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Sammanfattning 

 

Titel: “Leveransen skall vara framme igår” - En kvalitativ fallstudie om 

koordinationsarbete inom transportorganisationer 

 

Nyckelord: Informationssystem, Kommunikation, Koordination, 

Koordinationsmekanismer, Systematiskt tankesätt.  

 

Problembakgrund: Som en följd av att organisationer och industriellt tänkande 

successivt har förändrats så har även intresset för nya koordinationsprocesser ökat. Det 

ställs idag högre krav på anpassbarhet och variation, tekniska framsteg inom 

information- och kommunikationsteknologi samt uppluckring av organisationsgränser. 

Forskningen har hittills visat ett begränsat intresse för att studera samspelet mellan olika 

typer av koordinationsprocesser. Vidare visar även forskning på att transportbranschen 

är i behov av extra uppmärksamhet där organisationerna kommer behöva lägga ett allt 

större fokus på organisering av interna processer. 

 

Problemformulering: Hur kan transportorganisationer effektivisera sitt 

koordinationsarbete mellan interna enheter? 

 

Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka hur transportorganisationer kan 

effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna enheter. Detta möjliggörs genom att 

först identifiera vilka koordinationsprocesser som upplevs tillfredsställda och vilka som 

skapar begränsningar i det dagliga arbetet. Vidare ämnar uppsatsförfattarna med stöd av 

en teoretisk referensram presentera åtgärdsrekommendationer gällande effektivisering 

av koordinationsarbete. 

 

Teori: Studiens teoretiska utgångspunkter behandlar teorier inom organisation, 

koordination, kommunikation, informationssystem samt systematiskt tankesätt. 

Uppsatsens teoridel är uppdelat i två kapitel där det första är en teoretisk bakgrund som 

introducerar läsaren till grundläggande forskning inom organisationsstrukturer, 

koordination och kommunikation. Det andra kapitlet, den teoretiska referensramen, 

bygger vidare på föregående kapitel och presenterar verktyg för effektivisering av intern 

koordination.  

 

Metod: Denna fallstudie har tillämpat ett deduktivt angreppssätt med en kvalitativ 

forskningsmetod. Utifrån en semistrukturerad intervjuguide har fem intervjuer 

genomförts med respondenter som har anknytning till fallföretaget.  

 

Slutsats: Studien har resulterat i att en teoretisk modell skapats och anpassats mot 

transportbranschen. Denna är uppbyggd utifrån den analys som utförts på de olika 

respondenternas intervjusvar i kombination med teoretisk forskning inom området. 

Modellen ämnar beskriva de koordinationsmekanismer som transportorganisationer bör 

analysera och utvärdera för att effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna 

enheter. Resultatet från undersökningen har visat på vikten av att upprätta ett effektivt 

och organisationsanpassat affärssystem, samt att skapa en helhetssyn som genomsyrar 

hela organisationen.   
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1. Introduktion till studien 
 

Detta kapitel avser att analysera hur transportorganisationer påverkas av ineffektivt 

koordinationsarbete. Till en början kommer uppsatsförfattarna presentera en bakgrund 

till studien för att fördjupa läsaren inom området som studerats. Vidare följer en 

teoretisk samt praktisk problembeskrivning som leder in på relevansen till att studera 

detta område och varför detta är centralt för transportbranschen. Med detta som 

utgångspunkt kommer studiens problemformulering presenteras, följt av ett syfte där 

uppsatsförfattarna beskriver vad som vill uppnås med studien. Avslutningsvis kommer 

studiens avgränsningar, teoretiska och praktiska bidrag, definitioner samt 

företagsbeskrivning att presenteras 

 

“Organizations is a collection of people who work together and coordinate their actions 

to achieve a wide variety of goals” (George & Jones, 2013, s. 5) 

 

Den organisationsdefinition som presenteras ovan har George och Jones valt att utgå 

ifrån i sin bok “Understanding and managing organizational behaviour” för att på ett 

mer effektivt sätt kunna studera och tolka olika organisationsbeteenden. Detta är dock 

bara en av åtskilliga definitioner som ämnar förklara ordet organisation då den kan ha 

olika betydelse i olika sammanhang (Bakka et al., 2006, s. 14). Organisationsteorin 

sträcker sig tillbaka till tidigt 1900 tal där chefsingenjören Frederick W. Taylor ansågs 

ta de första stegen mot en mer systematisk arbetsledning. Taylor syftade mot att göra 

produktionen mer effektiv och ansåg att det måste finnas ett effektivare sätt att utföra 

arbetsuppgifter. (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 26) Flera forskare som Henri 

Fayol, Luther Gulick, Max Weber och Robert Michels fortsatte sedan under åren att 

göra nya iakttagelser inom organisationsteorin och resultatet blev ett allt större 

människo- och effektiviseringsfokus över tid (Abrahamsson & Andersen, 2005, s. 32-

49). 

 

Under den gångna 100-årsperioden har det skett markanta förändringar i 

organisationsformer och det finns ingen anledning att tro att de organisationsformer som 

är vanliga idag representerar historiens slutstation. Vi kan av flera skäl förvänta oss 

förändringar. För det första sker många förändringar i organisationsformer och 

organisationsförhållanden på grund av förnyelse på olika håll i samhället. I takt med 

uppkomsten av ny kunskap och nya kommunikationsmedel samt att människor får en 

högre levnadsstandard leder detta till förändringar i organisationer. För det andra 

uppstår förändringar som ett resultat av människors ökade kunskap om organisationer 

och det mänskliga beteendet i organisationer. Organisationers självkännedom och 

utveckling har i hög grad påverkats av de kunskapsbidrag som skett inom områdena 

psykologi, socialpsykologi, sociologi och andra beteendevetenskapliga ämnen. (Bakka 

et al., 2006, s. 13) Slutligen, det tredje motivet vill varför organisationer förväntas 

förändras kan förklaras genom människors krav på jämlikhet. Människor vill känna sitt 

eget värde, slippa bli kommenderade, samtidigt som de kräver respekt, rättigheter och 

rättvisa. Detta kommer med stor sannolikhet innebära att kontrollen kommer förflyttas 

från organisationens sida och istället falla på individen. (Bakka et al., 2006, s. 14) 

 

Organisationer har enligt Abrahamsson och Andersen (2005, s. 10) vissa universella 

drag där mål, människor, struktur, aktivitet och kultur nämns. Strukturen inom 

organisationer ses som en viktig del och innefattar olika typer av relationer mellan de 

anställda inom organisationen. Strukturen kan se ut på olika sätt vad gäller befattningar, 
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hierarki och vilka resurser som finns att tillgå för att kommunicera internt inom 

organisationen. (George & Jones, 2013, s. 470) För att på ett effektivt och fundamentalt 

sätt beskriva hur en organisations resurser är fördelade så grupperas organisationer ofta i 

enheter. Sammansättningen ger upphov till enhetsgrupperingar som avser belysa just 

denna resursuppdelning och koordineringen mellan enheterna. (Mintzberg 1979, s. 104) 

 

Organisationsstrukturen kommer därför i hög grad styra var i organisationen beslut skall 

fattas samt hur arbete och aktiviteter skall utföras. Strukturen är även viktig för att 

säkerställa att människor på ett effektivt sätt kan koordinera sina aktiviteter. (Hill, 2013, 

s. 459) Koordination är ett klassiskt begrepp inom organisationsteorin där olika 

aktiviteter inom olika delar av verksamheten anpassas för att öka sannolikheten till att 

nå verksamhetsmål (Alter & Hage, 1993, s. 87). Koordination är därför en avgörande 

komponent och en grundläggande del av en organisation och krävs i alla sammanhang 

där människor arbetar tillsammans.  (Alter & Hage, 1993, s. 87; Heide et al., 2012, s. 

15) Enligt Weigand et al (2003, s. 116) utövas mycket koordination genom 

kommunikation vilket i sin tur fastställer aktörers handlingsutrymme. Kommunikation i 

organisationer menar Larsson (2008, s. 13) är de kontakt- och samarbetsformer som 

används för att nå ut till berörda enheter. Det är först när människor kommunicerar och 

delar med sig av information för att tillsammans arbeta mot gemensamma mål som en 

organisation kan uppstå. (Heide et al., 2012, s. 15) Strid (1999, s. 13) menar vidare att 

kommunikationen skapar organisationen och inte tvärtom. 

 

Det finns många positiva aspekter kopplade till att dela och överföra information och 

kunskap inom en organisation. Genom ett effektivt utbyte inom organisationen kan 

processer effektiviseras och nya idéer och lösningar, som annars skulle bli obeaktade, 

kan därmed skapas. (Grant 1996, s. 375) En av organisationers mest värdefulla resurs är 

medarbetarna och deras kunskap.  I kombination med att ny kunskap ständigt kan 

tillägnas och att medarbetaren i sitt arbetsutövande blir mer effektiv ju mer kunskap 

denna besitter så är organisationer beroende av ett kunskapsutbyte mellan såväl 

individer som dess organisationsenheter. (Nonaka, 1991, s. 98, 103) 

 

Forskare har under en längre tid analyserat organisationers beteende gällande struktur, 

kommunikation, koordination samt interna enheter. Russell L. Ackoff beskrev redan i 

slutet på 1970 talet att organisationer bör övergå till ett mer systematiskt tankesätt. 

Detta genom att exempelvis beslutsfattande ska ses som en lärandeprocess som anpassar 

sig efter situation snarare än optimering som inte gör det. (Ackoff, 1979) Även Fulmer 

et al. (1998, s. 19) menar i sin artikel att organisationer bör övergå till ett lärande och 

mer systematiskt tänkesätt och sammanfattar det som något man inte har råd att ignorera 

(Ackoff, 1979). Trots att forskare under en längre tid diskuterat ämnet uppstår i många 

fall problem i dagens organisationer. Atwater, Kannan och Stephens beskriver i sin 

artikel från 2008 att tankesättet fortfarande är övervägande funktionellt snarare än 

systematiskt. Med detta menar de att interna enheter har en tendens att endast fokusera 

och effektivisera den egna funktionen vilket i det stora hela kan leda till suboptimering. 

(Atwater et al., 2008) 

 

Lärande organisationer och systematiskt tänkande är återkommande ämnen inom 

organisationslitteraturen vid sökning på organisationsbeteende. Carbrera et al. (2008, s. 

307) beskriver detta tankesätt som “Systems thinking is not content specific and is 

therefore not disciplinary in scope. It is a pattern of thinking that formally alters context 

and therefore transforms the meaning of any kind of content”. Denna definition 
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illustrerar den situationsanpassade strategi vid beslutsfattande som forskningen anser 

organisationer bör använda sig utav för optimal intern effektivitet. (Carbrera et al., 

2008, s. 307; Ackhoff, 1979; Atwater et al., 2008; Fullmer et al., 1998; Burrows, 2002)  

1.1 Problembakgrund 

Kunskaps och informationsutbyte är inte alltid en problemfri process då det finns många 

faktorer som kan förhindra en effektiv överföring mellan olika delar i en organisation 

(Szulanski, 1996, s. 27) För att informationsflödet skall fungera på effektivt sätt krävs 

det att organisationer upprättar riktlinjer för hur information skall cirkulera internt. 

(Ben-Arieh & Pollatscheck, 2002, s. 3562; Larsson, 2008, s. 104). Genom noga 

etablerade riktlinjer av informationsflödet kan medarbetare i högre grad arbeta 

tvärfunktionellt över enheter och få tillgång till värdefull kunskap för att uppnå 

verksamhetsmål (Ben-Arieh & Pollatscheck, 2002, s. 3561). Om organisationen saknar 

tydliga strategier för informationsflödet föreligger det en risk för att felaktiga och 

ogrundade beslut fattas under de förhållanden där väsentlig information från olika källor 

saknas. När felaktiga beslut fattas kan detta resultera i försämrad kvalitet samt att 

företag förlorar värdefulla kunder. Detta speglar ett oförmånligt scenario för 

verksamheter som i grunden vill det motsatta. Vidare är det av hög relevans att 

medarbetare kan skapa sig en uppfattning och förståelse för vad information betyder för 

dem. (Orna, 1999, s. 9) Då det i många organisationer finns ett överflöd av information 

så ställs högre krav på möjligheter att kunna sortera i informationsflödet, kunna bedöma 

vilken information som har ett behov att utbytas samt att denna information kan nå ut 

och användas (Larsson, 2008, s. 110; Ben-Arieh & Pollatscheck, 2002, s. 3562). Enligt 

Strid (1999. s. 90) är frågor som; hur mycket, från vem, om vad och på vilket sätt 

kommunikation och informationsflöde skall förmedlas inom organisationen, inte alltid 

lika uppenbar. Idag handlar därför många frågor inom kommunikationsforskningen om 

hur medarbetare inom organisationen skall få tillgång till information på ett effektivt 

sätt (Heide et al., 2005, s. 15) 

 

Förändringar, komplexitet, turbulens och hård konkurrens är karaktäristiska inslag i 

dagens samhälle och arbetsmarknad. Informationsflödets och teknikens utveckling 

ställer höga krav på både företag att anpassa sin verksamhet men även på de människor 

som arbetar i de olika företagen. (Strid, 1999, s. 5) För att kunna upprätthålla en 

konkurrenskraft är det avgörande att organisationer har förmågan att lära sig av sina 

erfarenheter för att kunna vidareutveckla verksamheten (Jiménez- Jiménez & Sanz-

Valle, 2011, s. 408). En lärande organisation skapar, införskaffar och delar med sig av 

kunskap inom organisationen och modifierar sitt beteende efter de nya kunskaperna och 

insikterna (Nonaka, 1994, s. 14). Om kunskapen dock är oförmögen att överföras eller 

inte kan utnyttjas försvinner möjligheten till utveckling och organisatoriskt lärande 

(Nonaka, 1991, s. 96). 

 

Som ett resultat av att organisationer och det industriella tänkandet gradvis har 

förändrats, och till viss del lämnat produktionsepoken bakom sig, så har även intresset 

för nya koordinationsprocesser ökat. Som även framkommer i föregående stycken kan 

detta ha sin förklaring i att det i dagsläget ställs högre krav på bland annat flexibilitet 

och förändring, tekniska framsteg inom informations- och kommunikationsteknologin 

(IKT) samt uppluckring av organisationsgränser. (Jacobsson, 2011, s. 4) Övergripande 

kan sägas att intresset har skiftat från standardisering och planer till en mer 

relationsinriktad och ”spontan” koordination (Faraj & Xiao, 2006, s. 1168). Med detta 
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som underlag hävdar Okhuysen och Bechky (2009, s. 464) att forskningen fram till 

denna tidpunkt i alldeles för liten omfattning engagerat sig för den samverkan som sker 

mellan olika typer av koordinationsprocesser.  

 

Enligt Lorange och Fjeldstad (2010, s. 184) är organisationer inom transportbranschen 

något som behöver extra uppmärksamhet inom dagens forskning. Transportbranschen 

karaktäriseras i dagsläget som en känslig bransch där företag kommer behöva lägga ett 

större fokus på organisering och att effektivisera sina interna processer. Utöver detta 

tillhör transporter handelsbranschen där effektiva processer är ett måste för att behålla 

konkurrensfördelar på marknaden. Andra karaktärsdrag för transportbranschen är platta 

hierarkier, omfattande samarbete samt företagsövergripande system och processer. 

(Lorange & Fjeldstad, 2010, s. 184) Samtidigt beskriver Joris Van de Klundert och 

Bernhard Otten i en artikel att medelvärdet av viktutnyttjande som lastbilar kan 

transportera ligger under 50 procent i Europa. De nämner även att cirka 80 biljoner 

dollar uppskattas gå till spillo varje år på grund av att lastbilar körs tomma i USA. (Van 

de Klundert & Otten, 2011, s. 336) LTL, Less-Than-Truckload, är ett återkommande 

begrepp i dagens forskning gällande transportbranschen. LTL innebär att lastbilarna 

färdas med last som inte når upp till den maximala lastkapaciteten (Van de Klundert & 

Otten, 2011, s. 337). Flera teoretiska lösningar har forskats fram inom detta område där 

bland annat (Wang & Kopfer, 2014) beskriver samarbete horisontellt mellan 

organisationer medan (Chu, 2005) har skapat en algoritm för att optimera lastbilarnas 

olika rutter. Sammanfattningsvis så finns det effektiviseringspotential inom 

transportbranschen som bör studeras vidare för att det i framtiden ska vara ekonomiskt 

hållbart för dagens transportorganisationer att agera på marknaden. Den problematik 

som beskrivs ovan tydliggör det faktum att transportorganisationer måste anpassa och 

effektivisera sin strategi, kommunikation och informationsflöde för att överleva de 

hårda marknadskraven. 

 

Den 29e januari besökte uppsatsförfattarna transport- och logistikföretaget Transfargo 

AB (se avsnitt 1.7) för att diskutera eventuella logistiska och administrativa problem 

som de upplever i sin verksamhet. Från mötet framgick det att Transfargo AB:s 

befintliga koordination mellan interna enheter hämmar företaget från att effektivisera 

bland annat sina egna nordiska transporter. För att upprätthålla en stark position 

gentemot sina konkurrenter hävdar Lars Ångström, regionchef på företaget, att det är av 

största vikt att utveckla företagets verksamhet utefter rådande förhållanden (L. 

Ångström personlig kommunikation 29 januari 2015). Transportbranschen 

karaktäriseras i dag av hög konkurrens mellan åkerier och logistikföretag vilket bland 

annat har resulterat i att antalet aktörer på marknaden minskat mellan åren 2007 till 

2013. Anledningen till denna minskning är bland annat på grund av att kraven på 

aktörerna blir allt högre, samtidigt som den genomsnittliga rörelsemarginalen totalt sett 

nästan halverats under samma tidsperiod sett över hela Sverige. (Trafikanalys, 2014a; 

Intelligentlogistik, 2014) 

 

Att förbli konkurrenskraftiga tydliggörs ytterligare då Intelligentlogistik (2014) visar på 

att priserna inom branschen är oförändrade och i vissa fall minskat trots den ökade 

efterfrågan på transporter. Statistik visar på att åkeri- och logistikföretagen bland annat 

har ökat förädlingsvärdet per anställd samtidigt som antalet transporter inom Sverige 

minskat med 20 procent mellan åren 2010-2013. (Trafikanalys, 2014a; Trafikanalys 

2014b) Denna utveckling vittnar på de effektiviseringar och optimeringar som skett 

inom branschen och av det egna flödet som en respons för att upprätthålla 
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konkurrenskraften på marknaden. För att klargöra den problematik som Transfargo AB 

står inför skall uppsatsförfattarna nedan illustrera ett exempel som Lars Ångström valde 

att belysa under vårt möte. 

 

Tabell 1: Behovet av koordination, exemplet Stockholm - Oslo. 

En del av Transfargos transporter som utgår ifrån Stockholm lastas med gods och transporteras 

sedan vidare mot Oslo. När godset anländer sker det en avlastning och lastbilen beger sig 

därefter tillbaka mot Stockholm tom eller halvtom. Då priset på transporten tillbaka är relativt 

lågt så innebär detta att Transfargo måste ha hög fyllnadsgrad i lastbilen om transporten skall 

vara ekonomiskt försvarbart. Med detta sagt så finns det dock undantag där lastbilarna inte 

behöver gå tomma eller halvtomma tillbaka. Detta innebär att Transfargo AB istället vill hitta 

potentiella pålastningsmöjligheter på vägen mot eller från Stockholm. Om en lastbil från 

Stockholm inte avgår full så sker om möjligt en påfyllnad längs vägen i exempelvis Karlstad 

eller Örebro som geografiskt sett ligger på vägen till Oslo. Det sker även i viss grad avlastning 

på dessa destinationer men fokus hos Transfargo ligger på att öka fyllnadsgraden under resan. 

