning, även om det fortfarande kan bli bättre. Detta leder till att 
övriga avdelningar oftast är hjälpsamma när någon är underbemannad förklarar de. Enda 
gången då det kan uppstå problem är om alla behöver hjälp samtidigt men då är deras chef 
duktig på att förklara vad som är viktigast just nu vilket avdelningarna får förhålla sig till 
säger de alla tre. En av dem menar dock att det fortfarande kan vara ganska krångligt att 
samarbeta med alla avdelningar, vissa personligheter sätter stopp för flexibiliteten även om 
det har blivit mycket bättre. Alla tre är eniga om att personalen är mindre positiv när det 
kommer till att byta avdelning, framförallt de som behöver bli inlånade till deras avdelningar. 
En av dem menar att det har med förutfattade meningar att göra och att de som väl har 
kommit till deras avdelning är såpass nöjda att de bett om att få stanna kvar. En annan anser 
att det beror på vilka arbetsuppgifter de behöver utföra, vissa ses som tråkigare än andra. Och 
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den tredje menar att det beror på att deras avdelning ses som “skitgöra”. Respondent 9 är dock 
tydlig med att personalen på hens avdelning idag är relativt vana med att flyttas runt vilket gör 
att de tycker att det är helt okej. Hen och samordnarna har även arbetat aktivt för att nå dit och 
är noga med att lyssna på personalen så att de som vill gå till specifika avdelningar får gå dit, 
de försöker att aldrig tvinga någon. 
 

4.3.2.4 Samordnare 
På Ellos logistikavdelning arbetar fyra samordnare under tre teamledare/koordinatorer och 
åtta samordnare på ett rullande schema under två koordinatorer. Detta innebär att de båda 
koordinatorerna har fyra samordnare var som arbetar en vecka i taget.  

De två samordnare som de djupgående intervjuerna har gjorts med refereras som 
respondent 10 och respondent 11. De arbetar båda under en teamledare/koordinator och anser 
sig ha rollen som koordinator även om de på pappret “enbart” är samordnare. Både 
respondent 10 och 11 ansvarar för att styra upp produktionen, ha hand om 
nyckeltal/effektivitet och se till så att bemanningen är korrekt gentemot behovet. Ingen av 
dem har något personalansvar men eftersom båda två arbetar väldigt nära personalen anser de 
att de har en god relation med dem och de kommunicerar med personalen flera gånger varje 
dag. 
 Båda samordnarna anser att deras arbetsbelastning är tillräcklig och även om 
bemanningen kan vara svår att lösa på grund av stor variation i det ena fallet och ständig 
underbemanning i det andra så tror ingen av dem att ytterligare en samordnare hade förändrat 
situationen. Däremot menar båda att deras arbetsuppgifter snarare är som en koordinators än 
en renodlad samordnare, vilket innebär att begreppen arbetsbelastning och arbetsuppgifter blir 
något snedvridna. Skall de utgå från en samordnare eller en koordinator när de svarar frågar 
de sig? Dock är båda tydliga med att de tack vare deras nära relation med sin 
teamledare/koordinator alltid kan få hjälp om så önskas. Även om de inte alltid kan få 
praktiskt hjälp så kan de ständigt diskutera saker och problem vid behov. Kontakten med 
deras teamledare/koordinator tycker båda två som sagt är väldigt god och eftersom de arbetar 
mycket nära varandra har de daglig kommunikation. Trots deras goda relationer så arbetar de 
ändå väldigt självständigt och båda menar att de har stort förtroende från sin 
teamledare/koordinator.  
 Precis som teamledarna anser även samordnarna att både kontakten och samarbetet 
med övriga avdelningar fungerar bra. De har kontinuerlig kontakt via möten och vissa 
personer för de daglig kommunikation med. Alla avdelningar har lärt sig att se till företagets 
bästa istället för att vara egocentriska. I den ena avdelningen tillexempel som mer eller mindre 
alltid är underbemannad där anser respondent 10 att övriga avdelningar alltid hjälper till för 
att täcka bemanningsbehovet. I den andra avdelningen där bemanningsbehovet är oerhört 
varierande menar respondent 11 att de både behöver låna in och låna ut personal väldigt ofta 
men att det sällan uppstår problem så länge det finns tillgänglig personal. Båda respondent 10 
och 11 förklarar däremot att det kan vara en hel del sura miner från personalens sida när de 
behöver lånas ut till andra avdelningar. Den ena menar att de flesta har haft ganska 
förutfattade meningar som inte har varit speciellt positiva om att komma till just den 
samordnarens avdelning. Detta har dock förändrats under tiden eftersom folk som har kommit 
till avdelningen har märkt att det inte är så farligt utan faktiskt ganska trivsamt. Den andra 
samordnaren tycker också att det uppstår en del sura miner vid in- och utlåning av personal 
men tror att det främst beror på arbetsuppgifter och inte avdelningen som helhet. 
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4.3.2.5 Ledningen 
Ledningen på logistikavdelningen består av företagets operativa chef, som även är 
logistikchef och därmed har det övergripande ansvaret för hela avdelningen, och 
produktionschefen. Eftersom dessa chefer har två helt olika tjänster är deras intervjuer 
uppdelade för att på så sätt skapa en tydligare och mer rättvis bild av intervjuerna. 
 

4.3.2.5.1 Operativ chef/logistikchef 
Företagets logistikchef, hädanefter kallat respondent 12, har det yttersta ansvaret för åtta 
avdelningar och personalansvaret för cheferna på de olika avdelningarna.  

Respondent 12 förklarar att fokus har legat på att få personalen att förbättra kontakten 
mellan de olika avdelningarna vilket respondent 12 tycker att de har lyckats med. Vidare 
förklaras det dock att det fortfarande kan förekomma att varje avdelning fokuserar för mycket 
på sina egna nyckeltal och inte så mycket på hela produktionen som de borde göra. 
Respondent 12 jämför det med lagidrott och förklarar; bara för att ett lag har ligans bästa 
spelare innebär inte det att det laget vinner flest matcher. Det är viktigt att ha en bra grund och 
en hög lägstanivå. Även om förbättringar har skett på logistikavdelningen måste helhetssynen 
fortfarande arbetas mer med anser respondent 12 eftersom det är en av de viktigaste delarna 
för en fungerande organisation. 

När det kommer till organisationen och ledarskapet på logistikavdelningen finns en del 
tankar och funderingar. Respondent 12 tror bland annat att det kan vara en nackdel att arbeta 
utifrån flera små enheter som de gör i dagsläget. Respondent 12 funderar nämligen på om 
detta kan vara negativt för samhörigheten och för avdelningen som helhet. Respondent 12 är 
däremot väldigt positiv till att de använder sig av både teamledare och koordinatorer på Ellos 
Group. Respondent 12 menar att det är en stor fördel att få vara chef över produktionen utan 
att behöva ha något personalansvar och vice versa. Respondent 12 anser därför att det kanske 
inte vore helt fel att koordinera ännu mer än vad som görs i dagsläget. 
 

4.3.2.5.2 Produktionschef 
På logistikavdelningen finns det en produktionschef refererad som respondent 13. Respondent 
13 står på en stabil grund med flera år som ledare och högt uppsatt inom olika organisationer. 
På Ellos Group har respondent 13 det övergripande ansvaret för de fem mindre avdelningarna 
som logistikavdelningen består av. Respondent 13 huvudsakliga ansvar är att se till att 
produktionen håller vad de lovat kunden och levererar sina varor i tid. 

Respondent 13 anser att hens relation till de anställda är bra och de har en öppen 
kommunikation med högt i tak. Respondent 13 förklarar sig ha en delegerande ledarstil och 
stor tillit till de mellanchefer som arbetar på logistikavdelningen. Respondent 13 beskriver att 
detta är med all rätt eftersom de alla har mycket goda kunskaper och kan otroligt mycket om 
hela produktionen vilket respondent 13 själv inte kan på samma sätt. Som chef behöver 
nämligen inte respondent 13 kunna produktionen i samma detalj som både personalen och 
teamledarna. Respondent 13 anser att medarbetarna på logistikavdelningen har stor frihet men 
det medföljer också att de har ett stort ansvar även om respondent 13 som chef har det yttersta 
ansvaret vilket hen heller aldrig ger ifrån sig. Respondent 13 har bra koll på medarbetarnas 
kompetens och vet vem som bör tillfrågas för olika typer av problem eller uppgifter.  

Vidare anser sig respondent 13 ha bra kontakt med de olika avdelningarna och 
förklarar att det tidigare var fokus på min avdelning och inte på hela produktionen. Nu 
däremot är det stor skillnad på den punkten. Respondent 13 säger att det märks tydligt att 
medarbetarna börjar få en helhetsförståelse för produktionen och hjälps åt på ett helt annat sätt 
än tidigare vilket är mycket viktigt. Respondent 13 tycker även att det är viktigt att personalen 
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kan mer än en sak så att de lätt kan flyttas på om behovet uppstår, men påpekar också att alla 
medarbetare inte är lika förtjusta i detta och vissa är till och med hyfsat motstridiga.  

Dagsläget på logistikavdelningen tycker den ansvarige är bra och förklarar att det är en 
bra mix på människor både vad det gäller kön och kompetens. Respondent 13 beskriver att 
många har arbetat mycket länge inom företaget vilket ses både som en för- och nackdel, de 
har mycket kunskap och erfarenhet men är ofta emot förändringar. När respondent 13 
funderar kring vad som kan förbättras eller förändras inom organisationen kommer hen på en 
del förslag. Respondent 13 tycker tillexempel att vissa avdelningar är alldeles för 
underbemannade och behöver mer personal och han anser att både expedition och gods ut 
troligtvis har för stor personalstyrka i förhållande till antalet teamledare vilket innebär att de 
nog skulle behöva ytterligare en teamledare om ingen annan förändring sker. Bortsett från 
dessa faktorer tycker respondent 13 att ledarskapet fungerar väldigt bra. En skrämmande 
utveckling är dock den ökade psykiska ohälsan som är en bieffekt av det moderna samhället 
fortsätter respondent 13. Detta ökar behovet av att ledarna bör ha större kunskap inom 
psykologi. Det poängteras att detta är en fråga som blir mer aktuell för var dag eftersom det 
påverkar arbetet för många människor. Avslutningsvis tycker respondent 13 att det är ett bra 
klimat på logistikavdelningen i dagsläget och att kommunikationen är öppen och god. 
Respondent 13 säger även att det vore önskvärt om alla medarbetare kan få en ännu bättre 
helhetsförståelse för produktionen.  
 

4.3.2.6 HR-personal 
Logistikavdelningen har en HR-ansvarig, refereras här som respondent 14, som stöttar deras 
verksamhet och vars främsta arbetsuppgift är att stödja cheferna med deras personalrelaterade 
uppgifter. Respondent 14 har hand om stödfunktioner, arbetar med personal via chefer och 
arbetar utifrån de olika nivåerna: strategiskt, operativt och administrativt. 
 Respondent 14 anser att ledarskapet på logistikavdelningen är exemplariskt och menar 
att de som är i ledningen är fantastiska, empatiska och professionella. De tänker med både 
hjärta och hjärna. Respondent 14 har även ansvar för flera avdelningar på Ellos Group men 
anser att logistikavdelningen är den roligaste och enklaste att arbeta med, främst tack vare de 
personer som arbetar i ledningen. De är allihop väldigt roliga, smarta, duktiga och 
karristmatiska förklarar respondent 14. 
 Med tanke på hur organisationen ser ut idag anser respondent 14 att det är alldeles för 
mycket personal per teamledare och att maxgränsen bör ligga mellan 20-25 medarbetare 
medan flera teamledare idag har ansvar för runt 30 stycken, vissa har till och med ansvar för 
upp mot 40 medarbetare. Enligt respondent 14 är detta varken rimligt eller speciellt bra om 
goda resultat vill nås. I dagsläget blir det nämligen svårt för teamledarna att följa upp sin 
personal på individnivå förklarar respondent 14, det är troligtvis också därför det mesta idag 
mäts i grupp. 
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5 Analys 
I detta kapitel redovisas den här studiens analys. Kapitlet utgår från forskningsfrågan och 
grundar sig i den vetenskapliga referensramen inklusive empirin. Dessa två delar jämförs här 
i analysen på ett objektivt vis. Den viktigaste delen i analysen är att ett uttömmande svar på 
forskningsfrågan ges och att resonemanget förs framåt i logiska tankekedjor. 
 

5.1 Organisationens baskomponenter 
Mintzberg beskriver att en organisation består av fem baskomponenter. Detta var ingenting 
som togs upp på Ellos Group men efter att den vetenskapliga referensramen och empiridelen i 
den här studien har skrivits har de olika tjänsterna på logistikavdelningen klarnat och en 
indelning i baskomponenter kan ske vilket syns i figur 9. Anledningen till varför detta görs är 
för att få en tydligare förståelse och struktur över hur det ser ut på avdelningen och därefter 
kunna finna förbättringar. 
 

 
Figur 9 föreställer baskomponenterna på Ellos logistikavdelning. 

 

5.1.1 Strategisk ledning 
En strategisk ledning består som tidigare nämnt av de högst uppsatta inom en organisation. På 
Ellos Group och den här studiens valda avdelning innebär detta den operativa chefen även 
kallat logistikchef som har det yttersta ansvaret både vad det gäller produktion och personal, 
men det innefattar även produktionschefen som har helhetsansvaret för avdelning. Det är 
dessa två som ansvarar för att styra resterande delar av organisationen och ser till så att allting 
fungerar som det skall. Förutom de här två personerna ingår även den operativa chefens 
assistent i den strategiska ledningen, trots att hon egentligen inte tillhör logistikavdelningen 
utan mer Ellos Group som helhet. 
 



 

 34 

5.1.2 Operativ kärna 
Den operativa kärnan är som tidigare sagts enligt Mintzberg all personal som gör det 
grundläggande arbetet i en organisation. På den valda avdelningen hos Ellos Group innefattar 
den operativa kärnan alla medarbetare som arbetar i produktionen på de olika mindre 
avdelningarna. Det är denna personal som producerar företagets produkter och får företaget 
att gå runt, de tillhör därav kärnverksamheten. På Ellos logistikavdelning tillhör även de 
arbetande samordnarna den operativa kärnan eftersom de också bidrar till det grundläggande 
arbetet i organisationen. 
 

5.1.3 Mellanchefer 
Den form av chefer som arbetar mellan den strategiska ledningen och den operativa kärnan på 
Ellos logistikavdelning är teamledarna. Dessa personer fungerar som en mellanhand för 
organisationens ledning och dess kärnverksamhet. Eftersom logistikavdelningen är en såpass 
stor organisation kan inte ledningen vara på plats hela tiden och behöver därför hjälp från 
teamledarna med att ha koll på detaljer i organisationen. Teamledarnas uppgift är även att ha 
en överblick och en bra helhetssyn över organisationen. 
 

5.1.4 Teknostruktur 
Teknostrukturen är enligt Mintzberg som ovan nämnts en stödfunktion som främst arbetar för 
den operativa kärnan. På Ellos logistikavdelning innebär detta koordinatorerna och 
samordnarna. Anledningen till att de med dessa tjänster hör till teknostrukturen är bland annat 
för att det är de som har hand om kärnverksamhetens arbetsschema och planerar för 
framtiden. Alla samordnare ingår dock inte i teknostrukturen hela tiden. Som det står i den 
operativa kärnan hör de samordnare som arbetar i produktionen också till den 
baskomponenten. De samordnare som arbetar utifrån ett rullande schema hör enbart till 
teknostrukturen de veckor de arbetar som samordnare, de resterande veckor då de arbetar i 
produktionen hör de med andra ord uteslutande till den operativa kärnan. 
 