(L. Ångström, personlig kommunikation, 11 Februari 2015) Det mål Transfargo har i 

dagsläget är alltså att ytterligare optimera de transporter som teoretiskt och praktiskt sett skulle 

kunna samordnas. Detta för att effektivisera det egna flödet och minska antalet lastbilar med 

låg fyllnadsgrad. Inrikes- samt utrikestransporterna hanteras i dagsläget av olika enheter inom 

organisationen. Ofullständig kommunikation och avsaknad av ett integrerat tvärfunktionellt 

arbete mellan dessa enheter resulterar i att det i vissa fall exempelvis går halvfulla lastbilar 

både från Oslo och Karlstad mot Stockholm när en optimal lösning vore att en bil skulle lasta 

och transportera allt gods. (L. Ångström, personlig kommunikation, 29 Januari 2015) 

 

Exemplet ovan speglar även de problem som ur miljösynpunkt är ofördelaktiga då fler 

lastbilar än nödvändigt åker på vägarna. Samtidigt kan överflödiga transporter ses som 

ett ekonomiskt problem för Transfargo med tanke på exempelvis slitage, bränsle och 

lönekostnader. (L. Ångström, personlig kommunikation, 29 Januari 2015) Som tidigare 

nämnts gällande små marginaler inom branschen och tillsammans med ovanstående 

problematik anser uppsatsförfattarna att detta är ett område som ligger i tiden och bör 

studeras vidare. Den praktiska och teoretiska problemsamlingen leder tillsammans fram 

till studiens problemformulering. 

 

1.2 Problemformulering 

 

Hur kan transportorganisationer effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna 

enheter? 

1.3 Syfte 

Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur transportorganisationer kan 

effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna enheter. Detta möjliggörs genom att 

bringa klarhet i de grundläggande faktorerna till problemen och därmed skapa en 

förståelse för potentiella effektiviseringsområden. Vidare kommer en teoretisk 

genomgång i referensramen ligga till grund för analys av det empiriska materialet som 

har för avsikt att svara på vår problemformulering. Undersökningen har genomförts på 

ett transportföretag vilket således innebär att studiens resultat kommer spegla de 

rådande förhållandena i företaget. För att kunna undersöka studiens syfte har 

uppsatsförfattarna formulerat tre delsyften: 
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 Det första delsyftet avser att identifiera vilka koordinationsprocesser som 

upplevs tillfredsställda för studieobjektet. 

 Det andra delsyftet avser att identifiera vilka koordinationsprocesser som 

upplevs ha begränsningar för studieobjektet. 

 Det tredje delsyftet avser att presentera åtgärdsrekommendationer till 

studieobjektet gällande effektivisering av koordinationsarbete. 

 

Det första delsyftet kommer ge uppsatsförfattarna kunskap om hur koordinationsarbete 

kan effektiviseras genom att titta på de upplevda och redan tillfredsställda 

koordinationsprocesser. Vidare kommer det andra delsyftet ge uppsatsförfattarna en 

inblick i de koordinationsprocesser som upplevs som begränsade och respondenternas 

synpunkter för dess anledning. Genom att identifiera kritiska koordinationsprocesser 

från det andra delsyftet kommer uppsatsförfattarna sedan kunna uppnå studiens tredje 

delsyfte där åtgärdsrekommendationer presenteras gällande effektivisering av 

koordinationsarbete inom organisationen. Genom att integrera kunskaper 

tillhandahållna från samtliga delsyften kan övergripande samband dras och slutligen 

även svara på studiens problemformulering. 

 

1.4 Teoretiskt och praktiskt bidrag 

 

Denna uppsats syftar till att skapa en större förståelse för olika koordinationsprocessers 

dynamik inom transportbranschen. Studien ämnar på så sätt fylla det kunskapsgap som 

Okhuysen och Bechky (2009) och Lorange och Fjeldstad (2010) i kombination belyser. 

Det finns i dagsläget närmast obefintlig kunskap i befintlig forskning som undersöker 

koordination inom transportorganisationer och hur dessa påverkar ett effektivt utövande 

och koordinationsarbete mellan olika enheter. Uppsatsförfattarna ämnar därför genom 

en empirisk studie ge ett teoretiskt bidrag som ger transportorganisationer ett 

kunskapsunderlag till att bemöta interna utmaningar på ett effektivare sätt. 

Uppsatsförfattarna vill vidare åskådliggöra hur ett effektivare koordinationsarbete kan 

resultera i bättre och mer framgångsrika interna processer. 

 

Uppsatsförfattarna vill integrera forskningsområden och teorier inom 

organisationsstrukturer, koordination, kommunikation, informationssystem samt 

systematiskt tankesätt för att tillsammans skapa ett teoretiskt bidrag. Studien ämnar 

även bidra till en ökad diskussion angående samspelet mellan olika 

koordinationsprocesser och dess för- och nackdelar inom olika branscher och 

organisationer. Resultatet från denna undersökning kommer i enighet med syftet att 

föreslå en lösning till de problem som uppdagats hos Transfargo vad gäller deras 

transporter. Ur en praktisk synvinkel antas studien introducera nya synsätt på hur 

transportorganisationer kan gå tillväga för att optimera internt arbete genom 

situationsanpassad kommunikation och koordination mellan enheter. Detta för att bidra 

med en praktisk lösning för Transfargo och samtidigt rent teoretisk lägga upp en mall 

för hur transportföretag i liknande situationer kan gå tillväga vid liknande problem. 

Uppsatsförfattarna har valt att utgå från Henry Mintzbergs koordinationsmodell för att 

analysera nuläget inom Transfargo för att sedan föreslå eventuella förändringar för 

intern optimering. Ett teoretiskt bidrag kommer även att ges genom upprättande av en 

särskild koordinationsmodell i en ny kontext där uppsatsförfattarna ämnar ge förslag på 

förändringar eller trycka på de koordinationsprocesser som anses väsentliga. 
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1.5 Avgränsningar 

Då uppsatsförfattarna valt att studera koordination mellan interna organisationsenheter 

har dessa haft i åtanke att detta är ett omfattande ämne. Därför bör det understrykas att 

även då uppsatsförfattarna har gjort sitt allra yttersta för att täcka studien med tillämplig 

litteratur kan det inte påstås att de funnit och täckt allt. Koordinationskonceptet är ett 

paraplybegrepp och omfattar föreställningar om hur koordination kan uppnås inom 

olika typer av verksamheter och mellan olika processer. Då studien syftar till skildra 

koordination under specifika förhållanden i transportorganisationer kommer 

uppsatsförfattarna göra en avgränsning i konceptet. I studien kommer därför endast de 

koordinationsprocesser som anses lämpliga för studiens perspektiv att behandlas. 

Vidare innebär studiens avgränsning mot transportorganisationer även att  resultaten 

avgränsas mot organisationer inom samma verksamhet och bransch. Dessutom är 

studien av tvärsnittskaraktär, vilket innebär att det empiriska materialet har samlats in 

från en enda tidpunkt. Istället för att samla in uppgifter under en lång period  bygger 

forskningen på respondenternas uppfattningar och dess erfarenheter. Vidare kommer 

uppsatsförfattarna avgränsa sig från att ta någon gynnsam inställning gentemot 

innebörden och betydelsen av uppfattningar, utan lämnar istället tolkningen till 

respondenterna. Slutligen utförs denna studie som ett examensarbete för en 

Civilekonomexamen under vårterminen 2015, vilket innebär en viss tidsbegränsning. 

Därför har avgränsningar även behövts göras rörande antalet respondenter involverade i 

studien för att fortfarande lyckas hinna analysera det empiriska materialet.  

1.6 Definitioner 

För att underlätta läsandet av denna studie kommer ett antal definitioner att presenteras 

nedan för att introducera läsaren för ämnesspecifika begrepp som är vanligt 

förekommande. Dessa begrepp kommer även förklaras i sitt sammanhang och detta 

kapitel bör endast ses som en kort och övergripande sammanställning.  

 

IT - informationsteknik, (engelska information technology), samlingsbegrepp för de 

tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom datorteknik och 

telekommunikation. (Ne, 2015a) 

 

Koordination - Hanteringen av ömsesidiga beroenden mellan aktiviteter som utförs för 

att uppnå ett mål (Malone & Crowston, 1990, s. 361) 

 

Koordinationsmekanism - Kan även kallas Samordningsmekanism och är de 

organisatoriska arrangemang som tillåter individer att förverkliga en kollektiv prestation 

(Okhuysen & Bechky, 2009, s. 472) 

 

Informationssystem (IS) - Interna datasystem eller affärssystem som används för 

kommunikation och koordination inom organisationer (Pearlson & Saunders, 2013 s. 1) 

 

Less than truckload (LTL) -  Detta begrepp innebär att lastbilarna färdas med last som 

inte når upp till den maximala lastkapaciteten (Van de Klundert & Otten, 2011, s. 337) 
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1.7 Företagsbeskrivning 

 

Transfargo AB är ett familjeägt logistik- och transportföretag som grundandes 1978 

med visionerna att “Utveckla våra kunders lönsamhet genom bättre logistiklösningar” 

samt att “sträva efter att vara en kunskapspartner som alltid kan föreslå bästa 

logistiklösning för kund” (Transfargo, 2015a). Företaget erbjuder logistiklösningar i 

form av distribution till kunder i Sverige, Norden och övriga Europa samt transporter 

med båt och flyg till resten av världen (Transfargo, 2015b). Transfargos affärsidé är “att 

erbjuda kunder med speciella krav på säkerhet, service och kostnadseffektivitet globalt 

kompletta distributions- lösningar.” och utföra detta med ett fokus på långsiktiga 

relationer och hållbar utveckling (Transfargo, 2015c). Företaget har idag kontor och 

terminaler i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro samt endast terminaler i 

Jönköping och Linköping. Idag finns 103 anställda i företaget, de omsätter ca 360 

MSEK och riktar in sig på tredjepartslogistik inom sjö, flyg och landtransporter. 

(Transfargo, 2015d) 
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2. Teoretisk metod 

I detta kapitel presenteras de vetenskapliga utgångspunkter som antagits för studien. 

Detta innebär förklaringar av uppsatsförfattarnas ämnesval och förförståelse samt 

motiveringar för studiens forskningsdesign, kunskapssyn, vetenskapssyn, angreppssätt, 

forskningsmetod och perspektiv. Slutligen undersöks teorier och källor som anses 

lämpliga för studien. 

 

Tabellen nedan presenterar en sammanfattning för studiens metodval. Varje del kommer 

diskuteras mer omfattande i kapitlet. 

 

Tabell 2: Sammanfattande tabell över studiens kommande metodval. 

Metoder Studiens metodval 

Forskningsdesign: Fallstudie 

Epistemologi: Interpretivism 

Ontologi: Konstruktivism 

Angreppssätt: Deduktiv 

Forskningsmetod: Kvalitativ 

Perspektiv: Företagsperspektiv 

 

2.1 Ämnesval 

 

Uppsatsförfattarna, Daniel Ivares och Tomas Larsson, slutför för närvarande sina studier 

vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. Både Daniel och Tomas har studerat 

civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik med fördjupade 

kunskaper inom verksamhetsledning och supply chain management. Eftersom 

uppsatsförfattarna har samma akademiska bakgrund föll det sig således naturligt vid 

valet av forskningsämne att rikta sina blickar mot dessa områden. Tidigare 

arbetserfarenheter och ett allmänt intresse för dessa frågor var även skäl till varför 

uppsatsförfattarna i slutändan valde att skriva om koordinationsarbete inom 

transportorganisationer. 

 

Uppsatsförfattarna ville skriva om ett aktuellt och praktiskt problem för att få möjlighet 

att tillämpa teorier i verkliga livet. Av den anledningen skickades ansökningar ut till ett 

antal noga utvalda företag för att få möjligheten att få skriva på uppdrag. 

Uppsatsförfattarna kom slutligen i kontakt med Lars Ångström, regionchef på 

Transfargos kontor i Stockholm. Då uppsatsförfattarna ville bygga sin kommande studie 

på ett praktiskt problem gick dessa in med ett öppet sinne inför de eventuella logistiska 

eller administrativa problem som företaget upplevde. Lars föreslog att studien kunde 

behandla den problematik som var relaterad till otillräckligt utnyttjande av resurser och 

tillgångar vid deras transporter. Vidare följde frågan hur man rent konkret kan 

tydliggöra behovet i form av resurser och tillgångar för att få bukt med problemet. På 

grund av ökad konkurrens och hårdare marknadskrav ansågs det av hög relevans att 

möta framtida utmaningar inom detta område. Att möta dessa utmaningar är mycket 
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viktiga eftersom de har sådan stor effekt på Transfargo som renodlat transport- och 

logistikföretag. Med hänsyn till ovanstående bakgrund utmynnades samtalet i ett 

ämnesval för studien. 

 

2.2 Förförståelse 

 

Enligt Olsson och Sörensen (2011, s.101) är förförståelse de föreställningar och 

erfarenheter som forskaren har inom det område som ska undersökas. Förförståelsen är 

speciellt betydelsefull att presentera då studien är kvalitativ då den tydliggör författarnas 

utgångspunkt inför tolkningen (Olsson & Sörensen, 2011, s. 101). Uppsatsförfattarna 

väljer därför i detta avsnitt att redogöra för sin förförståelse inom ämnet och därmed öka 

studiens validitet. 

 

Vid sina studier vid Umeå Universitet har uppsatsförfattarna haft möjlighet att tillägna 

sig en bred kunskapsbas inom traditionella ekonomiämnen. Uppsatsförfattarna har även 

fått fördjupad kunskap inom verksamhetsledning och supply chain management, både 

genom kurser som erbjuds via institutionen för företagsekonomi men också via diverse 

evenemang, gästföreläsningar och studiebesök. Båda två har tidigare arbetserfarenhet, 

dock inte direkt inom transportbranschen, men har vid sina arbeten inom lagerhantering 

varit i kontakt med leverantörer för att koordinera arbete på plats med inkommande 

leveranser från lastbilar. Uppsatsförfattarnas akademiska och praktiska bakgrund kan 

därför komma att påverka vår forskning vid exempelvis val av källor, argumentationer 

men också hur uppsatsförfarna tänker och sättet de väljer att uttrycka sig på. Vissa 

hävdar att forskare kan komma att påverkas av förkunskaper (Bryman & Bell, 2013, s. 

65). Uppsatsförfattarna hävdar dock att det inte nödvändigtvis föreligger endast 

negativa aspekter kopplat till begreppet. Begränsad teoretisk och praktisk kunskap kan 

skapa hinder i vissa sammanhang. Att exempelvis ha brist på förförståelse inom 

kontextuella transport- och organisationsbegrepp såsom fyllnadsgrad, samordning och 

organisationsenheter kan ha gjort genomförandet av studien svårare. Emellertid kan en 

negativ aspekt till förförståelse vara risken för subjektivitet. Graziano och Raulin (2010, 

s. 82) menar att objektivitet inom forskning är viktigt för att säkerställa resultatets 

replikerbarhet och vidare beskriver Sarantakos (1998, s.18) att objektivitet innebär 

exkludering av personliga fördomar. Även då examensarbetet kommer påverkas av 

uppsatsförfattarnas teoretiska och praktiska förförståelse till viss grad är deras 

intentioner att inte göra någon gynnsam vinkling gentemot innebörden och betydelsen 

av respondenternas uppfattningar. Uppsatsförfattarna kommer vidare ständigt ha i 

åtanke att andra inte tänker och argumenterar på samma sätt som dem och på grund av 

detta kommer argumenten även ifrågasättas och noga granskas. Uppsatsförfattarna anser 

att ifrågasätta sig själva under processen kommer höja kvaliteten på studien. 

 

2.3 Forskningsdesign 

 

I detta arbete undersöks hur transportorganisationer kan effektivisera sitt 

koordinationsarbete mellan interna enheter. För att kunna svara på detta har en fallstudie 

gjorts på företaget Transfargo. Enligt Bryman och Bell (2013, s. 84) är fallstudier en 

djupdykande undersökning där syftet är att belysa komplexitet som berör ett specifikt 

fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp individer, en organisation eller en situation 

där forskaren utgår ifrån ett helhetsperspektiv och försöker få så täckande information 

som möjligt (Thurén, 2005, s. 56). Att välja fallstudie som forskningsdesign var i detta 

fall lämpligt då studien avser undersöka en organisation i ett aktuellt och specifikt 



11 

 

sammanhang. Vidare anser uppsatsförfattarna att det mest optimala sättet för insamling 

av nyttig information sker genom att fokusera på ett specifikt fall där forskaren mer 

ingående kan sätta sig in i de organisationsdelar som kan bidra till att 

problemformuleringen kan besvaras. Denscombe (2009, s. 41-42) menar att det 

föreligger mer sannolikt att forskaren kan få mer djupgående information då 

undersökningsobjekten begränsas. Detta möjliggör att uppsatsförfattarna även kan 

förklara varför resultaten blev som de blev istället för att endast fastställa vilka resultat 

som erhölls i studien, vilket även Denscombe (2009, s. 42) bekräftar som en styrka med 

fallstudier. Yin (2007, s. 27) menar dock att viss kritik kan riktas mot fallstudier då 

dessa ger lite utrymme för generalisering då resultaten endast återspeglar ett eller ett 

fåtal fall. Med detta i åtanke kommer uppsatsförfattarna inte göra några generaliseringar 

från de resultat som uppnås med studien. Vidare hävdar Yin (2007, s. 63) att en 

ytterligare svaghet med fallstudier är att forskaren i den empiriska underökningen ibland 

kan uppleva att fallet egentligen var något annat än vad denne initialt trodde. 

Uppsatsförfattarna har minimerat denna risk av “felaktig bild” genom att inledningsvis 

göra en noggrann genomgång av fallet. 

 

2.4 Kunskapssyn 

 

Kunskapssyn, eller epistemologi, är en central del som denna kvalitativa studie beror av. 

Epistemologi handlar i forskning om vad som kan anses vara acceptabel kunskap 

(Bryman & Bell, 2013, s. 35) och lägger grunden för det synsätt forskare använder 

angående vilket sätt kunskap skall skapas (Bryman & Bell, 2013, s. 35-44). Både 

Saunders et al. (2009, s. 113-116) och Bryman och Bell (2013, s. 36-38) är överens om 

tre huvudsakliga inriktningar inom epistemologin: positivism, realism och 

interpretivism. 

 

Positivism har ett naturvetenskapligt förhållningssätt för att förklara den sociala 

verkligheten och gör en tydlig åtskillnad mellan forskning och teori (Bryman & Bell, 

2013, s. 36)  Detta förhållningssätt möjliggör för forskare att testa teorier, och för att få 

tillförlitliga uppgifter borde forskare använda befintlig teori för att utforma hypoteser 

(Bryman & Bell, 2013, s 36; Saunders et al., 2009, s 113). Forskare testar och bekräftar 

sedan hypoteserna, drar slutsatser av relationen mellan insamlat data och föreslår sedan 

en ”lag” för att generalisera ett observerat mönster (Bryman & Bell, 2013, s 36; 

Saunders et al., 2009, s 114). 

 

Realism kan delvis relateras till positivismen där den delar uppfattningen om att 

naturvetenskapen och samhällsvetenskapen kan tillämpa samma metoder för att samla 

in och förklara data. Realister delar även uppfattningen att det finns en yttre verklighet 

som forskare syftar till att konceptualisera. I motsats till positivismen så hävdar en 

realist att ingen form av vetenskap bygger uteslutande på observerbart empiriskt bevis. 

Det finns alltid aspekter av någon form av verkligheten som förblir ”dold” under ytan 

av vad som kan observeras. (Bryman & Bell, 2013, s. 37) 

 

Interpretivism motsätter sig antagandet att företeelser inom samhällsvetenskapliga 

studier kan undersökas på samma sätt som inom naturvetenskapen och att forskare inom 

detta område måste förstå den subjektiva verkligheten av sociala handlingar (Bryman & 

Bell, 2013, s. 38). Forskarens involverande, för att förstå relationer och roller och deras 

influens på det som skall studeras, ses som en hörnsten i det interpretiva 

tillvägagångssättet (Saunders et al., 2009, s. 116) Interpretivism är den 
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kunskapsteoretiska uppfattning som antagits för denna studie då uppsatsförfattarna 

anser att denna, ur problemformuleringens perspektiv, är den mest lämpade i avseende 

till att försöka förstå komplexiteten av koordinationsarbete i transportorganisationer. 

För denna studie betyder detta att uppsatsförfattarnas tolkning av respondenternas svar 

inte motsvarar den verkliga sanningen utan är endast en skildring av hur 

uppsatsförfattarnas väljer att uppfatta dess helhet. Uppsatsförfattarna ämnar med andra 

ord skapa förståelse genom tolkning av det empiriska materialet, vilket är i linje med det 

interpretivistiska perspektivet. 