5.1.5 Stödfunktioner 
Den personal som ger indirekt stöd till resten av organisationen har Mintzberg som sagts 
kategoriserat till stödfunktioner. HR-personalen som hjälper logistikavdelningen på Ellos 
Group tillhör denna kategori. De som arbetar med HR är specialister som arbetar utanför den 
operativa kärnan för att kunna stötta organisationens alla delar och se till så att allting går rätt 
till, kanske framförallt se till så att cheferna arbetar korrekt och enligt lagen. 
 

5.2 Koordineringsmekanismer 
Enligt Mintzberg förtydligar som tidigare förklarats koordineringsmekanismer hur 
organisationsstrukturen sammanfogas med dess strategi, det vill säga hur organisationens 
uppbyggnad kombineras med hur den styrs. Detta begrepp är ingenting som tas upp på Ellos 
Group men för att återigen få en tydligare struktur över hur det ser ut på företaget kommer 
dessa fem distinkta former av koordineringsmekanismer gås igenom för att få klarhet i hur det 
ser ut på den valda avdelningen. 
 



 

 35 

5.2.1 Direktstyrning 
Denna form av styrning innebär att varje moment är utfört på kommando. På Ellos 
logistikavdelning sker inte koordineringen av arbetet genom någon högre uppsatt inom 
organisationen som i sin tur ger specifika order till medarbetarna om hur arbetsuppgifter skall 
fördelas och utföras. Detta innebär att direktstyrning inte förekommer på denna avdelning på 
Ellos Group. 
 

5.2.2 Standardisering av output 
Som tidigare nämnts innebär standardisering av ouput att resultatet av arbetet som utförs är 
förbestämt. Eftersom Ellos logistikavdelning består av flera mindre avdelningar som alla på 
ett eller annat sätt hör ihop är standardisering av output en viktig koordineringsmekanism. 
Gods in som är den första avdelningen gentemot flödet använder sig tillexempel av 
standardiserade mått när det kommer till kartonger. Detta är en viktig faktor för att nästa steg i 
flödet: expedition, skall kunna hantera kartongerna på bästa vis och för att de skall få plats i 
deras kartonglager där de sedan plockar varorna. För att gods ut som är den tredje 
avdelningen skall kunna utföra sina arbetsmoment på rätt sätt har expedition specifikationer 
för hur deras produkter skall se ut innan de lämnar avdelningen. Om dessa specifikationer inte 
följs påverkas gods ut och produktionen störs. Standardisering av output gäller även för gods 
ut då deras produkter lämnar företaget i standardiserade emballage. Detta görs för att 
underlätta både för de som arbetar på avdelningen och för de fristående företagen som hämtar 
leveranserna. Den fjärde avdelningen på logistikavdelningen: returen, använder sig också av 
standardisering av output. Anledningen till detta är för att de varor som de får in sedan skall 
tillbaka ut till expedition igen. Det är därför viktigt att varorna som de registrerar och 
paketerar om uppfyller samma krav som de varor som expedition får från gods in eftersom de 
sedan blandas på lagret. Den avdelning som däremot inte använder sig av standardisering av 
output på samma sätt som övriga avdelningar är det externa lagret eftersom de sköter sig 
själva och är både först och sist i kedjan. Detta leder till att de inte behöver anpassa sig till 
nästa steg och då de hanterar större och ibland otympliga produkter finns det heller inga krav 
på att paketen som lämnar avdelningen skall vara standardiserade. 
 

5.2.3 Självstyrning  
På Ellos logistikavdelning förekommer självstyrning på flera olika plan. Mellancheferna och 
teknostrukturen samordnar tillsammans sitt arbete med hjälp av ömsesidig anpassning dem 
emellan och genom informell kommunikation med varandra. Detta innebär att den strategiska 
ledningen inte behöver koordinera arbetsuppgifter eller dylikt neråt och på så vis kan ägna sin 
tid åt andra arbetsuppgifter. Om behovet finns kan dock de två baskomponenterna ta hjälp av 
sin chef för att diskutera specifika ting eller komma fram till ett beslut. De har möten med 
varandra minst två gånger i veckan där de går igenom allt som rör produktionen och arbetet 
men dessa möten går inte ut på att den strategiska spetsen delar ut arbetsorder eller liknande. 
Både mellancheferna och teknostrukturen är därmed väldigt självständiga och klarar sig 
mestadels på egen hand. Självstyrning förekommer även inom de olika avdelningarna i den 
operativa kärnan. Majoriteten av personalen i kärnverksamheten på den valda avdelningen på 
Ellos Group har arbetat där i flera år vilket medför att de vet sina arbetsuppgifter utan att 
någon högre uppsatt i organisationen koordinerar dem och de kan ta beslut sinsemellan. Detta 
arbetssätt leder många gånger till att koordination från chefer blir överflödig, på vissa 
avdelningar har det slutat existera helt och det är mycket tack vare detta som flera av 
teamledarna på Ellos logistikavdelning klarar av att hantera en såpass stor personalstyrka som 
de i dagsläget gör. 
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5.2.4 Standardisering av kompetens 
Denna form av koordineringsmekanism innebär att medarbetarna har en speciell behörighet. 
På den utsedda avdelning på Ellos Group är detta ingenting som förekommer nämnvärt. I den 
strategiska ledningen krävs självklart speciell kompetens men den är inte direkt standardiserad 
utan kan variera mellan de olika cheferna. Ellos Group är även mycket öppna för att hjälpa 
personalen att utvecklas och flera av dem som idag arbetar inom teknostrukturen eller som 
mellanchefer började en dag i den operativa kärnan. Detta innebär att ytterst få arbetsuppgifter 
på logistikavdelningen koordineras till personal med standardiserade färdigheter och 
kunskaper. 
 

5.2.5 Standardisering av arbetsprocesser 
Enligt Mintzberg är standardisering av arbetsprocesser en distinkt form av 
koordineringsmekanism där utförandet av en arbetsuppgift är bestämt i förväg. Detta är 
ingenting som förekommer speciellt ofta på Ellos logistikavdelning. Mellancheferna och den 
strategiska ledningen använder sig inte av standardiserade arbetsprocesser utan bestämmer 
mer eller mindre själva hur de skall gå tillväga när de genomför specifika moment. Samma 
sak gäller för den personal som arbetar inom teknostrukturen och även för de som hör till 
stödfunktionerna. Inom den operativa kärnan fungerar det vanligtvis likadant förutom på gods 
ut. Denna avdelning arbetar som sagt efter en line vilket gör att varje arbetsmoment måste 
utföras i en speciell ordning som ser likadan ut vare dag. Detta innebär att denna avdelning 
använder sig av en standardiserad arbetsprocess. Övriga avdelningar i den operativa kärnan 
har ramar för hur arbetsprocesserna skall utföras men de är inte standardiserade. 
 

5.3 Organisationsstrukturer 
Mintzberg anser att organisationsstruktur är hur en organisation delar upp och koordinerar 
arbetsuppgifter. Strukturen är med andra ord ett resultat av vilken baskomponent och 
koordineringsmekanism som verksamheten använder sig av. Eftersom Ellos Group inte har 
pratat om varken baskomponenter eller koordineringsmekanismer har de heller inte tagit upp 
organisationsstrukturen. Denna del är dock viktig för att förstå hur en verksamhet ser ut och 
fungerar, framförallt om organisationen skall tittas kritiskt på och granskas för att senare ta 
reda på om någonting går att förbättra. Eftersom både organisationens baskomponenter och 
koordineringsmekanismer nu har kategoriserats är det dags att ta reda på hur organisationens 
struktur ser ut. 
 

5.3.1 Enkel struktur 
Ellos Group är en stor organisation med många mellanchefer och flera olika avdelningar. 
Detta innebär att det är mer eller mindre omöjligt för den strategiska spetsen att behålla 
kontrollen över beslutsfattandet och på grund av företagets storlek är ledningen sällan på plats 
ute i kärnverksamheten. Detta leder till att Ellos logistikavdelning inte förhåller sig till enkel 
struktur. En annan anledning varför enkel struktur inte förekommer inom denna organisation 
är för att verksamheten och ledningen inte använder sig av direktstyrning som enligt 
Mintzberg är ett måste för att lyckas med enkel struktur. 
 

5.3.2 Maskinbyråkrati 
Organisationer som använder sig av maskinbyråkrati tillämpar även den snävaste formen av 
standardisering av arbetsprocesser. Enda avdelning där denna form av 
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koordineringsmekanism förekommer på Ellos logistikavdelning är på gods ut. Detta räcker 
inte för att organisationsstrukturen maskinbyråkrati skall uppstå. En annan viktig faktor för 
denna form av organisationsstruktur är specialisering hos medarbetarna vilket tidigare har 
beskrivits som näst intill obefintligt. Däremot är formen vanlig inom större och äldre 
organisationer vilket stämmer överens med Ellos Group, dock är inte dessa faktorer varken 
viktigast eller avgörande för att maskinbyråkrati skall uppstå. 
 

5.3.3 Professionell byråkrati 
Professionell byråkrati innebär enligt Mintzberg att den operativa kärnan försöker minimera 
chefers påverkan över sitt arbete och därmed bli mer självständiga. Detta är något som 
stämmer överens med hur situationen på Ellos logistikavdelning ser ut med tanke på att 
kärnverksamheten arbetar mer eller mindre på egen hand. Viktiga faktorer för att professionell 
byråkrati skall uppstå är dock att koordineringsmekanismen standardisering av kompetens 
tillämpas och att personalen skall ha en övertro på extern utbildning samt sträva efter 
professionalism. Personalen i den operativa kärnan på den valda avdelningen eftersträvar inte 
dessa faktorer vilket innebär att professionell byråkrati heller inte kan skapas. 
 

5.3.4 Divisionaliserad form 
När mellanchefer kämpar efter självständighet och självstyre uppstår divisionaliserad form. 
Detta innebär att makten förhandlas ner från den strategiska ledningen och ibland även upp 
från den operativa kärnan. Makten centreras med andra ord i de egna små enheterna. Denna 
form av organisationsstruktur är den som har uppstått på Ellos logistikavdelning. 
Mellancheferna arbetar på egen hand och kan själva styra sina beslut, utan koordinering 
ovanifrån. Med hjälp av ledningen på logistikavdelningen som har det yttersta ansvaret styr 
mellancheferna den operativa kärnan med stöd från teknostrukturen för att få verksamheten 
att fungera. Det är även mellancheferna som har störst inflytande inom deras avdelning och 
ses som nyckelpersoner i varje enhet. Det finns risk för att konflikter mellan ledningen och de 
olika divisionerna uppstår i en divisionaliserad form eftersom de mindre enheterna arbetar så 
pass självständigt som de gör. Detta är dock ingenting som har observerats eller uppfattats på 
Ellos Groups avdelning. Inom en divisionaliserad form bildas små organisationer inom 
verksamheten som helhet. Detta kan jämföras med de olika mindre avdelningarna som 
existerar på logistikavdelningen. De arbetar gemensamt och strävar efter samma mål även om 
de arbetar på olika sätt och tar enskilda beslut för respektive avdelning. 

Divisionaliserad form uppstår vanligtvis i organisationer som har en bred kundbas 
eller flera produkter i sitt sortiment vilket stämmer väl in på Ellos Group. Dock hanteras de 
olika produkterna mer eller mindre likadant, förutom företagets stora varor som går genom 
det externa lagret men väl där tas de om hand på samma sätt som resterande produkter. 
Flödesprocessen ser således inte annorlunda ut för de olika produkterna och personalen 
hanterar dem inte speciellt olika. Det är med andra ord inte på grund av flertalet olika 
produkter som flera mindre avdelningar har bildats utan det beror på att det är stora och 
omfattande processer som varje produkt går igenom från att den kommer till Ellos Group till 
att den går vidare till kund. 

Inom divisionaliserad form begränsas koordineringen ovanifrån till standardisering av 
output som rör varje enhets egen produktion. Även denna faktor stämmer bra överens med 
situationen på Ellos logistikavdelning. Som tidigare nämnts är standardisering av output ett 
måste inom organisationen eftersom nästa avdelning i följd skall kunna utföra sitt arbete på ett 
så effektivt sätt som möjligt. 
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5.3.5 Adhockrati 
Vid adhockrati sköter personalen kommunikationen dem emellan utan att högre chefer 
blandas in. Tack vare självstyrning kan även personalen koordinera inom deras egen enhet 
och med varandra. Dessa faktorer existerar på Ellos logistikavdelning men trots detta 
förekommer inte organisationsstrukturen adhockrati. Anledningen till att strukturen inte 
tillämpas är för att organisationen varken är relativt ny, riktar sig mot 
projektlösning/nyskapning eller satsar på exempelvis forskning som är de viktigaste 
faktorerna för att adhockrati skall uppstå. 
 

5.4 Förbättringar 
Med hjälp av tidigare jämförelser mellan empiri och den vetenskapliga referensramen kan nu 
för- och nackdelar diskuteras samt förslag på förbättringar eller problemlösningar. 
Forskningsfrågan ligger till grund för detta resonemang och svar förväntas uppnås. De 
förbättringsförslag som beskrivs i detta kapitel är i allmänna termer, mer konkreta och 
specifika förslag och hur förbättringarna skall lyckas implementeras kan ses i diskussionen 
under rubrik 6.5 och även under kapitel 7 som är rekommendationer till företaget. 
 

5.4.1 Baskomponenter 
Företag som använder sig av baskomponenter och delar in sin personal i kategorier får oftast 
en tydligare och mer rättvis bild av hur organisationen ser ut och fungerar. Att göra detta med 
personal som vanligtvis inte kategoriseras i baskomponenter är dock inte det enklaste, 
framförallt inte när deras roller varierar och vissa är en sak på pappret men en annan i 
verkligheten. Dock är detta ett bra sätt för att se hur företaget egentligen ser ut i deras 
organisation, om alla olika kategorier förekommer, hur enhetlig organisationen är och hur 
tydliga eller rättvisa de olika tjänsterna är.  

På Ellos logistikavdelning framgår det tydligt hur varierande de olika tjänsterna 
faktiskt är när de delas in i Mintzbergs baskomponenter. Tjänsterna skiljer sig väldigt mycket 
mellan de olika avdelningarna, även de som på pappret skall vara samma. Ett tydligt exempel 
på detta är samordnarna. En samordnare skall på pappret vara en hjälpande hand för en 
teamledare/koordinator eller enbart för en koordinator och samtidigt arbeta i produktionen. 
Detta stämmer på organisationens tre av fem avdelningar. På returen och det externa lagret 
fungerar dock samordnaren mer som en koordinator än en samordnare och hinner inte med att 
arbeta i produktionen. En anledning till att det blir såhär beror på att de som arbetar över dem 
har den kombinerade tjänsten teamledare/koordinator och därmed enklare förskjuter 
arbetsuppgifter till samordnaren. Detta är någonting som har blivit väldigt tydligt under den 
här studien och det är varken rimligt eller rättvist i längden. Ytterligare ett dilemma med 
denna situation är att det i dagsläget är relativt otydligt för de med kombinerad tjänst hur 
mycket de egentligen kan delegera över till sin samordnare. Vad är rimliga arbetsuppgifter för 
samordnarna att hjälpa dem med och var går gränsen innan det blir för mycket? 

En annan tjänst som i de flesta fall inte verkar vara särskilt hållbar i längden är den 
kombinerade tjänsten: teamledare/koordinator. Den enda avdelningen där denna tjänst verkar 
vara optimal för är på det externa lagret tack vare den lilla personalstyrkan. Dock har det visat 
sig att denna avdelning ständigt är underbemannad och skulle behöva fler personer som 
arbetar i den operativa kärnan. Skulle avdelningen få en personalstyrka på närmare 20 
personer som verkar vara behovet i dagsläget är frågan om den kombinerade tjänsten är 
speciellt lämplig längre? Framförallt med tanke på att avdelningens samordnare redan idag 
fungerar mer som en koordinator än en samordnare. 
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För att Ellos logistikavdelning skall kunna uppnå en så optimal organisation som 
möjligt som även är långsiktigt hållbar föreslås en del förändring. Deras olika tjänster: 
teamledare, koordinator, kombinerad tjänst och samordnare bör förtydligas, göras mer rättvisa 
och bli mer enhetliga. 
 