 

2.5 Vetenskapssyn 

 

Studiens uppfattning av verkligheten, allmänt bekant med benämningen ontologi, utgör 

en förklarande ståndpunkt av studiens kunskapssyn (Saunders et al., 2009, s. 109). 

Bryman och Bell (2013, s. 41-42) förklarar att ontologi berör antagandens karaktär: 

huruvida sociala företeelser skall uppfattas som objektiva enheter eller betraktas som 

konstruktioner av aktörers subjektiva uppfattningar. Det finns två ontologiska 

betraktelsesätt, objektivism och konstruktionism. 

 

Objektivism innebär att sociala företeelser och aktörer är oberoende av och saknar 

påverkan på varandra (Bryman & Bell, 2013, s. 42). Ett objektivistiskt synsätt ser 

således sociala företeelser som en extern realitet för sociala aktörer (Saunders et al., 

2009, s. 110) och kan därför anses som objektiva enheter (Bryman & Bell, 2013, s. 42). 

Motsvarigheten till den ontologiska uppfattningen objektivism är konstruktivism. 

Konstruktivism innebär följaktligen att sociala företeelser och deras betydelse skapas 

genom sociala aktörers samspel. Inom konstruktivismen kan därför verkligheten antas 

vara socialt konstruerad och uppbyggd på interaktioner. (Bryman & Bell, 2013, s. 43) 

Sociala aktörer kommer därför tolka och uppleva situationer på olika sätt beroende på 

hur de uppfattar sin omgivning (Saunders et al., 2009, s. 111).  

 

Utifrån studiens problematisering vill uppsatsförfattarna söka en förståelse till hur 

koordinationsarbete kan effektiviseras mellan interna enheter i transportorganisationer. 

Uppsatsförfattarna vet inte i förväg hur denna verklighet är beskaffad och inte heller att 

det finns en absolut sanning utan denna är beroende av hur de anställda på fallföretaget 

uppfattar denna verklighet. Med denna utgångspunkt hävdar uppsatsförfattarna att 

studien har en konstruktivistisk vetenskapssyn då detta speglar en version av 

verkligheten. Bryman och Bell (2013, s. 43) menar vidare att konstruktionism innebär 

att sociala företeelser inte enbart skapas via det sociala samspelet utan även befinner sig 

i ett tillstånd av ständig revidering. Uppsatsförfattarna utgår ifrån att de åsikter som 

finns, gällande hur koordination kan effektiviseras mellan interna enheter i 

transportorganisationer, är föränderliga. Detta grundar de på då exempelvis 

organisationsstrukturer, arbetsindelningar, uppluckring av organisationsgränser, 

framsteg inom kommunikations och informationsteknologi och globala samarbeten 

ställer nya krav på företag och därmed även förändrar de åsikter som finns gentemot hur 

människor upplever effektiv koordination. Med andra ord betraktas inte verkligheten 

som konstant utan är föränderlig genom socialt samspel. Detta menar uppsatsförfattarna 

ytterligare bekräftar valet av en konstruktionistisk vetenskapssyn. 
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2.6 Angreppssätt 

Forskare kan betrakta sambandet mellan teori och forskning på två sätt, antingen med 

ett deduktivt eller induktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2013, s. 31,34). Ett deduktivt 

angreppssätt karaktäriseras av att forskaren har sin utgångspunkt i befintliga teorier och 

därifrån drar egna slutsatser med hänsyn till särskilda händelser. Genom att utgå ifrån 

existerande teorier stärks objektiviteten i forskningen. (Bryman & Bell, 2013, s. 31; 

Saunders et al., 2009, s 124). Generellt sett upprättas hypoteserna som sedan bekräftas 

eller avfärdas och ger således forskarna ett underlag för att eventuellt revidera teorierna 

(Creswell, 2003, s. 141-142). Ett induktivt angreppssätt hänvisar till generering och 

utveckling av teorier genom observationer inom det studerade ämnet. Vid induktiv 

forskning utgår forskaren med andra ord från enskilda händelser, samlar ihop empiri 

och drar därefter slutsatser. Detta angreppssätt ger forskare möjligheten att analysera 

upptäckta mönster och bidra till etablerade teorier. (Bryman & Bell, 2013 s. 34; 

Saunders et al., 2009, s. 125) Enligt Bryman och Bell (2013, s. 34) innehåller det 

induktiva angreppssättet dock ofta inslag av deduktion eftersom data sällan samlas in 

utan någon förklaringsmodell i åtanke.  

 

Utifrån de presenterade principerna för deduktivt och induktivt angreppssätt väljer 

uppsatsförfattarna att använda ett deduktivt angreppssätt för studien. Undersökningen 

har gjorts med utgångspunkt från etablerade teorier för att förklara det fenomen 

uppsatsförfattarna valt att studera. Den teoretiska referensramen ämnar bidra med 

kunskap om hur koordination både kan stödjas och uppnås inom organisationer och står 

därför i direkt relation till studiens problemformulering och syften. Efter att empiri 

anskaffats kopplades denna sedan ihop med den teoretiska referensramen och 

diskuterades vidare i analyskapitlet. En nackdel med det deduktiva angreppssättet är 

dock att den existerande teorin kan komma att påverka forskningens inriktning vilket 

kan förhindra att studien inte gör nya iakttagelser (Bryman & Bell, 2013, s. 31). 

Angreppssättet kan dock inte anses som en “genuin” deduktiv ansats då 

uppsatsförfattarna inte upprättat hypoteser. Hypoteserna skulle i detta fall bli 

missvisande då resultaten baseras på tolkningen av ett fåtal kvalitativa intervjuer. Vid 

ett såpass litet urval vill uppsatsförfattarna istället fokusera på en djupare förståelse för 

hur koordinationsarbete kan effektiviseras för att sedan dra slutsatser kring studiens 

syften.  

2.7 Forskningsmetod 

Vid val av forskningsmetod för insamling av empirisk data kan forskare använda sig 

utav en kvantitativ eller kvalitativ metod eller kombination av dessa. Metodforskare har 

under åren försökt beskriva skillnaden mellan dessa och enats om att en kvantitativ 

metod har ett stort fokus på numerisk data medan den kvalitativa fokuserar på att 

analysera omvärlden i form av ord. (Bryman & Bell, 2013, s. 49; Saunders et al., 2009, 

s. 17) Det finns ingen forskning som pekar på att den ena metoden skulle vara bättre än 

den andra utan detta är helt beroende på vad syftet är med datainsamlingen samt vilken 

typ forskningsfråga som skall undersökas (Patel & Davidsson, 2012, s. 67). Forskare 

bör därför överväga båda metoderna då det är av betydelse att metoden är i linje med 

studiens problemformulering och syfte (Saunders et al., 2009, s. 109). 

 

Då uppsatsförfattarna har sökt efter att få en djupare förståelse för en speciell företeelse 

inom en organisation, vilket uppnås bäst genom att framhålla ord snarare än siffror, har 
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de beslutat att använda en kvalitativ metod för denna studie. Malterud (2001, s. 483) 

menar att en kvalitativ forskningsmetod används när syftet med studien är att undersöka 

betydelsen av sociala fenomen från individers erfarenheter i en naturlig kontext. Patel 

och Davidson (2012, s. 55) betonar även att en kvalitativ forskningsmetod är att föredra 

då forskare strävar efter att undersöka fenomen närmare och få en djupare förståelse för 

dessa. För att uppsatsförfattarna skall kunna skapa sig en förståelse och helhetsbild över 

hur transportorganisationer kan effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna 

enheter kommer fokus i denna studie därmed ligga på tolkningen av ord och åsikter, 

snarare än att dra slutsatser från numerisk data. Om en kvantitativ forskningsmetod 

istället skulle användas skulle upplägget standardiseras där begrepp och kvaliteter skulle 

mätas kvantitativt för att på så sätt möjliggöra generalisering (Bryman & Bell, 2013, s. 

49). Denna metod skulle därför innebära att uppsatsförfattarna gör tydliga 

avgränsningar och klargör vad det är de söker, vilket uppsatsförfattarna uppfattar som 

en risk då betydelsefulla perspektiv och nyanser kan missas. Avslutningsvis menar 

Bryman och Bell (2013, s. 38) att en interpretivistisk, eller hermeneutisk, kunskapssyn 

ofta är förknippat med kvalitativa undersökningar. Därför är det naturligt att anta att 

forskningsmetoden är av kvalitativ karaktär. 

2.8 Studiens perspektiv 

Enligt Thurén (2005, s. 88) är fakta i dess enskilda form inte intressant utan blir först 

värdefull när perspektivet av fakta fastslås. Det är därför av stor betydelse att veta 

utgångspunkten för vår studies perspektiv då denna påverkar studiens relevans. Denna 

fallstudie utgår ifrån ett företagsperspektiv eftersom Transfargo är det studieobjekt 

uppsatsförfattarna ämnar studera vilka också har mest nytta av resultaten. För att kunna 

erhålla berikande resultat och svara på problemformuleringen behöver 

uppsatsförfattarna sätta sig in i deltagarnas perspektiv inom den interna organisationen 

för att förstå vad som kommer krävas för att de ska kunna effektivisera sitt 

koordinationsarbete. Intervjuerna, som även behandlas i den praktiska metoden, 

kommer bygga på denna förståelse för perspektivet där frågorna är utformade på så sätt 

att relevant empiri kan samlas in.  

2.9 Val av teoriområden 

Genom att bygga en teoretisk referensram kan en grund läggas för insamling och 

analysering av data. Vidare används teorierna för att kunna svara på studiens 

frågeställning objektivt och med akademiskt stöd. (Saunders et al., 2009, s. 61) 

Uppsatsförfattarna kommer därför vägleda läsaren genom de teoriområden som använts 

och ge förklaringar till varför dessa anses som väsentliga för studien. Denna studie 

innefattar de teoretiska ämnesområden organisationsteori, kommunikationsteori, 

koordinations- och kommunikationsteori, informationssystem samt systematiskt 

tankesätt.  

2.9.1 Organisationsteori 

Struktur av organisationer och hur dessa anpassas för optimal funktion inom varje 

specifik organisation anses av uppsatsförfattarna som en avgörande del för denna typ av 

studie. Eftersom uppsatsförfattarna ämnar att förstå koordination mellan olika 

organisationsenheter kommer grundförståelse för hur organisationer är uppbyggda och 

hur de interna delarna kommunicerar med varandra ge en välbehövlig kunskapsgrund 
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för läsaren. Här introduceras Henry Mintzbergs (1979) organisationsteorier där 

samspelet mellan koordinationsmekanismer, nyckeldelar inom organisationen och typ 

av decentralisering presenteras (se tabell 3). På grund av ovanstående har 

uppsatsförfattarna valt att inleda den teoretiska bakgrunden med dessa teorier och 

underbygga dem med grundläggande kunskap. Detta ska i sin tur förenkla läsande och 

förståelse av den teoretiska referensramen där användbara koordinationsmekanismer 

inom organisationer kommer introduceras och förklaras. 

2.9.2 Koordinations- och kommunikationsteori 

Då studien avser studera effektivisering av koordination mellan interna 

organisationsenheter väljer uppsatsförfattarna att bygga vidare på Mintzbergs 

strukturkonfigurationer, närmare bestämt grundläggande koordinationsmekanismerna. 

Inom litteraturen innebär dessa koordinationsmekanismer de organisatoriska 

anordningar så som verktyg, tekniker och interaktioner som för samman ömsesidiga och 

beroende faktorer. Innan närmre redogörelse för begreppet koordinationsmekanismer 

beskriver uppsatsförfattarna först vad som avses med termen koordination och dess 

centrala innebörd.  

 

De koordinationsmekanismer som uppsatsförfattarna lägger störst vikt vid är som nämnt 

Mintzbergs (1979) grundläggande koordinationsmekanismer. Motivet till detta är att 

uppsatsförfattarna bedömer dessa som utbredda och väl refererade samt att dessa till 

viss del utvecklats över tid. Detta tydliggörs genom att i studien använda teorier av 

Groth (1999) som tar sitt avstamp från Mintzbergs tidigare forskning. Vidare har 

uppsatsförfattarna valt att komplettera referensramen med forskning från bland annat 

Okhuysen och Bechky (2009), Thompson (1967) samt (March & Simon, 1958) då även 

dessa har skrivit relevanta och erkända uppsättningar om koordinationsmekanismer med 

samma innebörd. 

 

Läsaren introduceras även i den teoretiska bakgrunden inför begreppet kommunikation, 

som är ett återkommande uttryck i studien. Detta anses som väsentligt på grund av sin 

relation till Mintzbergs strukturkonfigurationer där koordination ofta sker till stor del 

genom kommunikation. I kommunikationskapitlet beskrivs bland annat en 

grundläggande definition av kommunikation från Frank och Brownell (1989) och vad 

detta innebär i en organisationsmiljö. 

2.9.3 Informationssystem 

Informationssystem eller interna affärssystem är inom dagens organisationer en stor del 

när det kommer till koordination och kommunikation. Dessa system integrerar olika 

delar inom organisationer för att förenkla internt samarbete och kan ge 

konkurrensfördelar om de används på ett effektivt sätt inom organisationen. På grund av 

ovanstående har uppsatsförfattarna valt att ge informationssystem en egen del inom den 

teoretiska referensramen som ett koordinationsverktyg där olika strategier och 

förutsättningar beskrivs för optimal användning. Detta kapitel avser att bidra med ett 

verktyg för en förbättrad intern koordination och hur detta bör användas för att gynna 

organisationens mål och visioner. Kapitlet innefattar bland annat relevansen av 

informationssystemen och ett antal kriterier för optimalt användande av dessa. 
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2.9.4 Systematiskt tankesätt 

Okhuysen och Bechkys (2009) forskning av koordinationsmekanismer har även använts 

som underlag för identifiering av ytterligare koordinationsområden som de 

grundläggande koordinationsmekanismerna inte direkt behandlar. Ett vanligt 

förekommande problem är enligt dessa att dagens organisationer optimerar vissa delar 

av organisationen utan att se vad detta innebär för alla organisationens olika delar. Ett 

systematiskt tankesätt är ett ofta förekommande dilemma i dagens forskning och 

innebär att organisationer ser hela organisationen som ett stort fungerande system för att 

undvika bland annat suboptimering. Detta anses av uppsatsförfattarna som en viktig del 

när det kommer till intern koordination och har därför valt att använda detta 

ämnesområde som ett verktyg i den teoretiska referensramen. I detta kapitel 

sammanfattas olika författares åsikter kring det systematiska tankesättet inom 

organisationen.   

2.10 Litteratursökning  

Under denna studie har majoriteten av litteraturen som använts varit vetenskapliga 

artiklar som sedan kompletterats med en del facklig litteratur. Anledningen till att även 

den fackliga litteraturen har använts är för att denna ger en samlad bild över litteratur 

inom ämnet medan de vetenskapliga artiklarna tenderar att i många fall vara mycket 

specifika. Denna specifika inriktning har gjort att området inte blir relevant för denna 

studies huvudsyfte. Holme och Solvang (1997, s. 135) menar att det är viktigt att 

forskare utvärderar användbarheten i de artiklar och böcker som avses att användas. En 

del av de sökorden som uppsatsförfattarna använt vid artikelsökande är organizational 

structure, coordination, communication, systematic thinking, shipping, LTL, 

information systems, logistics, management, issues, problems, leadtime,  för att sedan 

kombinera dessa på olika sätt. Uppsatsförfattarna har även i största möjliga mån sökt 

artiklar från år 2005 och framåt för att hitta relevant och aktuell forskning inom ämnet. 

Litteratursökning har även gjorts via relevanta artiklars referenslistor där 

uppsatsförfattarna letat upp förstahandskällan för att undvika misstolkningar av data. 

Genom noggrann sökning av litteraturens referenslistor har uppsatsförfattarna valt att 

använda litteratur som ett flertal andra forskare använt för att studera liknande områden. 

 

Vid sökning av relevanta vetenskapliga artiklar har i huvudsak två databaser använts 

vilka är Emerald Journals samt Business Source Premier. Även Google Scholar vid ett 

fåtal tillfällen används som ett komplement vid behov. Uppsatsförfattarna har vid 

sökning alltid kontrollerat att artiklarna varit så kallade “peer preview” vilket innebär att 

dem är kritiskt granskade innan publicering. I denna studie har även sökning inom 

specifika journaler som är inriktade på logistik, organisationsbeteende samt 

kommunikationssystem genomförts för att få en sammanfattande bild av känd 

vetenskap inom dessa huvudämnen för studien. För att komplettera med statistik samt 

företagsspecifik information har även hemsidor och nyligen publicerade nyhetsartiklar 

använts som sekundärkälla. Uppsatsförfattarna har här varit extra försiktiga vid 

användning av hemsidor och artiklar då informationen inte är vetenskapligt godkänd. 

Detta innebär att det inte kommer att läggas någon större tyngd eller byggas argument 

på denna typ av information genom studien. Hemsidor och artiklar har delvis använts i 

introduktionskapitlet för att ge tidsaktuell information till problemet samt 

företagsbeskrivningen som en grundläggande presentation av studieobjektet. I det 
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teoretiska kapitlen förekommer inga hemsidor eller artiklar utan denna del består endast 

av granskad forskning för att uppsatsförfattarnas argument och analys ska bli trovärdig. 

 

Majoriteten av facklitteraturen har hittats via sökning i Umeå Universitets sökmotor och 

sedan lånats på Umeå Universitets bibliotek. En del av denna litteratur har även funnits 

via relevanta artiklars referenslistor då många forskare inom området valt att referera till 

användbar facklitteratur för att studera ämnet. I metodkapitlet har endast facklitteratur 

använts då dessa av uppsatsförfattarna anses ge den mest användbara och breda kunskap 

till denna studie. Sökningar på närliggande ämnesområden har även gjorts för att 

komplettera teorikapitlet och ge en bredare teoribakgrund. Anledningen till denna 

sökning är för att det inte finns en tillräcklig mängd organisationsteorier specifikt för 

transportbranschen vilket krävt sökning inom närliggande områden. Uppsatsförfattarna 

har bland annat sökt teorier inom kommunikation, systematiskt tänkande och 

informationssystem för att tillsammans med koordinationsteorierna bidra med en 

optimal lösning för studieobjektet. 

2.11 Kritisk granskning av källor 

Vad gäller insamling av sekundärkällor från tidigare utförd forskning är det av stor vikt 

att bearbeta den insamlade informationen kritiskt. Detta innebär inte att kritisera 

författarnas text och slutsatser utan att ha ett kritiskt synsätt till vad den specifika 

informationen bidrar med till den egna undersökningen. (Johansson Lindfors, 1993, s. 

87) Andra frågor att ställa sig när det kommer till sekundärt insamlad information är om 

denna är relaterad till andra källor eller motsäger dessa på något vis. Exempel på detta 

kan vara om flera källor eller författare beskriver liknande resultat inom ett område 

vilket då ökar den valda källans trovärdighet. Är vissa resultat avvikande från annan 

forskning är det viktigt att kritiskt granska den använda metoden för att säkerställa att 

den granskade undersökningen utförts på ett vetenskapligt korrekt sätt. (Bryman & Bell, 

2013, s. 112) 

 

På grund av den mindre mängd vetenskapliga artiklar specifikt inriktade på 

transportorganisationer har artiklar inom andra ämnen använts till det teoretiska kapitlet. 

Uppsatsförfattarna är medvetna om att resultat från dessa inte är helt anpassade efter 

transportbranschen. Endast generell forskning inom dessa ämnen har därför använts där 

specifika resultat från andra branscher sorterats bort för att teorierna ska vara 

användbara för denna studie. Holme och Solvang (1997, s. 130) anser att det finns fyra 

kriterier att rätta sig efter när det kommer till kritisk granskning av källor: observation, 

ursprung, tolkning och användbarhet. 