5.4.2 Koordineringsmekanismer 
De koordineringsmekanismer som förekommer på Ellos logistikavdelning är som ovan 
nämnts självstyrning och standardisering av output. Den sistnämnda finns inte speciellt 
mycket att diskutera kring med tanke på dess nödvändiga existens för att få flödet att fungera 
på bästa sätt. Självstyrningen däremot för med sig både för- och nackdelar för företaget. 
Bland mellancheferna är denna koordineringsmekanism en stor fördel för att organisationen 
och detta mellanled skall uppnå sin fulla potential. I den operativa kärnan ses självstyrning 
inte som lika självklart eller fördelaktigt för organisationen. I dagsläget arbetar en 
personalstyrka med väldigt hög medelålder på Ellos logistikavdelning och majoriteten har 
arbetat på företaget i över tio år. Detta leder som sagt till att koordinering från chefer inte blir 
lika nödvändig och kärnverksamheten klarar sig bra på egen hand. Detta är en av 
anledningarna till att flera av företagets teamledare idag kan ha ett personalansvar på närmare 
30, och i vissa fall även 40 personer. Men vad händer den dagen då flera i personalen går i 
pension och företaget tvingas nyanställa? Med tanke på den höga medelåldern lär detta hända 
inom en relativt snar framtid och det är inte en person som kommer gå i pension åt gången 
utan flera ur personalstyrkan kommer att gå samtidigt under många år. Den dagen då detta 
sker är frågan om teamledarna fortfarande klarar av att ha ansvar för en såpass stor 
personalstyrka? Det kommer krävas mer ansvar av dem både eftersom de tvingas lära känna 
många nya personer som de skall ansvara för och eftersom personalen inte längre kommer 
vara självgående på samma sätt.  Detta dilemma kan vara svårast för de med kombinerad 
tjänst och stor personalstyrka. Förutom att de har ett personalansvar för ungefär 30 personer 
skall de även hinna ansvara för produktionen. I dagsläget ansvarar två av dem med 
kombinerad tjänst i princip över lika många personer som de renodlade teamledarna. 
Anledningen till att detta fungerar är tack vare deras samordnare som hjälper dem väldigt 
mycket och den självgående personalen. Men är detta hållbart i längden och hur rättvist är det 
mot samordnarna? Logistikavdelningens HR-ansvarig är tydlig med att påpeka att det är 
alldeles för många personer per teamledare och anser att ett max bör ligga på 20-25 personer 
oavsett självgående eller icke självgående personal. 

En fördel med självgående och erfaren personal är att de kommer till arbetet och vet 
vad som skall göras och hur det skall utföras, de vet också hur de kan påverka arbetet. 
Personalen har full koll på sina arbetsuppgifter och löser det mesta utan att behöva 
kommunicera med mellanchefer. Nackdelen är dock att personalen ofta blir mer negativ mot 
förändringar eftersom de alltid har arbetat som de gör nu. De blir lätt “hemmablinda” och 
slutar se lösningar eller saker som kan förbättras och ser istället saker som de alltid har gjort 
och tycker att det fungerar bra som det gör.  

Organisationens koordineringsmekanismer fungerar i dagsläget bra men frågan är hur 
hållbar situationen är? Ellos logistikavdelning kommer troligtvis möta en hel del förändringar 
ur ett personalperspektiv inom en snar framtid, oavsett om de vill eller inte och det är då 
viktigt att de har en hållbar organisation. För att uppnå detta bör ledningen fokusera på att få 
tjänsterna mer enhetliga och rättvisa men framförallt att de stämmer överens med 
verkligheten. 
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5.4.3 Struktur 
Ellos logistikavdelning använder sig idag av divisionaliserad form. Tack vare att 
organisationen är såpass stor och innefattar tydliga stationer i genomflödet hör det till 
vanligheten att mindre enheter uppstår. Att dessa små avdelningar sedan fokuserar mer på 
deras egen avdelning än på hela produktionen är heller inget undantag. Oftast görs detta 
eftersom det är enklare att ta till sig och mer konkret än om personalen på de olika 
avdelningarna skall fokusera på hela logistikavdelningen. Ledningen på logistikavdelningen 
arbetar för att få medarbetarna att fokusera på hela produktionen och inte bara på min 
avdelning. Varje enskild avdelning arbetar med egna nyckeltal vilket återigen riktar fokus åt 
att uppnå mitt nyckeltal istället för att bry sig om övriga avdelningar. En lösning för detta 
skulle kunna vara att ha ett gemensamt nyckeltal för hela organisationen. Det är dock 
förståeligt att ett sådant stort mål kan kännas främmande och långt bort för personalen på de 
olika enheterna. Därav bör deras egna nyckeltal finnas kvar som delmål men att fokus ändå 
riktas åt hela produktionen. 
 Divisionaliserad form är många gånger optimalt för företag som består av flera olika 
enskilda avdelningar där kommunikation och samarbete dem emellan ej är en nödvändighet. 
Ett bra och tydligt exempel på detta är tillexempel företaget Volvo. Enligt Mintzberg (1980) 
tillämpar de divisionaliserad form där varje enskild avdelning hos dem fungerar som en 
mindre organisation, tillexempel Volvo lastvagnar, bilar och bussar. Även om de tillhör Volvo 
alla tre är det egna organisationer som arbetar självständigt. På Ellos däremot är de mindre 
avdelningarna på logistikavdelningen i behov av varandra och de arbetar allihop efter 
gemensamma mål vilket gör att divisionaliserad form inte är optimalt. Enda undantaget är det 
externa lagret och möjligtvis även returen som inte är lika beroende av resterande tre 
avdelningar och därmed även arbetar mer självständigt. Gods in, expedition och gods ut 
tillhör samma genomflöde och både påverkas av och behöver varandra. Dessa tre borde 
kanske därför inte vara så individuella som det är idag. Därav kan team som samarbetar över 
avdelningsgränserna vara en lösning eftersom de då inte tillhör enbart en avdelning. Med 
tanke på att personalen i kärnverksamheten på dessa avdelningar redan arbetar med flera olika 
arbetsmoment och i vissa fall även har ett rullande schema på deras avdelning är cross-
functional teams på den nivån inget alternativ. Däremot ses det som en fördel om ledningen i 
form av teamledare tänjer sina gränser och arbetar med personal från flera avdelningar, det 
skapar en större förståelse för de som arbetar i processerna och produktionen ses enklare som 
en helhet. När ledning är på ett sätt smittar det av sig ner till de som arbetar i 
kärnverksamheten, det är viktigt att det speglar att de också är öppna för förändring och 
samarbete. 
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras bland annat huruvida studien har uppfyllt sitt syfte, vilka 
begränsningar som har varit tvungna att göras och hur undersökningen går att utveckla. I 
kapitlet redovisas även diskussion kring resultaten om de är generella, hur de relaterar till 
hållbar utveckling och arbetsmiljö samt hur de förhåller sig till den etiska aspekten. Slutligen 
diskuteras det hur företaget kan implementera förbättringsförslagen och vilka problem eller 
fenomen som har identifierats på företaget men som ligger utanför den här rapportens syfte. 
 

6.1 Har syftet uppfyllts? 
Syftet med den här studien var att ta reda på hur en hållbar organisation kan se ut på en 
avdelning inom ett medelstort e-handelsföretag. Tack vare kvalitativa intervjuer på företaget 
Ellos Group i Viared och Mintzbergs organisationsteori kunde underlag till forskningsfrågan 
tas fram. Då logistikavdelningen på Ellos inte använder sig av samma indelning som 
Mintzberg var det inte en självklarhet att lyckas sammanfoga dessa två utgångspunkter. Även 
det som till en början kan verka stort, svårt att greppa och aningen flummigt går med andra 
ord att lösa så länge forskningsprocessen utförs på rätt sätt. 
 På grund av den tidsbrist som förekommit kunde inte en kvantitativ studie i den 
operativa kärnan på företaget utföras. Det är en begränsning som beslutades relativt tidigt i 
processen trots att det kunde ha gett värdefull information. Det ansågs dock vara ett självklart 
beslut att prioritera kvalitativa intervjuer då de ger ett större djup av information till skillnad 
från vad en kvantitativ studie skulle gjort. Ytterligare en begränsning som gjordes var att inte 
inkludera den nyanslutna avdelningen Stayhard. I dagsläget kanske det hade skapats en mer 
rättvis bild om de var delaktiga eftersom de nu också hör till logistikavdelningen och arbetar 
på samma nivå som övriga fem avdelningar. Problemet var att de knappt hade flyttat till 
Viared när den här studien påbörjades. 

Det ursprungliga syftet med studien var att ta reda på hur en optimal organisation kan 
se ut och om det kunde bli några förbättringar på den organisation som Ellos 
logistikavdelning har idag. Alla som intervjuades för studien var dock nöjda med dagsläget 
vilket gjorde det svårt att föra arbetet framåt. Att förändra någonting som redan är bra och 
välfungerande kändes svårt och aningen onödigt. Syftet ändrades därför i ett senare skede till 
att se hur en hållbar organisation som kan fungera även i framtiden bör se ut. Det är ett syfte 
som är relevant för många företag och det är viktigt att ha en organisation som fungerar så 
länge den är verksam. Det är även en frågeställning som knyter ihop säcken mellan ingenjörs- 
och personalvetarperspektivet. 
 

6.2 Är de uppnådda resultaten generella? 
De resultat som uppnåtts av den här studien är mycket relevanta för alla typer av företag. Det 
är viktigt att tänka på hur framtiden kommer att se ut och om organisationen är hållbar 
eftersom det är en grundsten för hela företaget. Resultatet som uppnåtts handlar om att hjälpa 
varandra över gränserna inom avdelningarna och tillsätta rättvisa tjänster som motsvarar 
verkligheten samt skapa en stabil grund för alla de som arbetar inom organisationen så att en 
hållbar situation skapas för alla inblandade. Ledningen behöver en stabil grund för att kunna 
hantera de förändringar som kan ske i den operativa kärnan. 

Att göra förändringar i organisationen är mycket krävande och ett känsligt ämne för 
många, därmed är det mycket viktigt att det är en organisationsstrutkur som klarar av de krav 
som organisationen ställs inför och uppnår de mål som förväntas. Beroende på vilken typ av 



 

 42 

organisationsstruktur och koordineringsmekanism som ett företag använder sig av arbetar de 
på olika sätt. Därmed är dessa resultat framförallt passande för de företag som arbetar i en 
divisionaliserad form precis som Ellos Group men det betyder inte att resultatet av denna 
studie inte kan anpassas på flera olika typer av organisationer eller strukturer.  

De resultat som framkommit kan starta en tankeprocess hos de företag som tidigare 
inte tittat på sin organisation kritiskt. Anledningen till detta är att mycket av den information 
och de resultat som framkommit i den här studien är sådant som inte syns på ytan och därmed 
kan vara svåra att upptäcka. Förhoppningsvis skall detta även bidraga till att fler företag tittar 
på sina organisationer och hur de är uppbyggda så att denna utveckling inte blir förbisedd. 
 

6.3 Finns det möjligheter att utveckla undersökningen? 
Undersökningen kan som tidigare nämnts utvecklas genom att ta del av den information som 
personalen i den operativa kärnan besitter med hjälp av kvalitativa intervjuer med slumpvis 
utvalda respondenter om tiden tillåter. Finns tiden inte till är det ett alternativ att komplettera 
den här studien med en kvantitativ undersökning där kärnverksamhetens personal får svara på 
relevanta frågor genom en enkät. Detta vore en stor fördel eftersom ytterligare djup kan 
uppnås och mer information samlas in vilket kan påverka resultaten eller förstärka dem med 
hur en hållbar organisation uppnås. Ett ytterligare steg till att utveckla studien på just Ellos 
logistikavdelning är att inkludera Stayhard som idag inte är inräknad i denna studie. Det kan 
också vara intressant att undersöka möjligheterna på logistikavdelningen till att även 
koordinatorerna och samordnare arbetar över gränserna från sin avdelning och inte bara 
teamledarna som är ett av förbättringsförslagen i den här studien. Om det önskas att utveckla 
forskningen på Ellos Group är ett förslag till framtida forskning att undersöka företaget som 
helhet. Därmed inte gå in på djupet i de olika avdelningarna utan jämföra avdelningar så som 
logistik och ekonomi med varandra för att få en mer enhetlig helhet. Ett annat förslag på hur 
den här studien kan utvecklas är att jämföra situationen på Ellos logistikavdelning med andra 
företag. Hur ser deras organisation ut och hur fungerar det för dem? Kan detta leda till att 
andra resultat uppnås? 

Vidare forskning på andra företag kan göras genom en jämförelse av olika strukturer 
för att se om någon struktur möter kravet för en hållbar organisation mer framgångsrikt än 
någon annan struktur. Det går även att undersöka hur andra verksamheter som har uppnått en 
hållbar organisation har gjort och framförallt hur de lyckas i verkligheten. Ytterligare en 
intressant fortsatt undersökning på denna studie är att kartlägga vad som är viktigt vid 
utformandet av en ny organisation för att den skall ha möjlighet att vara långsiktigt hållbar 
från början. 
 

6.4 Hur kan resultatet relateras till hållbar utveckling? 
Resultatet bygger på att skapa en hållbar arbetsmiljö för de som arbetar i organisationen. 
Detta handlar mycket om att skapa en stabil grund för de som arbetar i organisationen och 
därmed minska risken för att de skall bli sjuka eller bli utbrända med mera. Under 
intervjuerna kom de fram att några av de personer som idag arbetar som teamledare, 
koordinator eller med kombinerad tjänst tidigare har varit utbrända. Några av dem påverkas 
fortfarande av det här och arbetar idag för att komma tillbaka medan andra är tillbaka och 
arbetar heltid igen även om de ständigt har sin utbrändhet i bakhuvudet. Detta är ett väldigt 
viktigt och farligt problem som absolut inte får förminskas, varken av personerna själva eller 
av företaget. Även om detta inte rör den här studiens syfte så påverkar det ändå resultatet 
indirekt. Med en hållbar organisation och arbetsmiljö inkluderas också att personer skall 
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kunna arbeta långsiktigt utan att bli utbrända och om de har varit utbrända skall de med hjälp 
från företaget lyckas ta sig tillbaka och bli så återställda som de kan bli. 

Resultatet för den här studien bygger även på att bidra till en hållbar utveckling för 
organisationen för att den skall kunna möta de nya kraven. Om de har en organisation som är 
uppbyggd för att vara stabil, stark och även stöttar medarbetarna leder det till att 
organisationen kan arbeta mot en hållbar utveckling.  
 

6.4.1 Förekommer några etiska aspekter? 
I dagsläget arbetar ett par samordnare med mer omfattande arbetsuppgifter än vad de 
egentligen är tilldelade. De arbetar med andra ord mer som koordinatorer för att avlasta den 
teamledare/ koordinator som de arbetar sida vid sida med än som samordnare. Frågan är om 
det verkligen är etiskt rätt att ha en tjänst på pappret men mer omfattande arbetsuppgifter i 
verkligheten? Det resultat som tagits fram i studien innefattar bland annat att de berörda 
samordnarna tilldelas en tjänst som koordinator istället vilket skapar en mer etiskt rätt 
situation för både dem och de aktuella teamledarna/ koordinatorerna.  
 