 

Observation innebär var uppsatsförfattarna funnit den använda litteraturen som används 

till studien (Holme & Solvang, 1997, s. 130). De vetenskapliga artiklar som 

uppsatsförfattarna använt till det teoretiska kapitlet är väl refererande skrivna av 

forskare som har skrivit en omfattande del litteratur inom ämnet. Alla dessa artiklar är 

även publicerade i tidsskrifter vilket innebär att de granskats av både redaktören och 

andra forskare. Uppsatsförfattarna har även använt facklitteratur då dessa ger en bättre 

sammanfattning av forskningen inom vissa specifika ämnen. Den facklitteratur som 

använts har flitigt refererats av andra forskare vilket uppsatsförfattarna anser ge dessa en 

hög trovärdighet. I det teoretiska och praktiska metodkapitlet har även en del 

studentlitteratur refererats till då denna anses ge en bred kunskap inom 

företagsekonomiska metoder som är lämpliga för denna studie. 
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Holme och Solvang (1997, s. 131) beskriver ursprung som vem som ursprungligen 

beskrivit det som står i litteraturen eller teorin. Det är därför viktigt att 

uppsatsförfattarna söker sig så nära originalkällan som möjligt för att inte använda 

missledande information genom andras tolkningar (Holme & Solvang, 1997, s. 143). 

Uppsatsförfattarna har sökt upp originalkällan i de fall där originalcitatet eller modellen 

avses användas. Ett exempel på detta förekommer i den teoretiska bakgrunden och 

referensramen där Henry Mintzbergs egen bok använts för att inte riskera att någon 

annan forskare gjort en felaktig tolkning av denne forskares resultat och resonemang 

vad gäller organisationsteori. Inom vissa områden som exempelvis organisationsteorin 

finns det dock ingen större mängd ny forskning vilket resulterat i att tidigare forskning 

använts för att undvika andra forskares tolkningar. På grund av de få framstegen inom 

organisationsteorin, förutom att den blivit mer databaserad, har uppsatsförfattarna valt 

att använda de ursprungliga teorierna från bland andra Mintzberg (1979) vilket kan ses 

som aningen utdaterade. Detta för att sedan komplettera med Groth (1999) som är mer 

databaserad och Okhuysen och Bechky (2009) som beskriver lösningar inriktade på 

helheten inom organisationen.  

 

Tolkningen av den inlästa litteraturen är en viktig del av litteraturgenomgången. 

Uppsatsförfattarna bör analysera studiens parametrar, metodval och tid för att 

säkerställa att tolkningen av resultatet blir korrekt uppfattat och applicerbart. (Holme & 

Solvang, 1997, s. 134) På grund av detta har uppsatsförfattarna varit försiktiga med att 

använda äldre artiklar förutom i de fall där originalteorin sökts. Inom exempelvis 

organisationsstruktursområdet finns det inte mycket ny forskning utan de nyare 

artiklarna är snarare en tolkning av de tidigare vilket resulterat i att mycket referat från 

denna teoretiska del är av en äldre art. Utöver detta har den nyast möjliga litteratur 

använts för att ta del av de verktyg och teorier som ligger i tiden med dagens forskning 

inom området. 

 

Som tidigare nämnt finns det inte mycket forskning om organisationsstruktur inom 

transportbranschen vilket gjort att uppsatsförfattarna varit tvungna att applicera teorier 

från artiklar om närliggande områden. I detta fall är det viktigt att analysera 

användbarheten i den inlästa litteraturen för att säkerställa att denna är applicerbar på 

den egna studien (Holme & Solvang, 1997, s. 135). Artiklar som använts har utfört sina 

studier i andra länder och kulturer samt andra branscher vilket uppsatsförfattarna har 

tagit i beaktning vid granskning av resultaten. Detta kommer även att beaktas i 

analyskapitlet där användbarheten av tidigare forskning kommer att prioriteras efter den 

insamlade empirin och snarare användas som riktlinjer vid slutgiltig rekommendation. 
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3. Teoretisk bakgrund 

I detta kapitel kommer tidigare forskning inom väsentliga teoretiska områden att 

presenteras för att fördjupa läsaren inom ämnet som studerats.  Kapitlet ämnar även 

fungera som en grund för den teoretiska referensramen och i ett senare skede den 

kvalitativa undersökningen som genomförts. 

3.1 Organisationsteorier  

Uppdelningen av en större gemensam uppgift i mindre komponenter är en utmärkande 

strategi för målmedvetna organisationer. Ur ett teoretiskt perspektiv finns det i princip 

två sätt att dela upp arbete: alla gör samma sak parallellt eller så delas den gemensamma 

uppgiften in i specialiserade uppgifter. Praktiskt taget hör alla målmedvetna 

organisationer till den senare kategorin då väldigt få organisationer har så pass enkla 

uppgifter att det är möjligt för varje organisationsmedlem att göra exakt samma sak. När 

den övergripande uppgiften har blivit uppdelad i mindre specialiserade jobb, blir nästa 

utmaning att strukturera och gruppera dessa för att säkerställa att både organisationens 

uppdrag utförs samtidigt som effektiviteten i utförandet är tillräcklig för att tillförsäkra 

organisationens överlevnad. (Groth, 1999, s. 42) 

  

Mintzberg (1979, s. 18) hävdar att en grundläggande faktor för organisationens 

presterande är grupperingar av arbetsuppgifter. Många forskare menar dock på att 

organisationsstrukturer är situationsanpassade och dessutom ombytliga (Abrahamsson 

& Andersen, 2007, s. 60). Uppsatsförfattarna har valt att i teoriavsnittets begynnande 

del ge en koncis redogörelse för Henry Mintzbergs syn på organisationsstrukturer då 

hans teorier är väl använda inom dagens organisationsforskning. Anledningen till varför 

uppsatsförfattarna valt att presentera Mintzbergs syn på organisationsstrukturer grundar 

sig inte enbart på Mintzbergs protagonistiska roll inom forskningsämnet. Valet baseras 

även på sättet han behandlar samspelet mellan olika organisatoriska enheter och att 

dessa är situationsanpassade för respektive organisation och bransch. Vidare anses valet 

av Mintzbergs teorier väl lämpade för studiens ändamål eftersom de enligt Groth (1999, 

s. 6) på ett fördelaktigt sätt sammanfattar arbetet från många andra forskare och 

samtidigt ger användbara begrepp för analysen. Mintzbergs grundläggande strukturer är 

väl använda av andra forskare som exempelvis Laitinen (2011) som delvis bygger sin 

forskning om ledarroller efter Mintzbergs organisationsteorier. Teoriernas 

situationsanpassade upplägg gynnar denna studie då de ger en bred användbarhet och 

kan användas oavsett situation inom organisationen. Mer fokuserade strukturteorier 

löper risk att inte bli applicerbara om studieobjektets situation visar sig vara utanför 

teoriernas inriktning. 

3.1.1 Organisationsstruktur enligt Henry Mintzberg 

Henry Mintzberg är ett återkommande namn vid sökningar på organisering och 

organisationsstruktur, då han tillägnat och bidragit med en stor mängd forskning inom 

området. Mintzberg är bland annat grundare till modellen “Five basic parts of the 

organization” som ämnar att teoretiskt beskriva organisationers uppbyggnad och dess 

beteende (Mintzberg, 1980, s. 324). Modellen består av fem delar som var för sig 

beskriver en enhet eller hierarkisk nivå inom organisationen och består av (1) operativ 

kärna, (2) strategisk funktion, (3) midjan/mellanchefer,  (4) teknologistruktur samt (5) 

stödfunktion (se figur 1).  
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Figur 1. Organisationens fem grundläggande delar. Fritt översatt från (Mintzberg, 

1979, s. 20) 

 

Strategisk funktion består av exempelvis VD samt de högsta cheferna inom 

organisationen och representerar den översta delen i modellen. Denna enhet ansvarar för 

att organisationen ska uppnå de satta målen på ett effektivt sätt (Mintzberg. 1979, s. 25). 

Mintzberg (1979, s. 26) menar även att trots att alla delar till viss del är delaktiga i 

organisationens strategiska beslut så står strategiska funktionen för majoriteten av dessa 

beslut. Längst ner på modellen finns den operativa kärnan som består av 

organisationens kärnverksamhet och de enheter som agerar närmast produkten eller 

tjänsten (Mintzberg, 1979, s. 24). Denna enhet beskriver Mintzberg (1979, s. 24) som 

den mest standardiserade i modellen och de andra enheterna jobbar för att i största 

möjliga mån skydda kärnan som står för organisationens hjärta. 

 

Midjan/mellancheferna är den enhet som kopplar samma de översta besluten från 

strategiska funktionen ner till den operativa kärnan. Detta kan ses som mellancheferna 

inom organisationen som vidarebefordrar de översta besluten vidare till de enheter som 

tillverkar samt förmedlar en produkt eller tjänst till kund. (Mintzberg, 1979, s. 26) 

Denna enhet är beroende av organisationens storlek då mindre organisationer inte har 

någon större användning för mellanchefer medan större organisationer har ett större 

behov. Mellancheferna agerar i de flesta fall som en typ av övervakare över 

kärnverksamheten för att i sin tur förmedla information från och till den översta 

ledningen. (Mintzberg, 1979, s. 29) 

 

Enheten som på vänster sida i modellen ligger lite utanför är teknologistrukturen som 

består av internt anställda som inte ingår i själva kärnverksamheten. Denna enhet 

planerar, designar och analyserar arbetsflödet inom organisationen (Mintzberg, 1979, s. 

29). Denna enhet ansvarar för att implementera standardiserade mönster inom 

organisationen för att uppnå största möjliga effektivisering (Mintzberg, 1979, s. 30). 

Den femte avdelningen i Mintzbergs figur är stödfunktionen som representerar 

organisationers olika supportorganisationer (Mintzberg, 1979, s. 31). Dessa 

stödfunktioner finns på alla de olika nivåerna inom organisationer och kan vara allt från 

en cafeteria till att universitet väljer att producera sina egna böcker. Stödfunktionen kan 

ses som mindre organisationer som ägs av huvudorganisationen för att få bättre kontroll 
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på exempelvis leverantörer eller i exemplet med caféet, att korta ner lunchtiderna 

genom att organisationen bidrar med egen lunch. (Mintzberg, 1979, s. 32) 

 

Ovanstående enheter kan enligt Mintzberg (1979, s. 300) kombineras på olika sätt för 

att tillsammans skapa fem situationsanpassade organisationsstrukturer. De strukturer 

som Mintzberg (1979, s. 301) nämner är (1)“Enkel struktur”, (2)”Maskinbyråkrati”, 

(3)”Arbetsmässig byråkrati”, (4)”Divisionaliserad struktur/enheter” samt 

(5)”Adhokrati(motsats till byråkrati)”. En kort sammanställning av dessa strukturer 

kommer att beskrivas nedan för att underlätta vidare läsning i den teoretiska 

referensramen. 

 

Den enkla strukturen beskrivs av Mintzberg (1979, s. 306) som en simpel organisation 

med få personer i ledningen vilket resulterar i bland annat snabba strategiska beslut. 

Dessa snabba beslut är i många fall riktigt bra men kan enligt Mintzberg (1979, s. 312) 

leda till att organisationen blir känslig på grund av att alla större beslut görs av samma 

individ. Samtidigt kan besluten bli grundande i vad som blir föredelaktigt för ledaren 

snarare än organisationen i stort. I tabellen  (tabell 3) nedan karaktäriseras även denna 

struktur av vertikal och horisontell centralisering. Anledningen till detta är då den enkla 

strukturen är centralt styrd av en mindre ledning vilket gör att organisationen ses som 

centraliserad på alla plan (Mintzberg, 1979, s. 301). Risker som beskrivs med den enkla 

strukturen är att ett för stort fokus kan hamna på enskilda avdelningar. Ett exempel ges 

då VD’n för en organisation fokuserar på den operativa kärnan vilket resulterar i att de 

strategiska besluten kommer i skymundan. (Mintzberg, 1979, s. 312) 

 

Maskinbyråkratin till skillnad från den enkla strukturen har delvis ett fokus på 

organisationens grund, med andra ord den operativa kärnan. Här ingår som tidigare 

nämnt den personal som agerar närmast den produkt eller tjänst som organisationen 

levererar. De organisationer som använder denna typ av struktur har till stor del många 

enkla uppgifter vilket gör att standardiseringen blir hög och resulterar i att det inte finns 

några större behov av ledning. Denna typ av struktur tog fart kring industrialiseringen 

och är oftast förekommande inom massproduktionsorganisationer. (Mintzberg, 1979, s. 

315) Eftersom majoriteten av arbetsuppgifterna är standardiserade är det 

teknologistrukturens uppgift är att designa dessa standardiseringar som Mintzberg 

(1979, s. 316) ser som grundpelaren för denna organisationsstruktur. Denna struktur 

karaktäriseras av formell auktoritet och en mycket tydligt definierad hierarki genom 

organisationen. Detta då det är anmärkningsvärda skillnader mellan den operativa 

kärnan och den högre uppsatta ledningen. Dessa enheter arbetar i majoriteten av fallen 

inte tillsammans utan i väl definierade enheter. (Mintzberg, 1979, s. 319) 

 

En struktur med allt fokus på den operativa kärnan och dess koordination genom 

standardisering av kunskap är den arbetsbyråkratin. Denna struktur är vanligt 

förekommande inom exempelvis universitet, sjukhus och revisionsfirmor där 

organisationen är högt beroende av sin kärnverksamhets kunskap, där organisationen 

levererar standardiserade produkter eller tjänster. Koordinationen i denna struktur sker 

som sagt via standardisering av kunskap där organisationen anställer hög kompetens för 

att sedan överlåta ansvaret på dessa individer. Varje individ arbetar i många fall på egen 

hand vilket skapar decentralisering både vertikalt samt horisontellt vilket bidrar till 

tydliga enhetsgrupperingar inom organisationen. (Mintzberg, 1979, s. 348-349) Till 

skillnad från maskinbyråkratin så finns inom denna struktur inga tydliga hierarkier 

samtidigt som koordinering med andra enheter kan bli problematisk. Ett exempel på 
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detta kan vara samarbete med teknologistrukturen då dessa självständiga individer 

föredrar att sköta sitt arbete på egen hand. (Mintzberg, 1979, s. 371-372) 

 

Divisionaliserad struktur/enheter är ganska lik arbetsbyråkratin på de punkter att båda 

strukturerna inte är särskilt internt integrerande men kan administrativt sett ses som 

centralstyrt. Den största skillnaden mellan dessa två strukturer är att divisionaliserad 

struktur/enheter är uppdelade via midjan/mellancheferna. Detta resulterar i en intern 

decentralisering av mindre enheter eller grupper som jobbar inom samma organisation. 

(Mintzberg, 1979, s. 380) Denna struktur skiljer sig som mest från de andra strukturerna 

då varje division/enhet innehar en egen struktur beroende på storlek och uppgift inom 

organisationen. Det är med andra ord inte en traditionell struktur från den strategiska 

funktionen till den operativa kärnan utan snarare en intern relation mellan de olika 

divisionerna/enheterna fördelade på midjan/mellancheferna. (Mintzberg, 1979, s. 381) 

 

Adhocracy eller motsatsen till byråkrati är den femte och sista organisationsstrukturen 

som bygger på Mintzbergs olika organisationsdelar. Denna struktur är skapad för att 

bryta de traditionella mönstren vad gäller organisationsstrukturer där koordination sköts 

via ömsesidig justering samtidigt som inga väldefinierade hierarkier finns inom 

organisationen. (Mintzberg, 1979, s. 432) Vad gäller standardisering, divisioner, 

differentiering och struktur är dessa inte förekommande då “klara roller” ses som ett 

hinder för innovation (Mintzberg, 1979, s. 433). Grundtanken med denna struktur är att 

olika kunskap och egenskapar tillsammans ska skapa interna enheter och skifta 

beroende av projekt eller uppgift (Mintzberg, 1979, s. 435). 

    

Uppsatsförfattarna har nedan presenterat en sammanfattande tabell för att visa de olika 

organisationsstrukturerna i den kontext som Mintzberg (1979) presenterat dem (se tabell 

3). Mintzberg argumenterar att en skillnad bör göras mellan organisationsstruktur, 

arbetsindelning och koordination. Organisationsstrukturen kan anses utgöra summan av 

vald arbetsindelning av och mellan enheter, uppgifter och roller. Som en följd av 

arbetsindelningen uppstår ett behov av styrning eller koordination mellan dessa. 

Mintzberg (1979, s. 2) Detta medför att även om uppsatsförfattarna fokuserar på 

koordination och koordinationsmekanismer så spelar arbetsindelningen och 

organisationsstrukturer en viktig roll i sammanhanget. Detta är alltså anledningen till 

varför de återfinns i den teoretiska bakgrunden. 

 

Som tidigare redogjorts i problembakgrunden kan enhetsgruppering leda till en 

inlåsningseffekt och diagonal utveckling i transportorganisationer. För att synliggöra 

resurser och tillgångar mellan organisationsenheter och på så sätt få dem att samordna 

sina aktiviteter så upplevs koordinationen som en viktig komponent i denna kontext. 

Koordinationsperspektivet är centralt i Mintzbergs teori och möjliggör därför en mer 

detaljerad analys då de faktorer som hänförs begreppen i organisationsstrukturen är mer 

i linje med vår studie. Förutom att enbart granska organisationen genom dess formella 

struktur så tittar Mintzberg (1979) även på samspelet mellan organisationens 

koordinationsmekanismer och organisationsdelar. Detta synsätt möjliggör följaktligen 

noggrannare undersökning av organisationens olika funktioner. 

 

Den andra delen i tabell 3 beskriver olika typer av koordinationsmekanismer i 

kombination med den organisationsstruktur som används. Fokusområdet i denna studie 

kommer alltså ligga på koordinationsmekanismer (markerat med röd cirkel) och 

redogörs närmare i nästkommande kapitel. Modellen visar även nyckeldelar inom 
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organisationen och olika typer av decentralisering vilket inte kommer att förklaras 

djupare utan presenteras för att ge läsaren en bättre helhetsbild över de olika begreppen. 

 

Tabell 3. Strukturkonfigurationer. Fritt översatt från (Mintzberg, 1979, s. 301) 

Organisationsstruktur Koordinations- 

mekanismer 

Nyckeldelar inom 

organisationen 

      Typ av 

decentralisering 

Enkel struktur Direkt 

övervakning 

Strategiska funktionen Vertikal och 

horisontell 

centralisering 

Maskinbyråkrati Standardisering av 

arbetsprocesser 

Teknologistrukturen Begränsad 

horisontell 

decentralisering 

Arbetsbyråkrati Standardisering 

färdigheter 

Operativa kärnan Vertikal och 

horisontell 

decentralisering 

Divisionaliserad struktur/ 

enheter 

Standardisering av 

arbetsresultat 

Midjan/mellanchefer Begränsad vertikal 

decentralisering 

“Adhocracy” Ömsesidig 

anpassning 

Stödfunktioner Selektiv 

decentralisering 

 

3.2 Koordination 

 

Innan en närmare redogörelse av Mintzbergs koordinationsmekanismer utförs i den 

teoretiska referensramen anser uppsatsförfattarna att koordinationsbegreppet behöver 

tydliggöras för läsaren. 

 

Genom organisering, som redogjorts ovan, kan stora åtgärder utföras av människor i 

verksamheter i syfte att generera lämpliga och önskvärda resultat. Att organisera 

innebär montering av pågående och ömsesidiga handlingar till funktionella 

arbetsordningar som i sin tur genererar funktionella resultat. (Weick, 1979, s. 3) När 

människor agerar i en organisatorisk kontext skapar de också grundläggande element, 

såsom ansvar och normer, i den sociala interaktionen. Dessa begrepp utgör ett viktigt 

bidrag till förståelsen av organisering och organisation och kan ses som koordination 

där man upprättar formaliserade åtgärder och därigenom minskar oönskad variation. 

(March & Simon, 1958; Mintzberg, 1979; Thompson 1967) Koordinationen har enligt 

Alter och Hage (1993, s. 87) blivit en naturlig del i alla dagens organisationer. Dock 

menar Malone och Crowston (1994, s. 90) att organisationer först märker avsaknaden 

av koordination, snarare än en god koordination. 

 

Studier om koordination kan ur ett forskningsperspektiv klassificeras som 

flerdisciplinärt (Malone & Crowston, 1994, s. 88) där studier har gjorts inom 

ämnesområden såsom nationalekonomi, organisationsteori, psykologi och data- och 

systemvetenskap (Malone & Crowston, 1994, s. 91). Begreppet koordinera är uppbyggt 

på delarna ”ko” som på det latinska språket betyder ”med” eller ”samman” och 

”ordinera” som betyder ”uppställa” eller ”ordna”. Tillsammans kan prefixet och 
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suffixet sägas bilda ordet ”samordna” vilket innebär att ”organisera (olika 

verksamheter) för ett gemensamt syfte”. (NE, 2015b) Uppsatsförfattarna kommer därför 

tolka koordination synonymt med samordning. Det finns dock en stor upplaga 

definitioner av begreppet där de uppvisar vissa skillnader. Överlag kan dock 

gemensamma nämnare urskiljas från begreppet där koordination ses som process där 

deltagare interagerar för att samordna och effektivisera uppgifter som är beroende av 

varandra. Vidare innefattar begreppet att människor (1) arbetar tillsammans (2) arbetar 

beroende av varandra (3) arbetar mot gemensamt uppsatta mål, uppgifter eller 

deluppgifter. (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 469) 

 

Med tanke på den mångfald av definitioner som finns inom ämnet ämnar 

uppsatsförfattarna tillämpa en för studien passande definition. Malone och Crowstons 

definition speglar på ett lämpligt sätt den koordinationsproblematik som studieobjektet 

måste förhålla sig till och inbegriper och tydliggör komponenter som måste tas i 

beaktning för att uppnå effektivare koordination. “Hanteringen av ömsesidiga 

beroenden mellan aktiviteter som utförs för att uppnå ett mål” fritt översatt från Malone 

och Crowston (1990, s. 361). 

 

3.3 Kommunikation 

 

Som tidigare nämnts i problembakgrunden krävs en väl fungerande kommunikation 

inom en organisation för att samspelet mellan organisationsstruktur, arbetsuppdelning 

och koordination skall vara möjlig. På grund av detta har uppsatsförfattarna valt att i 

detta avsnitt klargöra begreppet kommunikation samt introducera läsaren för 

grundläggande teorier och definitioner inom området. 

 

Koordination sker till stor del genom kommunikation vilket i sin tur bestämmer graden 

av koordinationsarbete som sker mellan olika organisationsenheter (Weigand et al., 

2003, s. 116). Den interna kommunikationen ses som ett viktigt verktyg för 

framgångsrika organisationer. Låg effektivitet vad gäller den interna kommunikationen 

leder i många fall till att arbete inte utförs optimalt. (Argenti & Forman, 2002; Tourish 

& Hargie, 2004a) Trots detta anser forskare att det finns ett gap mellan de problem som 

är kända inom kommunikationsteorierna och det som rent praktiskt utförs (Argent & 

Forman, 2002; Forman & Argenti, 2005; Tourish & Hargie, 2004b; Kalla, 2005). För att 

optimera den interna kommunikationen anser Kalla (2005, s. 311) att alla 

organisationens delar bör integreras. Detta för att skapa transparens, internt kunskaps- 

samt informationsutbyte mellan anställda som genomsyrar hela organisationen. 

 

Vilken typ av kommunikation som utövas är situationsanpassat och beror helt på 

informationen som skall kommuniceras samt med vilka parter. Inom 

kommunikationsteorin är det vanligt att dagens forskare skiljer mellan intern, extern, 

formell samt informell kommunikation. Den interna kan beskrivas som kommunikation 

inom organisationen medan den externa hanterar utomstående exempelvis intressenter 

och marknadsföring. Formell kommunikation kan exempelvis vara styrdokument med 

information om organisationens mål eller hur arbetsprocesser skall fungera. (Larsson, 

2008, s. 83) Detta är sedan tidigare verifierad information eller information som är 

problematisk att överföra genom en muntlig konversation. Informell kommunikation 

beskrivs av Olszewski (2004, s. 181) som situationer med ofullständigt upphandlande 

av information som inte är verifierbar. Ett exempel på detta skulle kunna vara en individ 
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okunnig inom ämnet som frågar experter om råd, informationen som ges kan inte 

verifieras utan mottagande sker på ren tillit till experten. 

 

Det finns många olika tolkningar av begreppet kommunikation då det helt beror på i 

vilket sammanhang begreppet avses att användas (Fiske, 1990). Många definitioner har 

tagits fram inom området där bland annat ett citat från A. Frank och J. Brownells bok är 

vanligt förekommande inom olika artiklar. De har definierat kommunikation som: “the 

communications transactions between individuals and/or groups at various levels and 

in different areas of specialisation that are intended to design and redesign 

organisations, to implement designs, and to co-ordinate day-to-day activities” (Frank & 

Brownell, 1989, s. 5-6). Exempel på forskare som använt ovanstående definition är 

Dolphin (2005, s. 172) samt Van Riel (1995, s. 13) i sin forskning om intern 

kommunikation inom organisationer. Andra nämnvädra är Smidts et al. (2001, s. 1053) 

som använder ovanstående definition i en undersökning relaterat till anställda och deras 

dagliga kommunikation inom organisationen. Definitionen anses ge en övergripande 

bild på vad kommunikation innebär samtidigt som den används flitigt av teoretiker 

inom det valda området. På grund av detta har uppsatsförfattarna valt att återkoppla till 

ovanstående definition när begreppet kommunikation används genom studien. 

 

3.5 Teoretiskt samband 

 

Som beskrevs tidigare kan organisationsstrukturer ses som upprätthållandet av effektiv 

koordination genom formaliserade åtgärder. Dock kan formaliserade åtgärder stå i 

konflikt med krav på flexibilitet vilket innebär att koordination istället blir en fråga om 

att minska oönskad flexibilitet (Melin, 2002, s. 75). Enligt Majchzrak et al., (2007, s. 

147) är formella strukturer som enskilda koordinationsverktyg ofta “för långsamma, 

bortkopplade och otillräckliga” för att hantera ömsesidiga beroenden i mer komplexa 

och konkurrensintensiva miljöer.  

 

Genom att överskrida de planerade och strukturerade koordinationsmetoderna kan 

organisationer bättre förstå och utveckla en fullständig bild av olika 

koordinationsmöjligheter. Koordinationsmekanismer är de organisatoriska arrangemang 

som tillåter individer att realisera kollektiva prestationer. (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 

472) Mintzberg (1979, s. 7) anser att koordinationsmekanismer är de mest 

grundläggande delarna i organisationer och omfattar såväl formella som informella 

element. Inom litteraturen involverar dessa organisatoriska anordningar ofta verktyg, 

tekniker eller interaktioner som för samman ömsesidiga och beroende faktorer 

(Okhuysen & Bechky, 2009, s. 472). Mintzberg (1979, s. 7) identifierade fem 

grundläggande koordinationsmekanismer som ämnar förklara de fundamentala sätt som 

organisationer koordinerar sitt arbete. Dessa mekanismer kommer utgöra basen i den 

teoretiska referensramen och presenteras i nästkommande kapitel.  
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4. Teoretisk referensram 
 

Den teoretiska referensramen ämnar bygga vidare på den teoretiska bakgrunden och 

beskriver de teorier som utgör grunden för vår studie. I detta kapitel presenterar 

uppsatsförfattarna djupare insikter inom begreppen koordinationsmekanismer, 

Informations- och kommunikationsteknologi (IKT), informationssystem och systematiskt 

tankesätt samt ger argument till varför dessa anses som relevanta för att besvara 

studiens problemformulering. 

  

4.1 Grundläggande koordinationsmekanismer 

 

Mintzberg (1979, s. 7) identifierade fem grundläggande koordinationsmekanismer som 

ämnar förklara de fundamentala sätt som organisationer koordinerar sitt arbete (se figur 

2). Dessa illustreras i modellen nedan och är: 

 

 ömsesidig anpassning  

 direkt övervakning 

 standardisering av arbetsprocesser 

 standardisering av arbetsresultat 

 standardisering av färdigheter.  

 

 

 

Figur 2. Koordinationsmekanismer. Fritt översatt från (Mintzberg, 1979, s. 7) 

 

Ömsesidig anpassning (1) uppnår koordination av arbete genom informell 

kommunikation. Kontrollen av arbetet vilar i händerna på utföraren. Detta är en relativt 

enkel koordinationsmekanism och ömsesidig anpassning används vanligen i de enklaste 

av organisationer, mellan exempelvis två personer. (Mintzberg, 1979, s. 3)  Thompson 

(1967) argumenterar för att en effektiv koordination under osäkra och komplexa 

förhållanden kräver en så kallad ömsesidig anpassning där denna innefattar såväl 

vertikal som horisontell kommunikation. Med ömsesidig anpassning åsyftar Thompson 

(1967, s. 56) likt Mintzberg behovet av omfattande informell feedback under 

handlingsprocesser. I dess rena form innebär ömsesidig anpassning att ingen har någon 

ledande position vilket kräver att alla organisationsmedlemmar har kvalificerade 

kunskaper gällande mål, arbetsutformning och koordination mellan olika uppgifter. Med 

andra ord anpassar och koordinerar medlemmen själv sitt arbete i realtid genom 

feedback från en eller fler medlemmar. Ömsesidig anpassning fordrar därför en hög 

täthet inom organisationen för att möjligheten till kommunikation inte skall begränsas. 

(Groth, 1999, s. 50-51) Problematik uppstår dock med denna koordination då fler 

människor skall involveras i arbetet eller uppgiften och få sin röst hörd. Här blir 

informell kommunikation och ömsesidig anpassning otillräcklig varefter någon form av 

samverkan krävs. Lösningen på koordinationsproblemet blir oftast genom en annan 

mekanism som kallas direkt övervakning. (Mintzberg, 1979, s. 3-5)  
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Direkt övervakning (2) uppnår koordination genom att en person är ansvarig chef för 

andras arbete där denna utfärdar instruktioner samt övervakar och koordinerar deras 

handlingar (Mintzberg, 1979, s. 3-5). Okhuysen och Bechky (2009) beskriver en 

liknande koordinationsmekanism vid diskussion om roller inom organisationer. De 

menar att tydliga roller kan skapa denna direkta övervakning då alla individer är 

medvetna om sin roll och vad de förväntas att bidra med (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 

476). Det finns flera typer av direkt övervakning där Okhuysen och Bechky (2009) även 

beskriver läkaringrepp där det i vissa fall är möjligt att övervaka och koordinera 

processen utifrån. Detta möjliggör övervakandet av beteende i olika situationer 

samtidigt som möjligheten finns att kommunicera med den opererade läkaren 

(Okhuysen & Bechky, 2009, s. 479). 

 

Arbete kan även koordineras med standardisering (3,4,5). Koordinationen av sker då på 

”ritbordet” och designas innan det påbörjas, vilket gör att alla vet vad de ska göra utan 

att det krävs att arbetarna koordinerar mellan varandra. (Mintzberg, 1979 s. 5)  

 

Standardisering av arbetsprocesser (3) innebär att innehållet i arbetet är specificerat 

eller programmerat (Mintzberg, 1979, s. 5).Ytterligare ett vanligt exempel på denna typ 

av standardisering är de ritningar som medföljer en omonterad möbel. Genom att ge ett 

förbestämt tillvägagångssätt av arbetsprocesser reduceras behovet av koordination 

genom informell kommunikation och direkt övervakning. Detta speglar även de 

principer som används vid produktionskedjor. (Mintzberg, 1979, s. 5)  

 

Standardisering av arbetsresultat (4) innebär att resultatet av arbetet, exempelvis 

dimensionerna av en produkt eller när och hur en tjänst anses som färdigställd, är 

specificerade. Detta kan exemplifieras genom att en körning har fått en beskrivning vart 

avlämning skall ske. Hur budet skall levereras och köras, i form av utförande och 

vägval, är inte och behöver inte vara specificerade. Genom standardisering av 

arbetsresultat skapas därmed förbestämda handlingssätt med implicit koordination av 

aktiviteter. (Mintzberg, 1979, s. 6) 

 

Då arbetsprocesser och arbetsresultat ej kan standardiseras så fordras det fortfarande 

någon typ av koordination, och då via färdigheter. Vid standardisering av färdigheter 

(5) är den utbildning som krävs för att utföra arbete är specificerat (vanligtvis tränas 

arbetstagaren innan denna går med i organisationen). Exempelvis inom vården kan 

sjuksköterskan veta vad som kan förväntas av kirurgen och vice versa, som ett resultat 

från de standardiserade färdigheterna eller förkunskaperna. (Mintzberg, 1979, s. 6-7)  

 

March och Simon (1958, s. 159) kompletterar dessa koordinationsmekanismer och 

menar på att koordination genom standardisering syftar till etableringar av rutiner och 

regler som begränsar personers handlingsutrymme i organisationer. 

Koordinationsmekanismernas syfte är att leda handlingar i en viss riktning, men under 

dessa omständigheter krävs en förhållandevis säker omgivning (March & Simon, 1958, 

s. 159). March & Simon (1958, s. 161) menar vidare att standardisering kräver få beslut 

och låg utsträckning av kommunikation för att behovet skall vara befogat. Okhuysen 

och Bechky (2009, s. 473) hävdar att planer och regler kan förekomma i olika former 

men dess essentiella syfte är att bistå definierandet av ansvar för olika uppgifter och 

överenskommelser.  Dessa bestämmelser kan resultera i att personer undviker att arbeta 

med samma uppgifter samtidigt som risken för förvirring och otydligheter minskar 
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vilket kan skapa en ökad koordination mellan enheter. (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 

473) Vidare kan standardisering leda till att individer internt lär sig vilka färdigheter 

som förväntas på både dom själva samt sina kollegor, vilket kan resultera i ökat 

samarbete mellan enheter och individer (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 480) 

 

4.2 Informations- och kommunikationsteknologi (IKT) 

 

Uppsatsförfattarna har valt att utveckla Mintzbergs teorier på grund av att det skett 

omfattande förändringar inom informationsteknologin på senare tid. Alvesson och 

Sveningsson (2008) förklarar i sin bok att de största incitamenten bakom 

organisationsförändringar kan refereras till den snabba utveckling som skett inom 

informations- och kommunikationsteknologin. Vidare har teknologin en stor inverkan 

på organisationer där utvecklingen inom IKT skapar möjligheter för nya arbetsmetoder. 

Lars Groth (1999) har i sin bok Future Organizational Design vidareutvecklat 

Mintzbergs fundamentala koordinationsmekanismer och granskat samspelet mellan 

organisationsstruktur och informationsteknik inom ramen för etablerad 

organisationsteori. Genom noggrann analys av befintliga modeller tar författaren hänsyn 

till de nya möjligheter som uppstått som ett resultat av utvecklingen inom 

informationsteknologin (IT) och relaterar sedan dessa till organisationsstrukturer och 

koordinationsmekanismer. Anledningen till varför uppsatsförfattarna väljer att titta på 

en förlängning av de grundläggande koordinationsmekanismerna i Groths teori är för att 

konkretisera koordinationen och därmed kunna identifiera i vilken form koordinationen 

stöds. Grundbegreppen koordination och koordinationsmekanismer är fortfarande 

desamma men författaren väljer här att initialt istället kategoriska 

koordinationsmekanismer efter deras egenskaper: feedbackmekanismer (även kallat 

realtidsmekanismer) och programmerade mekanismer (Groth, 1999, s. 50) (se figur 3). 

4.2.1 Feedbackmekanismer 

Under den första kategorin ”feedbackmekanismer” grupperar Groth (1999, s. 50), 

Mintzbergs två ursprungliga koordinationsmekanismer ömsesidig anpassning och direkt 

övervakning. Som tidigare nämnts i de grundläggande koordinationsmekanismerna 

uppnås koordination med ömsesidig anpassning genom kontinuerligt informationsutbyte 

mellan de som deltar i arbetet och lämpar sig bäst för problemlösning som saknar krav 

på standardisering (Groth, 1999, s. 50-51). 

 

Direkt övervakning skiljer sig från ömsesidig anpassning på så sätt att koordinationen 

förutsätter någon typ av styrande enhet som dirigerar och övervakar andras handlingar 

under arbetsutförandet (Groth, 1999, s. 52). Att denna koordinationsmekanism faller 

under kategorin feedbackmekanismer kan förklaras genom att kontinuerligt 

informationsutbyte i realtid blir en förutsättning för aktivt handlande då en person i 

ledande position utfärdar instruktioner om vad och hur uppgiften skall utföras. (Groth, 

1999, s. 50) 

4.2.2 Programmerade mekanismer 

Gemensamt för programmerade mekanismer är att koordinationen påverkas genom 

instruktioner eller planer genererade i förväg (Groth 1999, s. 50). Mintzberg listade som 

tidigare nämnts tre koordinationsmekanismer som bygger på standardisering: 

standardisering av arbetsprocesser, standardisering av arbetsresultat och standardisering 
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av färdigheter. Enligt Groth är endast två av dessa behöriga koordinationsmekanismer 

som används för att koordinera arbetet hos organisationsenheter för att uppnå särskilda 

handlingsmönster. Standardisering av arbetsresultat innebär i sammanhanget att ingen 

form av koordination sker mellan människor och arbete utan är enbart ett “recept” för 

att uppnå ett visst resultat. Av den anledningen inkluderas endast 

koordinationsmekanismerna standardisering av arbetsprocesser och färdigheter. (Groth, 

1999, s. 52) 

 

Standardisering av arbetsprocesser beskrevs tidigare av Mintzberg som att koordination 

uppnås genom att i förväg beskriva hur arbetet skall utföras. Denna mekanism lämpar 

sig bäst för enkelt arbete där arbetsuppgifterna är näst intill oföränderliga. (Groth, 1999, 

s. 52) Omfattande planering för att säkerställa att nödvändig koordination upprätthålls 

är karaktäristiskt för denna mekanism (Groth, 1999, s. 48-49). Standardisering av 

färdigheter representerar den allmänna utbildningen som krävs för att göra 

koordinationen möjlig, utan samband till en viss organisatorisk miljö. Groth föreslår här 

att det finns två typer av standardiserade färdigheter: implicita och explicita färdigheter. 

De implicita, eller tysta, färdigheterna är sådana färdigheter som aldrig tar sitt  uttryck 

och som vi i många fall inte ens är medvetna om är påtagliga färdigheter. (Groth, 1999, 

s. 52). Ett typexempel av en sådan färdighet är de standardiserade sociala färdigheterna 

som individer utvecklar under sin uppväxt som gör det möjligt att fungera som en 

normal person i samhället och agera utifrån en förväntad roll i de dagliga 

interaktionerna. Den andra uppsättningen explicita, uttryckta, färdigheter omfattar de 

konkreta färdigheter som tillhandahålls genom utbildningsprogram och som lär 

personen att professionellt sköta och utföra uppgifter till en viss kvalitetsnivå. (Groth, 

1999, s. 53) Denna koordinationsmekanism är väsentlig vid komplexa arbetsprocesser 

och möjliggör samarbete både inom och utanför olika yrkesgrupper. (Groth, 1999, s. 49) 

 

 

 
Figur 3. Taxonomi av grundläggande koordinationsmekanismer. Fritt översatt från 

(Groth, 1999, s. 51) 

4.2.3 Teknologiberoende mekanismer 

Med teknologiberoende avser Groth (1999, s. 165) att koordination uppstår som ett 

resultat av användandet av medvetna designer och modeller som verkställs genom 

användandet av skrift. Gällande teknologiberoende koordination väljer Groth att inte 

inkludera några förlängningar av de koordinationsmekanismer som inordnas under 

standardisering av färdigheter. Implicita färdigheter är per definition oförändrad till sin 

natur och likaså explicita färdigheter, trots utvecklingen av utbildningar, där själva sättet 
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att koordinera är densamma. (Groth, 1999, s. 166-167) Groth väljer vidare att inte heller 

inkludera direkt övervakning i de teknologiberoende koordinationsmekanismerna. Vissa 

forskare hävdar att utvecklingar inom främst kommunikationsteknologin, såsom 

exempelvis telefonen, har bidragit till ett underlättande av direkt övervakning rent 

geografiskt sett. Dock har utvecklingen inte skapat någon ny form av 

koordinationsmekanism då själva förfarandet är detsamma där en person ger en order 

till en annan. (Groth, 1999, s. 166) Taxonomin utökas till att omfatta tre ytterligare 

mekanismer där koordinationen är teknologiberoende. De tre nya teknologiberoende 

koordinationsmekanismerna har fått benämningarna implicit koordination, explicit rutin 

och automatisering (se figur 4). 