6.5 Hur kan förbättringarna implementeras på företaget? 
De olika förbättringsförslagen som framkom i analysen är: skapa tydligare och mer rättvisa 
tjänster, framförallt när det kommer till de med kombinerad tjänst och deras samordnare, 
hantera planeringen av den kortsiktiga bemanningen mer enhetligt och låt teamledarna för 
gods in, expedition och gods ut arbeta över gränserna. 
 Det första förslaget går att bryta ner i tre mindre delar eftersom det rör tre olika 
avdelningar: gods in, returen och det externa lagret. På gods in framkom det väldigt tydligt i 
undersökningen att teamledaren/koordinatorn som idag ansvarar för avdelningen inte har en 
hållbar arbetssituation i dagsläget. Både personalen på gods in och personen i fråga själv är 
väl medvetna om att en förändring bör ske. För att strukturen på gods in skall vara hållbar 
behöver den kombinerade tjänsten delas och ny person anställas. Detta skulle leda till att gods 
in får en teamledare som kan vara betydligt mer tillgänglig för personalen än vad den 
nuvarande hinner med och en koordinator som ansvarar för produktionen. På returen är 
situationen liknande men ändå helt annorlunda. I det här fallet har teamledaren/koordinatorn 
en lika stor arbetsbelastning men skillnaden är att den hjälpande samordnaren avlastar i form 
av att fungera mer som en koordinator. Eftersom detta varken är en hållbar situation eller 
etiskt rätt föreslås Ellos logistikavdelning att tillsätta samordnaren som en koordinator och 
precis som på gods in därmed dela på den kombinerade tjänsten. Detta skulle jämna ut 
arbetsförhållandena och skapa en mer hållbar organisation. Det externa lagret skulle behöva 
samma förändring som returen. I dagsläget är detta ingen nödvändig förändring men eftersom 
avdelningen är underbemannad bör de inom kort utöka personalstyrkan och då kommer denna 
lösning bli mer aktuell. 
 Den kortsiktiga planeringen av personal är som tidigare nämnts väldigt rörig och 
eftersom de olika avdelningarna utför detta moment på olika vis försvåras även hela 
processen. För att lösa detta bör Ellos logistikavdelning undersöka vilken enhet som i dag 
använder det mest lämpliga tillvägagångssättet, om någon av dem gör det? Om så är fallet bör 
de tillämpa detta på alla avdelningar så att arbetsmomentet blir enhetligt och förhoppningsvis 
inte behöver ta lika mycket tid. Det kan vara så att ingen av enheterna använder ett optimalt 
sätt för att planera den kortsiktiga bemanning vilket leder till att de istället får diskutera fram 
en bra och hållbar lösning. Om de börjar använda samma sätt att planera varje dags 
bemanning på underlättar det även utlåning av personal mellan avdelningarna när behovet 
finns.  
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 Det tredje förbättringsförslaget till Ellos logistikavdelning för att de skall uppnå en 
hållbar organisation handlar om helhetstänkande. För att hela avdelningen skall fokusera mer 
på hela produktionen bör teamledarna arbeta över gränserna. I dagsläget har de som sagt 
enbart ansvar för personal från deras egen avdelning men logistikavdelningen bör ändra detta 
genom att låta varje teamledare på gods in, expedition och gods ut ha ansvar för personal från 
alla tre avdelningar. Detta kan implementeras genom att flytta två tredjedelar av de grupper de 
idag ansvarar för till en teamledare från någon av de andra avdelningarna. 
 

6.6 Noterades några problem utanför rapportens syfte? 
Under observationerna och samtal med personalen på Ellos logistikavdelning noterades flera 
problem som var intressanta men inte relevanta för den här studien. Det första och kanske 
mest tydliga fenomenet som uppfattades var den höga medelåldern i den operativa kärnan. I 
dagsläget är detta inget större problem men vad händer den dagen då majoriteten av 
personalen går i pension? Och hur löser personalen alla tunga arbetsuppgifter, främst de på 
gods in, när många medarbetare har förslitningsskador och inte orkar med tunga 
arbetsmoment längre? En tydlig arbetsuppgift där detta är ett problem är på godsmottagningen 
när de tömmer en lastbil på kartonger. I nuläget utförs detta moment av vanligtvis en hyfsat 
ung kille från ett bemanningsföretag. Ingen i personalstyrkan orkar nämligen stå där hela 
dagarna på grund av att det är såpass krävande som det är. Men är det verkligen en rättvis och 
långsiktigt hållbar lösning att låta en extern person från ett bemanningsföretag utföra denna 
arbetsuppgift? 

Ytterligare ett fenomen som identifierades på Ellos logistikavdelning men som inte är 
relevant för den här studien är att de flesta som arbetar där har gjort det i flera år, många har 
aldrig varit på ett annat företag utan började direkt på Ellos Group när de slutade skolan. Detta 
är förekommande både för de personer som arbetar i den operativa kärnan men även bland 
ledningen. Många av de som idag arbetar som teamledare eller koordinator började sin karriär 
på Ellos Group i produktionen vilket innebär att de idag är chef eller ansvarig över sina gamla 
arbetskamrater. Är detta optimalt för en organisation eller kan det i slutändan påverka både 
personerna som har arbetat sig uppåt och de som är kvar i kärnverksamheten negativt? 



 

 45 

7 Rekommendationer 
Detta kapitel återkopplar till forskningsfrågan och redovisar lösningar eller förbättringar till 
företaget. Här presenteras vad de kan göra och hur de i sådana fall bör gå tillväga. 
 

7.1 Förbättringsförslag 
I dagsläget fungerar organisationen på Ellos logistikavdelning förhållandevis bra. De som 
arbetar både i ledningen och i produktionen har stor kompetens om produktionen men även 
om företaget då de flesta har arbetat en längre tid på Ellos Group. Trots detta har den här 
studien kommit fram till en del förslag och rekommendationer för att Ellos logistikavdelning 
skall få en hållbar organisation som fungerar även i framtiden. 

I dagsläget bör en förändring ske i ledningen på gods in för att nå en hållbar situation. 
Det är en stor avdelning med mycket omfattande arbete vid sidan av produktionen vilket har 
en negativ påverkar på mellanchefen som idag är kombinerat teamledare och koordinator. Det 
bör tillsättas en koordinator alternativt en teamledare för att den nuvarande personen skall 
kunna avlastas. Ett annat alternativ är att ge samordnarna ytterligare ansvar för att exempelvis 
kunna avlasta teamledaren/koordinatorn vid möten, eftersom det tar mycket av den tid som 
skall spenderas i produktionen och med personalen. 

På returen tar den nuvarande samordnaren ett mycket större ansvar än vad en 
samordnare bör göra, därmed bör denne tillsättas rollen som koordinator istället. Den 
nuvarande teamledaren/koordinator har många arbetsuppgifter runtomkring både personalen 
och produktionen så som returavdelningarna i Polen och Estland samtidigt som 
personalansvaret ligger runt 30 medarbetare. En stor anledning till att detta fungerar idag är 
att samordnaren arbetar mer som en koordinator än en samordnare. Detta är varken rättvist 
eller hållbart och därmed bör samordnaren som sagt få rollen som koordinator och den 
kombinerade tjänsten blir en renodlad teamledare. Det är fördelaktigt för avdelningarna att ha 
samordnare som arbetar i produktionen, dock är det inte säkert att detta är nödvändigt på 
returen om de får en teamledare och en koordinator. Behovet av en arbetande samordnare 
kanske därmed kan försummas. 

På det externa lagret är det en liknande situation som på returen då de också har en 
samordnare som tar en större roll än vad en samordnare egentligen bör göra. Med tanke på 
dagens personalstyrka fungerar situationen med en kombinerad tjänst och en samordnare men 
eftersom avdelningen ständigt är underbemannad i den operativa kärnan och behöver låna in 
folk varje dag är behovet av mer personal stort. Den dagen då personalstyrkan på det externa 
lagret ökar, vilket den bör göra, blir det större belastning på den nuvarande 
teamledaren/koordinatorn och därmed bör samordnaren ha rollen som koordinator istället, 
speciellt med tanke på att samordnaren redan idag arbetar mer som en koordinator. Behovet 
av en samordnare kan även här försummas om denna ändring sker men om det skulle visa sig 
att det finns ett fortsatt behov i framtiden bör de ha en arbetande samordnare i produktionen 
som flera andra enheter på logistikavdelningen har tillämpat, de hjälper nämligen till att få 
koll på detaljer inom produktionen. 