 

Implicit koordination 

Skrift som nytt organisatoriskt koordinationsverktyg möjliggör en förlängning på och 

ny form av ömsesidig anpassning, så kallad implicit koordination. Vid implicit 

koordination delar människor information med varandra utan att faktisk muntlig 

kommunikation utövas. Verktyget skapar en gemensam arkiverad informationsbas där 

protokoll och dokument lagras i filer och möjliggör att många människor kan basera sitt 

arbete och sina beslut på samma information. Om en person inför ändringar blir denna 

implicita information göras tillgänglig utan krav på möten eller annan form av personlig 

kommunikation. (Groth, 1999, s. 165) I andra termer kan den ömsesidiga anpassningen 

utövas utan att människor träffas ansikte mot ansikte vilket möjliggör att fler kan 

koordinera och modifiera varandras arbetsuppgifter (Groth, 1999, s. 166). 

  

Explicita rutiner 

Ytterligare möjligheter öppnas upp av skriftens egenskaper där resultatet blir en 

förlängning av standardiserade arbetsprocesser och får benämningen explicita rutiner. 

En explicit rutin är det “program” som formas när man medvetet designar en 

organisation genom uttalade rutiner byggda på analyser. Dessa är vanligtvis grundade på 

en planeringsprocess som innefattar åtminstone en grundläggande nivå av explicit 

modellering och design. Programmen kan exempelvis vara organisationsscheman och 

övergripande process- och arbetsbeskrivningar. Det kan även innebära att skriftliga 

anvisningar för processer skapas för att möjliggöra att i stort sett vem som helst kan 

genomföra uppgiften med dess stöd. (Groth, 1999, s. 165) 

 

Automatisering 
Den tredje förlängningen från de grundläggande koordinationsmekanismerna utgår som 

den senare beskriva från standardiserade arbetsprocesser och tillskrivs benämningen 

automatisering. Automatisering är exakt som ordet indikerar att någonting 

automatiseras, varje “rörelse” är förutbestämd och detaljuttänkt, vilket kräver ett 

program för verkställande och en design för att realisera handlingen. Genom 

formaliserad automatisering kan teknologi ersätta manuell mänsklig handling med en 

maskin. (Groth, 1999, s. 164-165) Koordinationsmekanismen brukar även kallas för 

mekanisk automatisering där själva funktionaliteten är lagrat i maskinens fysiska delar. 

Maskinen utför flera uppgifter genom konfigurerandet av de fysiska delarna vilket 

innebär mänskligt arbete i form av övervakning, kontrollering och justering (Groth, 

1999, s. 296) 
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Figur 4. Taxonomi av koordinationsmekanismer förlängd med ett teknologiberoende. 

Fritt översatt från (Groth, 1999, s. 165) 

4.2.4 Datorberoende koordination 

Jämfört med tidigare verktyg så bidrar informationsteknologin med betydande 

möjligheter att bearbeta information utanför det mänskliga sinnet (Groth, 1999, s. 12). 

Den koordinationsmekanism som presenterades i föregående avsnitt hade den 

gemensamma nämnaren att informationskoordinationen var teknologiberoende i form 

av skrift. Ytterligare utvecklingen inom informationsteknologin och de möjligheter 

datorn ger upphov till skapar nytt utrymme för koordination inom organisationer 

(Groth, 1999, s. 15). Även fast skriften tillåter lagring av nästan obegränsad proportion 

kan tillgången av informationen istället bli begränsad. Större filer och arkiv kan skapa 

en labyrinteffekt samtidigt som underhållet och utnyttjandet kan bli tidskrävande då 

informationen kräver även fysisk tillgång. (Groth, 1999, s. 13)  

 

Idag finns det ett växande intresse för hur datorsystem kan underlätta samarbete och 

kommunikation mellan människor som arbetar i grupper. Det finns många fördelar som 

tillkommer med ett datorstött samarbete, även benämnt CSCW (Computer Supported 

Cooperative Work). (Olson & Olson, 2003, s. 493) Med datorns förbättrade kapacitet, 

inom främst kvantitativ databehandling och logiska funktioner, skapas revolutionerande 

möjligheter för beräkning, automatisering och övervakning av stora mängder 

information och kritiska processer (Groth, 1999, s. 14). Ellis et al. (1991, s. 40) menar 

vidare att bland annat kommunikation och samarbete är beroende av ett effektivt 

verktyg i form datorstöd för att dels förhindra konflikter dels dubbelarbete. Detta 

resonemang delas även med Yen et al. (1999, s. 65) som säger att datorstöd kan 

användas för att kommunicera, samarbeta och gemensamt lösa problem. Den 

datorberoende koordinationen, i form av en gemensam databas möjliggör däremot att 

lagringen av stora mängder information kan tillgängliggöras oavsett vart användaren 

befinner sig (Groth, 1999, s. 14). System som tillåter att människor kan arbeta med en 

gemensam databas anses vara synkrona, det vill säga att människor arbetar och vet att 

de arbetar tillsammans (Dix et al., 2004, s. 692). Med en strukturerad databas kan 

nödvändig information tillhandahållas och koordineras för att producera rapporter 

samtidigt som statistiska metoder kan användas och sofistikerade analyser kan utföras 

(Groth, 1999, s. 13). 

 

Groths (1999, s. 315) syn på koordination i relation till datorbaserad teknologi resulterar 

i en förlängning av fem nya mekanismer som får benämningarna: Implicit koordination 
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(genom databas), systemstödd övervakning, programmerade rutiner, 

hyperautomatisering och systemstödda färdigheter (se figur 5). 

 

Implicit koordination (genom databas)  

Den nya koordinationsmekanismen implicit koordination (genom databas) blir därför en 

vidareutveckling av ömsesidig anpassning och teknologiberoende implicit koordination 

(Groth, 1999, s. 315). De områden som berörs av implicit koordination genom databas 

menar Groth är tillgängligheten, kapaciteten och hastigheten. Databasen möjliggör 

högre tillgänglighet genom att fler kan arbeta med samma information, samtidigt, 

oavsett var användaren befinner sig (Groth, 1999, s. 304-305). På samma linje menar 

Olson och Olson (2003, s. 504-505) att datorstöd underlättar kommunikation och kan 

göra informationsspridningen snabbare och mer tillgänglig. 

 

Kapaciteten, eller antalet användare som samtidigt kan koordineras, är näst intill 

gränslös vilket medför att studerandet av fenomen och användningen av flera processer 

kan bli genomförbara (Groth, 1999, s. 305). Burstein och Holsapple (2008, s. 21) 

betonar, i linje med Groth’s resonemang, att datorstödd koordination möjliggör att två 

eller fler personer kan kommunicera, dela information och samordna viktiga aktiviteter. 

Tidigare använda register kan ersättas av automatiska datorbaserade sökmotorer vilket 

både ökar omfattningen och hastigheten på den information som fordras av användaren 

(Groth, 1999, s. 305-306). Kommunikation och informationsöverföring som tidigare 

inte var möjlig kan nu med hjälp av system göras genomförbar (Dix et al., 2004, s. 690). 

Då informationen som skall spridas inom organisationen främst är av kvantitativ och 

komplex karaktär kan datorn underlätta hanteringen av denna. Med datorns hjälp blir 

det med andra ord möjligt att aggregera, kommunicera och synliggöra viktig 

information inom organisationen och mellan enheter och människor. (Groth, 1999, s. 

319)  

 

Det är dock inte bara rena informations- och kommunikationsflöden som påverkas av 

datorstödet. Genom datorsystemet kan även register upprättas i form av kalendrar där en 

person kan se både sitt egna och andras scheman. På detta sätt får samtliga personer som 

delar verktyget en bättre överblick när en person exempelvis kommer tillbaka från ett 

möte vilket resulterar i ett effektivare tidsutnyttjande. (Olson & Olson, 2003, s. 508) 

Syftet med denna koordinationsmekanism kan därför sägas vara att den både stödjer 

fysiskt och geografiskt åtskilt samarbete där personer behöver få tillgång till samma 

information snabbt och samtidigt. (Dix et al., 2004, s. 713) Effektivisering i tid kan 

resultera i ökad produktivitet där den insparade tiden istället kan användas till mer 

värdefullt arbete (Groth, 1999, s. 310) 

 

Systemstödd övervakning  

Nästa datorbaserade koordinationsmekanism, systemstödd övervakning, är en 

förlängning på direkt övervakning. På samma sätt som den direkta övervakningen så 

innebär systemstödd övervakning att arbetet har en medveten inriktning där en person 

ger instruktioner, övervakar och koordinerar andras arbete. Koordinationsmekanismen 

skiljer sig däremot från direkt övervakning på så sätt att anställda, med hjälp av datorn, 

kan övervakas i högre grad och i större detalj. Datorn erbjuder därmed samma funktion 

men öppnar samtidigt dörren till övervakning och koordination som tidigare inte var 

möjlig. (Groth, 1999, s. 331) 

 



33 

 

I en organisation är det ofta chefer eller ledning som är direkt ansvariga i diverse 

beslutsprocesser. När människor därför pratar om datorsystem i form av 

beslutstödssystem blir ledningskontrollen därför en naturlig komponent. Systemstödet 

bistår aktiviteter och möjliggör att ledningen kan få ett bättre uppgiftsunderlag  och 

därmed förbättra effektiviteten i  beslutsprocesserna. (Marakas, 1999, s. 103) Daglig 

uppdatering av nödvändig information i databasen möjliggör även att övervakarens 

koordination av processer och arbete kan underlättas då datorsystem kan registrera, 

tillgängliggöra och rapportera uppgifter och orsakssamband. Systemstödd övervakning 

är ofta kopplad till hyperautomatisering och programmerade rutiner och tillsammans 

med dessa två kan chefer eller övervakare ha ett system som exempelvis ger rapporter 

av nyckelinformation till de anställda. (Groth, 1999, s. 319) 

 

Programmerade rutiner  

I allmänhet kan sägas att mycket koordinationsarbete i organisationer berörs av 

informationsteknologi som ett stödjande verktyg där många uppgifter helt eller delvis 

kan automatiseras eller elimineras. Koordinationsmekanismen explicita rutinerna var, 

som tidigare redogjorts, ett sätt att koordinera och effektivisera arbete och rutiner 

genom skriftliga program och anvisningar. Datorernas programmerbarhet har dock 

skapat nya förutsättningar för att lyckas efterfölja diverse rutiner. (Groth, 1999, s. 277) 

Den nya koordinationsmekanismen kallas för programmerade rutiner och faller inom 

ramen för den grundläggande koordinationsmekanismen standardisering av 

arbetsprocesser och är en förlängning av explicita rutiner.  

 

Denna koordinationsmekanism ter sig bäst i organisationer med ett stort antal 

invecklade rutiner. Då rutinerna blir svåra att upprätthålla på grund av antalet rutiner 

ökar eller komplexiteten blir för stor kan datorn underlätta dessa rutinprocesser genom 

automatisering. Ju mer rutin en uppgift är, desto lättare kan den fördefinierats, 

automatiseras och inprogrammeras i datorsystemet. (Groth, 1999, s. 278) Power & 

Sharda (2007, s. 1044) har en liknande syn på hur systemets stödjande funktion kan 

möjliggöra att rutiner på ett effektivare sätt kan efterföljas. Författaren väljer att kalla 

dessa för modelldrivna beslutsstödssystem. Genom kvantitativa modeller så som 

exempelvis finansiella modeller, optimeringsmodeller och statistiska modeller använder 

systemet programmerade parametrar och data som användaren lagt in. (Power& Sharda 

, 2007, s. 1045) Många modelldrivna beslutstödssystem är med andra ord avsedda att ge 

någon typ av optimering av önskade beslutskriterier (Power & Sharda, 2007, s. 1047). 

Genom att automatisera vissa arbetsprocesser och rutiner kan användaren få en bild av 

verkligheten vilket i sin tur ger stöd då en viss situation skall analyseras (Power & 

Sharda, 2007, s. 1046). 

 

Hyperautomatisering  

Den digitala datorberoende varianten av automatiseringen, även kallad 

hyperautomatisering, kan hänvisas till den grundläggande koordinationsmekanismen 

standardisering av arbetsprocesser och är en förlängning av (mekanisk) automatisering. 

I principen skiljer sig inte den mekaniska automatisering från den digitala men det nya 

verktyget är ändå kvalitativt annorlunda. (Groth, 1999, s. 298) Då ett stort antal 

administrativa processer behöver integreras och effektiviseras kan informationen 

förflyttas från dess fysiska form till en lagrad mjukvara som möjliggörs med hjälp av 

datorn (Groth, 1999, s. 298-299). Mjukvaran kan här ersätta människans tidigare 

övervakningsroll av maskinen och istället låta olika typer av sensorer kontrollera och 

justera processer (Groth, 1999, s. 288).  
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Power (2008) har ett snarlikt perspektiv på hur systemets stödjande funktion kan ersätta 

manuell övervakning och justering av processer. Författaren väljer att kalla dessa för 

kunskapsdrivna beslutstödssystem och baseras på så kallad Artificiell Intelligens, AI. 

Systemet fokuserar på kunskaps och problemförståelse där systemet föreslår eller 

rekommenderar en lösning utifrån inprogrammerade parametrar och data. System kan 

med andra ord användas till att söka efter mönster i en databas, vilket sedan ligger till 

grund för eventuella beslut. (Power, 2008, s. 131) 

 

Systemstödda färdigheter 

Organisationer kan även präglas av spridda jobbspecialiseringar, det vill säga jobb som 

kräver olika färdigheter för att tillsammans nå organisationsmål. Då dessa 

differentierade färdigheter skapar problem för koordinering av arbete och processer kan 

systembaserad koordination av färdigheter istället tillåta att hämtning av information 

och kunskap sker genom systemet. (Groth, 1999, s. 262) Denna koordinationsmekanism 

stödjer en de-specialisering av jobb vilket innebär att information, kunskap och 

färdigheter från flera källor kan bearbetas i systemet och användas i ett övergripande 

beslutsfattande. Sett i perspektiv till föregående koordinationsmekanismer är denna en 

förlängning på den grundläggande koordinationsmekanismen standardisering av 

explicita färdigheter. (Groth, 1999, s. 260) 

 

 
Figur 5. Taxonomi av koordinationsmekanismer förlängd med ett datorberoende. Fritt 

översatt från (Groth, 1999, s. 315) 

 

4.3 Informationssystem 

 

Detta och efterföljande kapitel är inte inkluderat i koordinationsmodellen ovan utan 

tjänar som ett komplement till de olika mekanismerna. Uppsatsförfattarna har valt att 

inkludera informationssystem som ett verktyg som kan användas tillsammans med de 

olika mekanismerna för optimal koordinering. Nedan kommer bland annat 

förutsättningar för hur organisationer bör arbete för optimalt användande av 

informationssystem. 
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När det kommer till koordinering inom organisationer finns det som nämnt en 

omfattande mängd angreppssätt för optimering. Teknologi, IT och informationssystem 

blir här allt vanligare inom dagens organisationer vilket Bill Gates, grundare av 

Microsoft bekräftar med följande citat: “Information technology and business are 

becoming inextricably interwoven. I don’t think anybody can talk meaningfully about 

one without the talking about the other”. (Pearson & Saunders, 2013, s. ii) Ett verktyg 

som många organisationer använder i dagsläget är olika typer av integrerade 

informationssystem (Okhuysen & Bechky, 2009, s. 469; Roberts & Grover, 2012, s. 

232; Dowan et al., 2007, s. 202; Saeed et al., 2005; Ward & Zhou, 2006; Pearson & 

Saunders, 2013, s. 4). Exempel på dessa system skulle kunna vara integrerade 

affärssystem eller system med fokus på att förenkla kommunikation mellan 

organisationens olika delar. Inom områden som exempelvis Supply Chain Management 

har dessa system en stor betydelse då de möjliggör koordination och delning av stora 

mängder information (Kearns & Leaderer, 2003). På grund av ovanstående anser 

uppsatsförfattarna att informationssystem är ett viktigt område att behandla som ett 

komplement till intern koordinering inom transportföretag. Nedan kommer dagens 

forskning inom ämnet att presensteras genom olika strategier och förutsättningar för 

implementering inom organisationen. 

  

IT-system och organisationer går som nämnt ovan hand-i-hand vilket Pearson och 

Saunders (2013, s. 24) visar med en modell de kallar “The information system triangle”. 

Modellen består av tre parametrar, marknadsstrategi, informationsstrategi samt 

organisationsstrategi formade som en triangel där alla är beroende av varandra. Pearson 

och Saunders (2013, s. 25) menar att framgångsrika organisationer är de som lyckats 

integrera dessa parametrar och ser helheten samt vikten av informationssystemen. Dessa 

parametrar bör alltid ligga i balans vilket innebär att om ett beslut tas gällande strategin 

för organisationen skall en utvärdering göras för att se hur detta påverkar de andra 

parametrarna inom triangeln. Skulle en obalans uppstå kommer dessa parametrar 

snarare övergå till att bli ett hinder för varandra vilket resulterar i att organisationen inte 

arbetar optimalt. (Pearson & Saunders, 2013, s. 38) Det finns en omfattande mängd 

forskning på senare tid gällande strategier för informationssystem där journalen 

“Journal of Strategic Management” visar starka bevis för detta antagande (Galliers & 

Jarvenpaa, 2011). Buhl et al. (2012) sammanfattar dock i sin artikel att förvånansvärt 

lite av teoretisk forskning används idag rent praktiskt ute i dagens organisationer vilket 

ger detta område stor utvecklingspotential.  

 

Vid implementering av IT eller informationssystem inom organisationer krävs en 

strategi för att utföra detta. Frågor som, vad ska systemet bidra till och hur kan detta 

sammanfogas med organisationens strategi är viktiga att ta hänsyn till. Vikten av denna 

typ av strategi förväntas öka även i framtiden och ledning inom organisationer bör ta 

detta i beaktning. Informationssystemen fortsätter att utvecklas med tiden vilket innebär 

att tidigare strategier bör anses som utdaterade och organisationer måste konstant förnya 

dessa system för att optimera internt arbete. Genom att följa den tekniska utvecklingen 

resulterar i att organisationen utnyttjar utvecklingspotentialen fullt ut. Detta kan bland 

annat skapa konkurrensfördelar gentemot konkurrenter som inte följer denna utveckling. 

Exempel på förändringar som kan göras är att utnyttja ny kunskap för att förbättra 

kommunikation, koordination samt informationsanalyser inom organisationen. 

(Teubner, 2013, s. 254) En tydlig strategi vad gäller interna system är enligt Newkirk 

och Lederer (2006) även användbart och bevisat vara framgångsrikt för organisationer i 
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osäkra förhållanden. Exempel på dessa förhållanden kan vara branscher med stor 

variation på lager, inköp eller leveranser. 

 

Integrerade informationssystem ses även som ett verktyg för intern kommunikation 

mellan organisationens olika enheter. Tanriverdi (2005, s. 328) har tagit fram fyra 

förutsättningar som bör uppfyllas för optimalt samarbete mellan dessa enheter. Dessa 

förutsättningar är (1) gemensam IT-struktur, (2) gemensamma strategiskapande 

processer, (3) gemensamma HR processer samt (4) gemensamma processer gällnade 

IT-leverantörer. Ovanstående punkter visar på att en intern infrastruktur är viktig men 

inte tillräcklig på egen hand för ett väl fungerande tvärfunktionellt arbete mellan 

organisationens enheter. (Tanriverdi, 2005)  

 

En (1) gemensam IT-struktur innebär standardisering inom organisationen där varje 

avdelning delvis kan ha specialiserade lösningar efter eget behov samtidigt som alla 

innehar samma grundtanke för optimal möjlighet till samarbete. För att skapa balans 

inom organisationen anser Tanriverdi att (2) gemensamma strategiskapande processer 

bör genomföras. Detta ger organisationen möjlighet att skapa en unik lösning som är 

individuellt optimerad samtidigt som denna är anpassad för att hela organisationen 

arbeta i samma riktning. Ett samarbete mellan de olika avdelningarna på detta plan ökar 

möjligheterna för att hitta ett fördelaktigt arbetssätt som inte bara gynnar varje enhet 

utan hela organisationen. (Tanriverdi, 2005, s. 317) 

 

Med (3) gemensamma HR processer menas att det inom ett internt system ska finnas 

gemensamma mål, värderingar, principer, kunskap samt språk för att optimera 

tvärfunktionellt arbete. Alla anställda som använder systemet bör med andra ord få 

möjlighet till samma utbildning samtidigt som incitament till det tvärfunktionella 

arbetet ges. Detta för att öka sannolikheten för ett framgångsrikt samarbete mellan 

organisationens enheter. De interna systemen behöver konstant utveckling och 

uppdatering samtidigt som nya tillägg ibland införskaffas. Avslutningsvis är det viktigt 

att organisationen innehar (4) gemensamma processer gällande IT-leverantörer då 

suboptimering och uppdatering av enstaka enheter kan leda till att exempelvis 

kommunikation mellan enheterna försämras. Anledningar till försämringen kan vara att 

den nya mjukvaran inte är kompatibel med den gamla och kommunikationen mellan 

enheterna blir därför inte längre optimal (Tanriverdi, 2005, s. 318-319).    