I dagsläget strävar logistikavdelningen för att alla skall arbeta för hela produktionen 
och inte enbart för min avdelning. För att ytterligare sudda ut gränserna mellan de olika 
avdelningarna rekommenderas det att mellancheferna delar på ansvaret mellan avdelningarna. 
Med andra ord är rekommendationen att till en början låta teamledarna ha ansvar för en 
mindre grupp per avdelning och inte endast inom en enhet. De avdelningar som i dagsläget 
kan arbeta på detta vis är gods in, gods ut och expedition. Dessa avdelningar arbetar nära 
varandra och kan därmed arbeta mer som ett team. Troligtvis kommer detta påverka 
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personalens synpunkt om att byta avdelning vid behov till det bättre om gränserna suddas ut 
redan på en högre nivå i organisationen. 

Det förekommer att planeringen av personal sker på olika sätt, det är ytterligare en 
rekommendation till Ellos logistikavdelning att de olika avdelningarna bör planera personalen 
på ett enhetligt vis antingen efter antal timmar eller efter antalet personer. Detta skulle 
förenkla utlåningen av personal mellan avdelningarna och troligtvis spara tid med tanke på att 
de inte behöver räkna om timmar till personer eller tvärtom. Även tiden som läggs ner på att 
planera personalstyrkan varierar mycket beroende på avdelning och vissa avdelningar lägger 
ner onödigt mycket tid på momentet med tanke på att de ändå inte kan förutspå morgondagen. 
De olika avdelningarna bör lära sig av varandra och på så sätt bli mer effektiva i sitt 
planerande och även utöka sitt samarbete. 
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8 Slutsats 
I det här kapitlet kopplas det som presenterades i analysen till studiens forskningsfråga och 
delfrågor. Detta görs för att tydliga och generella svar skall kunna ges. 
 
En hållbar organisation handlar om att ha en stabil uppbyggnad som är tydlig och stämmer 
överens med den verklighet som förekommer på företaget. Det är viktigt att strukturen är 
anpassad efter de krav som marknaden har på organisationen och de behov som personalen 
har samt stödjer dem på bästa sätt för att de skall kunna utföra sitt arbete i en god arbetsmiljö 
och uppnå målen. För att lyckas med detta är det viktigt att personalen har tjänster som är 
både tydliga och rättvisa eftersom det är det som skapar en stabil grund i organisationen. 
Personalen måste med andra ord ha hållbara tjänster vilket bland annat innebär lagom 
arbetsbelastning, överensstämmande med verkligheten och lämpliga för företaget. 

Tillämpas en hållbar organisationsstruktur kan förändringar ske utifrån ett personal- 
och produktionsperspektiv utan att strukturen raseras. Förändringar som uppstår med tidens 
gång kan med andra ord hanteras tack vare organisationens stabilitet och hållbara 
uppbyggnad. För att uppnå en hållbar organisation krävs det inte att alla avdelningar ser 
likadana ut. Organisationen kan fortfarande vara hållbar även om arbetsorganisation och 
ledarskapet varierar mellan avdelningarna. 

En bidragande faktor till en fungerande och hållbar organisation är strävan efter att 
alla medarbetare skall se organisationen som en helhet och arbeta mot gemensamma mål. 
Personal som arbetar över avdelningsgränserna banar väg för ett ökat helhetstänk inom 
organisationen. Ett av de viktigaste redskapen för att uppnå en i längden hållbar organisation 
är att skapa en nulägesbeskrivning för att tydliggöra hur det ser ut idag och sedan arbeta 
utifrån det för att uppnå ett hållbart resultat. 
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9 Appendix 
I det här kapitlet presenteras det material som användes under intervjuerna i form av relevanta 
frågor. Beroende på intervjupersonen användes ett av tre olika underlag. 
 

9.1 Intervjumall: ledningen 
1. Vad är din roll i organisationen? 
2. Vilka avdelningar/arbetsuppgifter har du ansvar för?  
3. Hur många medarbetare har du ansvar för? 
4. Hur är din relation med personalen? 
5. Hur ser din ledarstil ut?  
(Hur är du som ledare? auktoritär (berättar för sina anställda vad de skall göra och hur det 
skall utföras utan att ta råd från sina anhängare) deltagande (samarbetar med en 
medarbetare för att ta beslut) eller delegerande (ger medarbetarna möjlighet att själva ta 
beslut men ledaren är ansvarig för de beslut som tas) 
6. Hur är din kontakt med de olika avdelningarna? 
7. Hur uppfattar du att samarbetet mellan avdelningarna fungerar? 
8. Hur reagerar de olika avdelningarna när någon annan behöver hjälp? 
- Vad har personalen för reaktion när de skall byta avdelning? 
9. Har du något förslag för hur er organisation skulle kunna förbättras? 
- För-/nackdelar med dagsläget? 
10. Hur ser du på ledarskapet i dagsläget? 
- Förslag på förbättringar?  
 

9.2 Intervjumall: teamledare, koordinator & samordnare 
1. Vad är din roll i organisationen? 
- Om ni är flera med samma position, hur fungerar det? 
- Hur är er relation/kontakt/samarbete? 
2. Vilka avdelningar/arbetsuppgifter har du ansvar för? 
3. Hur ser din avdelning ut? 
4. Hur ser dina arbetsuppgifter ut (en vanlig dag)? 
5. Hur många medarbetare har du ansvar för? 
6. Hur är din relation med personalen? 
7. Vad tycker du om din arbetsbelastning? 
- Har du någon som hjälper dig om behovet finns? 
- Om ja, hur är kontakten mellan er? 
8. Hur är kontakten med övriga avdelningar? 
9. Hur fungerar samarbetet mellan avdelningarna? 
10. Hur reagerar övriga avdelningar när ni behöver hjälp från dem? 
- Vad har personalen för reaktion när de skall byta avdelning? 
11. Har du något förslag för hur er organisation skulle kunna förbättras? 
- För-/nackdelar med dagsläget? 
12. Hur ser du på ledarskapet i dagsläget? 
- Förslag på förbättringar? 
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9.3 Intervjumall: HR-personal 
1. Vad är din roll i organisationen? 
2. Vilka avdelningar/arbetsuppgifter har du ansvar för?  
3. Hur är din kontakt med de olika avdelningarna på logistikavdelningen? 
4. Hur uppfattar du att samarbetet mellan de avdelningarna fungerar? 
5. Hur reagerar de olika avdelningarna när någon annan behöver hjälp? 
- Vad har personalen för reaktion när de skall byta avdelning? 
6. Har du något förslag för hur logistikavdelningen skulle kunna förbättras? 
- För-/nackdelar med dagsläget? 
7. Hur ser du på ledarskapet på den avdelningen i dagsläget? 
- Förslag på förbättringar?  
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10.2  Muntliga källor 
Nedan presenteras alla muntliga källor som har samlats in genom intervjuer. Dessa 
presenteras i form av respondenter eftersom namn är obetydliga för alla utifrån som läser den 
här studien men även för att ingen av dem som intervjuats skall känna sig utpekad. 
 

10.2.1 Teamledare 
Respondent 1 
Respondent 2 
Respondent 3 
Respondent 4 
 

10.2.2 Koordinator 
Respondent 5 
Respondent 6 
 

10.2.3 Teamledare/koordinator 
Respondent 7 
Respondent 8 
Respondent 9 
 

10.2.4 Samordnare 
Respondent 10 
Respondent 11 
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10.2.5 Ledningen 
Respondent 12 
Respondent 13 
 

10.2.6 HR-personal 
Respondent 14 
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