 

4.4 Systematiskt tankesätt och gemensamma perspektiv 

 

Att se helheten inom organisationen är ett återkommande ämne inom dagens forskning 

och även under den civilekonomutbildning som uppsatsförfattarna har till grund för 

detta arbete. Okhuysen & Bechky (2009) har även studerat koordinationsanordningar 

och sammanför i sin artikel “Coordination in Organizations: An Integrative 

Perspective” olika perspektiv av framväxande och kontextuella koordinationsprocesser. 

Bedömningen utgår ifrån en analys för hur koordination utförs rent praktiskt med fokus 

på de mekanismer som möjliggör koordination. Efter en klassificering av de redskap, 

tillvägagångssätt och samspelkomponenter som finns representerade i den senaste 

forskningen om koordination presenteras en referensmall som likt en språngbräda ämnar 

ge en djupare förståelse för hur koordinationsmekanismer fungerar. (Okhuysen & 

Bechky, 2009, s. 472). Även här introduceras fem typer av mekanismer som beskriver 

hur framväxande processer kan assistera vid koordinationsarbete. Dessa är: planer och 
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regler, objekt och representationer, roller, rutiner, och närhet. (Okhuysen & Bechky, 

2009, s. 473)  

 

Vid en närmare genomgång av koordinationsmekanismerna finner uppsatsförfattarna att 

det finns många likheter mellan de koordinationsmekanismer som presenteras av 

Okhuysen och Bechky samt de av Mintzberg. Något som dock kan urskiljas när 

Okhuysen och Bechky redogör för dessa mekanismer är den återkommande 

användningen av ordet “gemensamma perspektiv” som hänsyftar till att se 

organisationen som en enda stor enhet. Att se helheten och implementera ett helhetstänk 

har som nämnt i introduktionskapitlet varit ett omfattande problem under en längre tid 

inom olika organisationer. På grund av detta har uppsatsförfattarna valt att ägna ett eget 

avsnitt till helhetssynen eller det systematiska tankesättet som fenomenet benämns inom 

forskningen. Detta kapitel ämnar introducera läsaren till vad denna helhetssyn kan bidra 

med samt vilka typer av organisationer som bör implementera detta internt. 

 

Dagens organisationsmiljöer blir enligt Skarzauskiene, (2010, s. 49-50) samt 

Vasconcelos och Ramirez (2011, s. 236) allt mer komplexa vilket Leidner (2010, s. 71) 

anser beror på bland annat den ökade globaliseringen. Organisationer som under daglig 

basis drabbas av linjära problem där enkla förändringar i många fall är den optimala 

lösningen kan med fördel använda ett mer traditionellt angreppssätt med fokus på 

funktionalitet (Small & Walder, 2011, s. 405-406). Om organisationen däremot står 

inför komplexa problem med utvecklingsrelaterade frågor och restriktioner kan de med 

fördel applicera ett mer systematiskt angreppssätt vid koordinering. (Barton et al., 2004, 

s. 4; Small & Walder, 2011, s. 405-406). Många organisationer bör övergå till ett mer 

systematiskt tankesätt då det traditionella tillvägagångssättet blir lidande vid mer 

komplex koordinering (Vasconcelos & Ramirez, 2010, s. 237-238). 

 

Det systematiska angreppssättet innebär att organisationen vid koordinering fokuserar 

på hur interna enheter integrerar med varandra och ser helheten på problemet samt 

relationen mellan de olika parterna. Det traditionella angreppssättet differentierar sig här 

genom att lägga fokus och optimera varje enskild enhet inom organisationen. Detta har i 

många organisationer lett till suboptimering vilket i sin tur resulterar i att internt arbete 

inte utförs optimalt. (Segatto et al., 2013, s. 701) Ett systematisk angreppssätt möjliggör 

enligt Flood (2010, s. 269) överföring av kunskap och förståelse tack vare helhetssynen 

istället för att suboptimera genom enhetsspecifikt fokus. Skarzauskiene (2010, s. 57-61) 

visar med empirisk data i sin artikel “Managing complexity: systems thinking as a 

catalyst of the organization performance” att ett systematiskt tankesätt korrelerar med 

högre prestanda inom organisationer. I dagens läge finns det dock ett gap mellan 

forskningen och vad som faktiskt utförs rent praktiskt inom organisationer. Teorin 

beskriver att detta är ett omfattande problem och samtidigt genomförs i många fall inga 

åtgärder för att lösa detta. Yawson (2013, s. 74) menar att detta glapp beror på allt för 

linjära arbetssätt inom organisationer där det är vanligt att gamla metoder internt 

fortsätter att tillämpas. 

 

En omfattande mängd studier har gjorts på appliceringsområden när det kommer till det 

systematiska tankesättet. Några forskare som utfört detta är John Mingers och Leroy 

White som i sin artikel beskrivit systematiskt tankesätt som användbart inom många 

olika områden (Mingers & White, 2010, s. 1153-1156) Angripssättet anses vara 

flexibelt och nytänkande vilket är fördelaktigt för majoriteten av dagens organisationer 

(Mingers & White, 2010, s. 1157). Stevensson (2012, s. 95) menar att det krävs att alla 
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avdelningar och nivåer inom organisationen är delaktiga för att ett systematiskt 

tänkande skall var möjligt att implementera. Skulle detta inte vara fallet förklarar 

Stevensson organisationen efter svensk översättning som “dömd att misslyckas”. För att 

på ett framgångsrikt sätt implementera ett systematiskt tänkande är det viktigt att 

ledningen ger incitament till förändringen samtidigt som information om dess fördelar 

ges ut till de inblandade. Utan bra incitament kan det vara svårt att förändra gamla vanor 

inom organisationen när personalen inte inser fördelarna med de nya arbetssätten. 

(Stevesson, 2012, s. 96) 
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5. Praktisk metod 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet för studiens utformade. Uppsatsförfattarna 

förklarar och argumenterar grundligt för studiens datainsamling, urval, 

intervjukonstruktion, genomförande, analysmetod samt de etiska överväganden som 

tagits i beaktning. Vidare presenteras en kvalitetsutvärdering av studien under 

sanningskriterierna. 

5.1 Datainsamling 

Som redan nämnts i avsnitt 2.7 har uppsatsförfattarna valt en kvalitativ forskningsmetod 

där det övergripande syftet är att undersöka hur transportorganisationer kan effektivisera 

sitt koordinationsarbete mellan interna enheter. Detta möjliggörs genom att uppnå 

studiens tre delsyften.  

 

För att kunna genomföra den kvalitativa studien och uppnå det övergripande syftet 

behöver uppsatsförfattarna få djupare insikter i de anställdas kunskaper och erfarenheter 

och därmed ta med den mänskliga faktorn i beräkningen. Då studien följer 

interpretivismens kunskapssyn vill uppsatsförfattarna få en större förståelse för olika 

personers syn på koordinationsarbete, vilket bidrar till att besvara studiens 

problemformulering.  I denna studie har uppsatsförfattarna därför valt att genomföra 

intervjuer för datainsamlingen. Enligt Kvale och Brinkmann (2010, s. 145) är 

kvalitativa intervjuer ett sätt att erhålla djupgående kunskap om exempelvis människors 

arbetssituation och erfarenheter. Vidare menar Yin (2007, s. 112) att intervjuer i just 

fallstudier är en styrka då forskaren vill skapa sig en förståelse för olika samband 

samtidigt som de är målinriktade och har ett direkt fokus på studiens frågeställning. På 

detta sätt kan uppsatsförfattarna lätt urskilja att intervjuer som datainsamlingsmetod 

korrelerar med den data som önskas för studien.  

 

Då undersökningen även utförs under en begränsad tidsperiod hävdar uppsatsförfattarna 

att en tydlig målinriktning och ett tydligt fokus krävs vilket då ytterligare styrker valet 

av intervjuer. Data från diverse kvantitativa metoder mäter ofta relativt enkla 

omständigheter vilket tenderar att göra undersökningen förhållandevis ytlig jämfört med 

en kvalitativ (Jacobsen, 2002, s. 147). Användningen av exempelvis enkäter, som enligt 

Holme och Solvang (1997, s. 173) är den vanligaste typen kvantitativ 

datainsamlingsmetod, skulle därför enligt uppsatsförfattarna inte medföra en rättvis bild 

i relation till studiens syfte. Nackdelen med att använda intervjuer i fallstudier är dock 

enligt Yin (2007, s. 112) att det ibland uppstår en viss vinkling beroende på hur frågorna 

formuleras och att respondenten väljer att ge de svar de tror att forskaren eftertraktar. 

Uppsatsförfattarna har bemött denna problematik genom att försöka ställa och formulera 

frågorna på så sätt att de istället tillåter att respondentens egna uppfattningar och 

attityder kommer fram. 

 

Två vanligt förekommande intervjuformer inom kvalitativ forskning är ostrukturerade 

och semistrukturerade intervjuer (Bryman & Bell, 2013, s. 473). En ostrukturerad 

intervjuform kan liknas vid ett vanligt samtal där forskaren ställer en fråga som 

respondenten sedan får associera fritt kring. Intervjuformen används då forskaren vill 

undvika att respondentens svar styrs av en formulerad intervjuguide. (Bryman & Bell, 

2013, s. 474) Semistrukturerade intervjuer innebär följaktligen att forskaren vanligtvis 

använder en intervjuguide där frågor listas gentemot specifika teman. Intervjuformen är 
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att föredra när intervjuaren vill styra svaren mot ett visst ämne utan att ställa för ledande 

frågor. (Bryman & Bell, 2013, s. 475) Enligt Kvale och Brinkmann (2010, s. 169-171) 

ger denna typ av intervjuform även respondenten utrymme att tala om teman som de 

finner intressanta då frågorna som ställs är av öppen karaktär. 

 

Utifrån denna information väljer uppsatsförfattarna att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Då studien är av deduktiv karaktär, där frågorna formuleras utifrån teman 

från den teoretiska referensramen (se avsnitt 5.3), ville uppsatsförfattarna ställa samma 

typer av frågor för att möjliggöra en jämförelse av vilka koordinationsmekanismer som 

uppfattades som tillfredsställda samt vilka som hade begränsningar. Samtidigt ämnar 

uppsatsförfattarna föra en diskussion med respondenten där denna inte kände sig 

begränsad i sina svar. Därför ansåg uppsatsförfattarna att det var viktigt att kunna ställa 

följdfrågor för att få en djupare insikt inom respektive tema och därmed få ut mer 

utförlig information från respektive intervju. 

5.2 Urval 

Val av studiens respondentgrupper är en viktig del för att skapa trovärdighet och 

samtidigt ge ett användbart resultat. För att detta ska vara möjligt är det viktigt för 

uppsatsförfattarna att ställa sig frågan om vem eller vilka som bör intervjuas för att 

säkerställa att relevant information samlas in. (Hartman, 2004, s. 241) Vid urvalsfrågor 

uppkommer ofta frågor om vad som är praktiskt möjligt och inte för studien. Hartman 

(2004, s. 242) beskriver tillgängligheten av respondenter som ett ofta förekommande 

problem då forskare i många fall inte har möjlighet att undersöka önskad kvantitet eller 

population. Genom uppsatsförfattarnas tidigare kontakt med regionchef Lars Ångström 

kommer respondenter som berörs av ämnet inom företaget vara tillgängliga för 

intervjuer. På grund av detta anses inte tillgängligheten som Hartman nämner vara ett 

problem i denna studie. 

 

Vad gäller urvalet av respondenter nämner Hartman (2004, s. 242) sannolikhetsurval 

där sannolikheten är exakt lika stor att alla inom urvalsgruppen eller populationen kan 

bli kallad till intervju. Denna urvalstyp är inte aktuell för denna studie då 

uppsatsförfattarna inte avser att undersöka fler organisationer än Transfargo samtidigt 

som tidsramen skulle vara en begränsande faktor för detta. Den andra urvalstypen är ett 

icke sannolikhetsurval som anses mer användbar för studien då valet av respondenter är 

beroende av vilka som är berörda av studieobjektets transporter. Det är med andra ord 

ingen större population som undersöks utan uppsatsförfattarna söker specifik 

information från Transfargo AB för att besvara problemformuleringen. Valet av denna 

metod anser Hartman (2004, s. 243) som mindre komplicerad och i många fall mer 

ekonomiskt när det kommer till utförande.  

 

Nackdelar med denna typ av urvalsmetod kan vara att de anställda inom Transfargo 

eventuellt inte kan representera den totala populationen. Deras åsikter och tankar kan 

med andra ord skilja sig från de anställa på hos konkurrerande företag inom samma 

bransch vilket kan påverka generaliserbarheten. Uppsatsförfattarna är medvetna om 

detta och kommer att i största möjliga mån utesluta personliga åsikter och lägga fokus 

på synpunkter angående branschspecifik information. Det huvudsakliga syftet med 

studien är att praktiskt bistå Transfargo med optimeringspotentiella förändringar och 

teoretiskt visa, med utgångspunkt från Mintzbergs (1979) koordinationsmekanismer, 

hur transportorganisationer kan effektivisera sitt koordinationsarbete. På grund av detta 
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anser uppsatsförfattarna att Transfargos anställda är den optimala urvalsgruppen då 

studien inte fokuserar på att bidra med praktiska lösningar för andra organisationer 

inom branschen. Det teoretiska bidraget kan dock avses användas som en tankeställare 

för organisationer inom branschen för att lösa liknande problematik. 

5.2.1 Undersökningsobjekt 

Problemformuleringen för denna studie lyder: “Hur kan transportorganisationer 

effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna enheter?” För att besvara den 

ställda problemformuleringen har uppsatsförfattarna valt att undersöka ett specifikt 

transportföretag, närmare bestämt Transfargo. För att undersöka detta har 

uppsatsförfattarna i enighet med Holme och Solvang (1997, s. 95) valt en kvalitativ 

studie på detta specifika studieobjekt för att få en djupare förståelse för organisationen 

och dess interna processer. Eftersom denna studie utförs på uppdrag för Transfargo var 

valet av studieobjekt för studien ett självklart val. Uppsatsförfattarna har valt att endast 

fokusera på en specifik organisation för att möjliggöra en djupare granskning jämfört 

med om flera studieobjekt undersökts. Valet av en enskild organisation har även 

möjliggjort att tillgängligheten av respondenter underlättats jämfört med undersökning 

av en bredare målgrupp. 

5.2.2 Respondenter 

Enligt Thurén (2005, s. 57) är det vanligt att i fallstudier samla in information av olika 

karaktär för att ge en så fyllig bild av det aktuella läget som möjligt. Valet av 

respondenter till studien är även en viktig del för att studiens slutgiltiga resultat ska vara 

trovärdigt. Ett felaktigt val skulle resultera i att studiens resultat inte går att applicera på 

det tänkta området. Vid val av intervjuade respondenter är det av största vikt att 

fokusera på de individer som innehar information som är av relevans för studien och 

kan bidra med användbar information. (Holme & Solvang, 1997, s. 105) 

 

Uppsatsförfattarna har i denna studie valt att intervjua anställda på olika befattningar 

inom Transfargo för att få en helhetsbild över företagets situation och hur de internt ser 

på nuläget. För att öka trovärdigheten av studiens slutsatser valdes respondenterna ut i 

samarbete mellan uppsatsförfattarna och Lars Ångström. På detta sätt säkerställdes att 

lämplig information samlades in samtidigt som det fanns ett tydligt samband till 

studiens problembakgrund. Det genomfördes totalt fem intervjuer där respektive 

respondents befattning antingen var platschef, affärsutvecklare eller 

import/exportansvarig fördelande på kontoren i Stockholm, Göteborg och Malmö. För 

att skydda respondenternas identitet har uppsatsförfattarna här valt att benämna de olika 

regionerna till “A”, “B” och “C” (se tabell 5). 

5.3 Intervjukonstruktion 

Innan intervjuerna hölls upprättade uppsatsförfattarna en gemensam intervjuguide för 

alla respondenter (se bilaga 2). Totalt förbereddes fem teman, med tillhörande frågor, 

som kopplades till vårt teoretiska ramverk samt studiens huvudsyfte och delsyften. 

Detta för att möjliggöra analys och i ett senare skede kunna dra slutsatser. 

Uppsatsförfattarna har i enlighet med Groth’s (1999, s. 52) resonemang valt att 

exkludera standardisering av arbetsresultat då det i sammanhanget inte sker någon form 

av koordination mellan människor och arbete utan är enbart ett recept för att uppnå ett 
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visst resultat. Då intervjuerna var av semistrukturerad karaktär ställdes inga strikta 

frågor utan dessa följde istället olika teman. Uppsatsförfattarna kunde därför använda 

frågorna i intervjuguiden som utgångspunkter men kompletterades därefter med 

följdfrågor beroende på vilken riktning diskussionen tog. 

 

Tema 1 Arbetsprocesser 

Temat bygger på frågeställningar om hur respondenten arbetar i dagsläget och hur 

denne schemalägger sina dagliga aktiviteter. Andra frågor som följer avser att besvara 

om respondenten använder något typ av stöd vid daglig schemaläggning. Dessa frågor 

grundar sig i teorier kring standardisering av arbetsprocesser av Mintzberg (1979) och 

de programmerade koordinationsmekanismerna; explicita rutiner, automatisering, 

hyperautomatisering samt programmerade rutiner av Groth (1999).  

 

Tema 2 Övervakning och anpassat arbete 

Frågor inom detta tema avser att besvara hur ledarskapet sker inom organisationen 

genom att fråga hur kommunikation sker mellan chefer och underordnade. Även här 

ställs följdfrågor om det finns något typ av stöd för denna kommunikation eller om detta 

saknas. De teorier som bygger upp temats frågeställningar är enkel övervakning och 

ömsesidig anpassning av Mintzberg (1979) samt systemstödd koordination och 

systemstödd övervakning av Groth (1999). 

 

Tema 3 Färdigheter 

Färdighetstemat ställer frågor kring de kompetenser som finns inom organisationen i 

dagsläget. Temat undersöker om respondenterna anser att de interna kompetenserna 

påverkar det dagliga arbetet hos studieobjektet. Det förekommer även frågor rörande om 

det i dagsläget finns kompetenser som eventuellt saknas. Teorierna som bygger upp 

detta tema är standardisering av färdigheter av Mintzberg (1979) och explicita 

färdigheter, implicita färdigheter samt systemstödda färdigheter av Groth (1999). 

 

Tema 4 Informationssystem 

Frågor inom detta tema ämnar besvara hur respondenterna ser på organisationens 

informationssystem/affärssystem i dagsläget. Uppfyller systemet de behov som finns 

och om inte, vad är det då som saknas för att optimera dagligt arbete. Det ställs även 

frågor kring hur systemet fungerar när det kommer till kommunikation med andra 

enheter och avdelningar och om det finns begränsningar inom detta område. Temat 

avser att tillsammans med koordinationsmekanismerna bidra till en rekommendation 

som grundar sig från kapitlet informationssystem i den teoretiska referensramen. 

 

Tema 5 Systematiskt tankesätt 

Temat ämnar undersöka hur respondenterna arbetar utifrån organisationens 

gemensamma perspektiv. Frågorna riktar sig mot ett helhetstänk och undersöker om det 

finns eventuella suboptimeringar inom det valda studieobjektet. Här hanteras intern 

kommunikation och koordination samt hur detta hanteras i nuläget ur ett perspektiv 

riktat mot hela organisationen som en stor enhet. Detta tema grunder sig på det 

systematiska tankesättet från den teoretiska referensramen och ämnar användas 

tillsammans med koordinationsmekanismerna i den slutgiltiga rekommendationen. 

 

Tema 6 Övrigt 

Denna del i intervjun avser att komplettera de tidigare teman med extra information som 

respondenten anser kan vara av vikt för studien. Här ställdes även frågor kring vad 
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uppsatsförfattare kunde ta med oss till nästkommande intervjuer gällande allmänna och 

mer specifika frågor till kommande intervjuer.   

 

Tabell 4 tydliggör sambandet mellan de olika teman och teorierna från teorikapitlet. 

Övervakning och anpassat arbete är uppdelat på två kapitel i teoridelen men 

uppsatsförfattarna har valt att sammanfoga dessa inom samma tema då många frågor 

blir snarlika samtidigt som de kompletterar varandra på ett bra sätt. 

 

Tabell 4. Sammanfattande tabell över intervjutemans koppling till teorierna.  

Teori Tema 

Standardisering av arbetsprocesser, 

programmerade koordinationsmekanismer,  

explicita rutiner, automatisering, 

hyperautomatisering, programmerade 

rutiner 

Arbetsprocesser 

Enkel övervakning, ömsesidig anpassning, 

implicit koordination, systemstödd 

övervakning, 

Övervakning och Anpassat arbete 

Standardisering av färdigheter, explicita 

färdigheter, implicita färdigheter, 

systemstödda färdigheter 

Färdigheter 

Informationssystem från den teoretiska 

referensramen 

Informationssystem 

Systematiskt tankesätt från den teoretiska 

referensramen 

Systematiskt tankesätt 

Inga teorier till grund för detta tema Övrigt 

5.4 Genomförande av intervjuer 

Vid genomförandet av en intervju är det mest fördelaktigt att intervjupersonen inleder 

samtalet likt ett vanligt personligt samtal. Detta kan exempelvis innebära att 

intervjuaren inledningsvis ställer ett antal neutrala och okontroversiella frågor som 

respondenten kan antas vara intresserade utav. (Ryen, 2004, s. 47) Innan själva 

intervjun genomfördes var uppsatsförfattarna därför noggranna med skapa ett tryggt 

klimat för diskussion genom att ytligt samtala med respondenten och ställa ett antal 

frågor som inte var direkt relaterat till intervjuns syfte. 

 

Vid alla intervjutillfällen var båda uppsatsförfattarna både närvarande och lika 

delaktiga. Detta upplevdes som positivt då uppsatsförfattarna kunde följa upp och ge 

stöd till varandras frågor. Vid intervjun valde även uppsatsförfattarna att endast göra 

korta anteckningar och främst förlita sig på inspelningsteknologin. Patel och Davidson 

(2012, s. 87) betonar svårigheterna i att hinna anteckna och samtidigt vara närvarande 

vid intervjuerna. Denna problematik undveks genom att alla intervjuer istället spelades 

in på dels en mobilenhet samt en bärbar dator, för att säkerställa att informationen blev 



44 

 

tillgänglig efteråt. På detta sätt eliminerades eventuellt bortfall av information, samt att 

större fokus kunde läggas på det som sades i rummet eller över telefon. Patel och 

Davidson (2012, s. 87) menar dock att det finns en nackdel med att spela in då 

intervjupersonen istället fokuserar på att uttrycka sig korrekt och logiskt vilket också 

kan sätta sin prägel på deras svar. Uppsatsförfattarna hävdar att de reducerade denna 

problematik genom att tydligt förklara att inspelningens enda syfte var för att underlätta 

uppsatsförfattarnas transkriberingsprocess och att inga svar tolkades felaktigt. Vidare 

genom att poängtera att respondenterna medverkade frivilligt, kunde välja att avstå från 

intervjun eller svara på vissa frågor, förblev anonyma i dess identitet samt att deras 

personuppgifter behandlades med hög sekretess och endast i vetenskapligt syfte (se 

avsnitt 5.6), märkte uppsatsförfattarna att respondenten blev lugnare i både tonfall och i 

särskilda fall även kroppsstråk. 

 

Uppsatsförfattarna beslutade att arrangera intervjuerna med olika 

kommunikationsmedel beroende på tillgängligheten samt respektive respondents 

önskemål. Totalt genomfördes fem intervjuer varav fyra av dessa utfördes under två 

dagar i april 2015. Den sista intervjun behövde senareläggas på grund av respondentens 

tillgänglighet. Kommunikationsmedlen vid intervjuerna var direkt kommunikation, 

ansikte mot ansikte, medan de som befann sig geografiskt otillgängligt för 

uppsatsförfattarna utfördes över telefon då det inte fanns möjlighet att resa för dessa 

intervjuer. Intervjuerna utfördes med högtalartelefon så att uppsatsförfattarna även fick 

möjlighet att spela in samtalen samtidigt som båda fick möjlighet att delta under 

intervjuerna.  

 

Tiden och längden på intervjuerna varierade med avseende på respondentens 

tillgänglighet och djupet i deras svar. Beroende på vilka svar uppsatsförfattarna fick, 

ställdes följdfrågor för att få en djupare förståelse. Intervjuerna tog mellan 65 och 85 

minuter där uppsatsförfattarna hade en diskussion tillsammans med respondenten 

angående läget inom organisationen. Tabell 5 presenterar studiens respondenter; deras 

befattning inom företaget, vilken intervjumetod som använts samt längden på 

intervjuerna och när de genomfördes. 

 

Tabell 5. Sammanfattande tabell över studiens intervjuer. 

Respondenter Befattning inom 

organisationen 

Intervjumetod Varaktighet Datum 

Respondent A Platschef region A Ansikte mot ansikte 80 min 2015-

04-08 

Respondent B Affärsutvecklare Ansikte mot ansikte 85 min 2015-

04-08 

Respondent C Import/Exportansvarig Ansikte mot ansikte 75 min 2015-

04-08 

Respondent D Platschef region B Högtalartelefon 65 min 2015-

04-09 

Respondent E Platschef region C Högtalartelefon 70 min 2015-

04-30 
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5.5 Analysmetod 

Processen för att analysera information och data är ofta en besvärlig och tidskrävande 

process i kvalitativ forskning. Vid användning av exempelvis enkäter i kvantitativa 

studier är all information redan i förväg organiserad och strukturerad enligt vissa 

bestämda kategorier, vilket möjliggör en direkt analys. I motsats till kvantitativa studier 

sker strukturering och organisering av information i en kvalitativ studie först efter att 

insamlingen avslutas. Det är därför viktigt att kvalitativa forskare har klart för sig vilka 

problem av analyserande karaktär de kommer att stöta på. (Holme & Solvang, 1997, s. 

139) 

5.5.1 Transkribering 

För att inte riskera att förlora värdefull information i respondenternas svar inledde 

uppsatsförfattarna en transkriberingsprocess efter att alla intervjuer genomförts. 

Saunders et al. (2009, s. 485) pekar på det faktum att denna process kan vara besvärlig 

då vanligtvis ljud skall transkriberas till ord. Av uppsatsförfattarna uppfattades 

processen som relativt tidskrävande, men fortfarande nödvändig, vilket även Saunders 

et al (2009, 485) bekräftar då det inte bara är vad som sägs utan också hur det sägs som 

är väsentligt. Vidare menar Silverman (2011, s. 281) att transkriberingar bör utföras på 

så sätt att även pauser och annat överlappande tydliggörs. Av den anledning skrevs alla 

ord från intervjuerna ned, inklusive pauser såsom “hm” då även dessa kan beskriva 

betydelser av tvekan i svaret.  

 

Vid transkriberingen använde uppsatsförfattarna multimedieprogrammen VLC Media 

Player, Transcribe! samt ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word för att överföra 

intervjuerna till textformat. Dessa programvaror upplevdes tillfredsställande för 

ändamålet samtidigt som de var ekonomiskt försvarbara med tanke på 

uppsatsförfattarnas begränsade ekonomi. VLC Media Player och Transcribe! gav 

uppsatsförfattarna möjlighet att spela upp intervjuerna i långsamt tempo vilket 

underlättade transkriberingsprocessen. Innan uppsatsförfattarna började analysera 

studiens data lästes intervjuerna igenom minst en gång eftersom det är viktigt att förstå 

innehållet och konceptet i intervjuerna. Graneheim och Lundman (2004, s. 108) anser 

detta som viktigt då forskaren erhåller en känsla av intervjun som helhet.  

5.5.2 Helhetsanalys 

Analysen av studiens empiri har utgått ifrån två forskningsinriktningar. Den första 

inriktningen innebär identifiering om hur respondenter och enheter i dagsläget arbetar 

och koordinerar arbete mellan varandra. Den andra inriktningen innebär en systematisk 

analys av de funktioner som anses som kritiska att koordinera för vårt valda 

studieobjekt. Detta möjliggörs genom att uppsatsförfattarna identifierar relevanta och 

återkommande mönster i respondenternas svar vid intervjuerna. Då uppsatsförfattarna 

även valt att arbeta utifrån teman där svaren från respektive tema sedan analyseras mot 

relevanta problemområden så appliceras en helhetsanalys på studiens empiriska data. 

Holme och Solvang (1997, s. 141-142) beskriver en helhetsanalys som ett 

tillvägagångssätt där forskare utgår ifrån teman, eller problemområden, som man jobbar 

utifrån och där frågeställningar sedan utformas för att konkretisera de områden som 

valts ut. Vidare görs en systematisk analys av innehållet i intervjusvaren där forskaren 
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går igenom materialet och analyserar relevanta problemområden (Holme & Solvang, 

1997, s. 142). 

5.6 Etiska överväganden 

Ämnet etik har varit ett dominerande diskussionsområde inom forskarvärlden under det 

senaste decenniet då många delar i en forskningsprocess är föremål för etiska 

överväganden vilket innebär att det blir viktigt att forskaren är medveten om begreppet 

etik och dennes roll vid bedrivandet av forskningen (Saunders et al., 2009, s. 168). 

Uppsatsförfattarna har därför genomgående försökt ta hänsyn till denna fråga under hela 

forskningsprocessen. Vetenskapsrådet (2002, s. 6) klassificerar etiska principer i fyra 

kategorier: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Dessa principer utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av 

forskningsprojekt och avser vägleda och ge underlag för forskaren under processen 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6). För att försäkra sig om att studien följer de etiska 

principerna har flera åtgärder vidtagits. 

 

Informationskravet innebär att forskaren har en skyldighet att informera involverade 

deltagare om studiens syfte samt deras roll i relation till undersökningen. Vidare skall 

information ges att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan välja att dra sig 

ur medverkandet. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7) Alla respondenter involverade i studien 

informerades därför om studiens karaktär, användning och syfte. Dessutom upplystes 

även deltagarna om att dessa närhelst kunde avbryta sin medverkan under 

forskningsprocessen.  

 

Samtyckeskravet betyder att deltagarna, likt informationskravet, har bestämmanderätt 

över sin medverkan i undersökningen. Deltagarna måste därför själva ge sitt samtycke 

vid medverkandet. Om deltagaren eventuellt väljer att avbryta sin medverkan skall detta 

inte heller medföra några negativa följder. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 9-10) 

Uppsatsförfattarna informerade därför deltagarna att dessa när som helst kunde avbryta 

sin medverkan utan motivering och med några negativa följder. Respondenterna hade 

även möjlighet att välja avstå från att svara på någon särskild fråga under intervjun, om 

personen ansåg frågan som privat intrång. Uppsatsförfattarna tog även hänsyn till 

eventuellt osamtycke för inspelningen vid intervjuerna och om respondenten kände sig 

obekväm med att samtalet spelades in.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om alla deltagare skall skyddas och inte 

vara igenkännbara för läsaren. En respondents eller försökspersons identitet skall därför 

skyddas i form av avidentifiering och förvaras med största möjlig 

sekretess.  (Vetenskapsrådet, 2002, s. 12) Respondenternas identiteter förblir därför 

anonyma vid subjektiva tolkningar och åsikter gentemot organisationen. Detta uppnås 

genom att ta bort den personliga informationen innan analys av empirin utförs. När det 

gäller hanteringen av personuppgifter som inte är kopplat till det väsentliga innehållet så 

har denna inte offentliggjorts. Dessa uppgifter har separerats från den faktiska 

informationen från intervjuerna för att på så sätt öka sekretessäkerheten. Vidare 

tydliggjordes även innan intervjuernas genomförande att inspelningen inte kom att 

avlyssnas av någon annan än uppsatsförfattarna själva och skulle raderades vid studiens 

slut.  
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Nyttjandekravet betyder att uppgifter om deltagare endast får användas för 

forskningsändamål och inte icke-vetenskapliga eller kommersiella syften. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) Uppsatsförfattarna kommer beakta denna etiska princip 

genom att inte låta utomstående ta del av dessa uppgifter. Eventuella önskemål för att få 

tillgång till dessa uppgifter kommer att avslås. 

 

Från argumenten som gjorts ovan kan uppsatsförfattarna dra slutsatsen att relationen 

och förtroendet mellan respondenter och forskares behov måste fastställas och 

upprätthållas under och efter forskningsperioden. Då respondenten även fick skriva 

under intervjubrevet (se bilaga 1), att deltagaren tagit del av dess rättigheter samt 

forskarnas skyldigheter, säkerställdes ytterligare att de etiska principerna efterföljdes 

och blev framgångsrikt adresserade. Underskrifter saknas dock från respondenterna som 

befann geografiskt otillgängligt vilket resulterade i att informationsbrevet därför lästes 

upp och respondenterna fick här istället ge sitt muntliga samtycke. Som ett sidospår 

kommer även alla sekundärkällor som används i studien bli bekräftade genom 

användning av korrekt citering och referering som uppfyller riktlinjerna för 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet. 

5.7 Sanningskriterier 

I detta kapitel kommer uppsatsförfattarna att redogöra den teoretiska grunden för 

reliabilitet och validitet inom kvalitativ forskning. Samtidigt kommer begreppen 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, konfirmering och generaliserbarhet att 

presenteras och beskrivas. Syftet med detta kapitel är att underlätta kritisk granskning 

av studien och samtidigt lägga en teoretisk grund för att undersökningen skall komma 

till användning för de organisationer som inte undersökts.  

 

Bryman och Bell (2013, s. 62) nämner som de anser är de tre viktigaste kriterierna vid 

företagsekonomisk forskning vilka är reliabilitet, replikerbarhet och validitet. Även 

Patel och Davidsson (2012, s. 101-102) beskriver att reliabilitet och validitet är 

sanningskriterier som bör tas i beaktning vid företagsekonomiska studier. 

Generaliserbarhet är ytterligare ett sanningskriterium som bör tas hänsyn till för att 

studiens resultat ska vara användbart även för individer eller organisationer som inte 

undersökts (Patel & Davidsson, 2012, s. 56; Bryman & Bell, 2013, s. 87; Mason, 1996 

s. 21).  

 

Vad gäller ovanstående begrepp finns det en del metodforskare som anser att dessa inte 

är relevanta för kvalitativ forskning där exempelvis validitet lägger mycket stor vikt på 

själva mätningen (Bryman & Bell, 2013, s. 400-401). Mason (1996), LeCompte och 

Goetz (1982) samt Kirk och Miller (1986) anser dock att grundtanken med reliabilitet 

och validitet fortfarande har en plats i kvalitativ forskning med en lite modifierad 

betydelse. Då uppsatsförfattarna kommer att applicera en kvalitativ datainsamling 

kommer betydelsen för sanningskriterierna endast att återspegla den forskning som 

gjorts inom detta område. De två första delarna av detta kapitel kommer att beskriva 

begreppen reliabilitet och validitet för att påvisa den betydelse dessa begrepp har även 

inom den kvalitativa forskningen. 
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5.7.1 Reliabilitet inom kvalitativ forskning 

Reliabilitet innebär kort sagt att studien är möjlig att replikera och att den fortfarande 

resulterar i samma resultat (Patel & Davidsson, 2012, s. 103) .Vad gäller en kvalitativ 

studie får begreppet reliabilitet inte riktigt samma innebörd då exempelvis en 

intervjuperson kan ändra sin åsikt mellan de olika intervjutillfällena. Detta betyder dock 

inte att undersökningen får en låg reliabilitet utan kvalitativa studier bör lägga större 

fokus på om frågorna besvaras på liknande sätt med bakgrunden tagen i beaktning. 

Detta gör att innebörden av reliabilitet liknar validitet vilket resulterat i att många av 

dagens forskare endast använder validitet med en bredare innebörd i kvalitativa studier. 

(Patel & Davidsson, 2012, s. 106) 

 

LeCompte och Goetz (1982) delar i sin bok upp reliabiliteten mellan extern och intern 

reliabilitet när det kommer till kvalitativ datainsamling. Externa reliabilitet beskrivs som 

möjligheten till att studien kan upprepas eller replikeras. Detta är som nämnt mycket 

svårt inom kvalitativ forskning då det är omöjligt att “frysa” en situation eller den miljö 

som studien utförs under (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Exempel som LeCompte och 

Goetz (1982) nämner är att forskaren försöker gå in i samma sociala roll som den 

tidigare för att kunna jämföra tolkningar av den intervjuades svar. 

5.7.2 Validitet inom kvalitativ forskning 

Validitet kan beskrivas som mätbarhet, det vill säga mäter forskaren verkligen det han 

eller hon vill mäta. En hög validitet innebär att det mätinstrument och begrepp som 

används på ett bra sätt kan besvara det ursprungliga problemet (Bryman & Bell, 2013, s. 

400). LeComte och Goetz (1982) delar även upp validiteten på extern och intern 

validitet när det kommer till kvalitativ forskning. Kort sagt så innebär extern validitet i 

vilken utsträckning en undersökning kan tillämpas på eller generaliseras till andra 

individer eller organisationer. Den interna validiteten visar hur stor relevans det finns 

mellan tidigare teorier och forskarens kvalitativa resultat (Bryman & Bell, 2013, s. 401). 

Patel och Davidsson (2012, s. 106) menar att en kvalitativ undersöknings validitet inte 

kan säkerställa full validitet på grund av att varje undersökning skiljer sig från den 

andra. 

 

På grund av att ovanstående begrepp inte kan appliceras fullt ut på en kvalitativ studie 

har Lincoln och Guba (1985) samt Guba och Lincoln (1994) tagit fram termer som på 

ett bättre sätt validerar en kvalitativ studie. Dessa termer är trovärdighet och äkthet där 

uppsatsförfattarna anser trovärdigheten vara relevant för denna studie vilket är grunden 

till varför detta begrepp kommer att beskrivas djupare. Anledningen till detta val är då 

äktheten tar upp begrepp som behandlar generaliserbarhet vilket inte anses relevant för 

denna fallstudie. Uppsatsförfattarna har även redogjort för generaliserbarheten i ett eget 

kapitel nedan där dess relevans till studien beskrivs. Begreppet trovärdighet är uppdelad 

på fyra delkriterier vilka är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering 

som kommer beskrivas nedan. 

 

Tillförlitlighet är en viktig del när det kommer till kvalitativa studier för att resultatet 

ska vara användbart. Tillförlitlighet innebär att de insamlade resultaten går att lita på 

vilket innebär att forskaren kan välja att exempelvis dubbelkolla svaren med 

respondenten eller använda sig utav triangulering (Bryman & Bell, 2013, s. 403). 

Uppsatsförfattarna har för att försäkra tillförlitligheten valt att ställa liknande frågor till 
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de olika respondenterna trots att den föregående redan besvarat frågan. Ett exempel på 

detta kan vara frågor om vilket informationssystem som används i dagsläget där alla 

respondenter fick besvara för att utöka tillförlitligheten.  Karaktärsdrag hos en kvalitativ 

studie är bland annat att specifika mål studeras vilket i många fall försvårar 

överförbarheten från det slutgiltiga resultatet. En hög överförbarhet inom kvalitativa 

studier innebär då att forskaren gör en så kallad “fyllig” redogörelse vilket resulterar i 

att andra kan dra nytta utan det slutgiltiga resultatet (Bryman & Bell, 2013, s. 403-404). 

Uppsatsförfattarna har i denna studie använt ett fallföretag för att undersöka bland annat 

karaktärsdrag inom branschen. Varje respondent har utvärderats individuellt och på så 

vis gett fyllighet i varje svar för att sedan få möjlighet att sortera bort allt för 

organisationsspecifik information. Pålitlighet i kvalitativa studier kan ses som 

motsvarigheten till reliabilitet vilket innebär att studien ska vara möjlig att kopiera och 

samtidigt ge liknande resultat varje gång den genomförs. Metodkapitlet för denna studie 

har beskrivits i detalj för att det skall vara möjligt att återskapa studien för samma eller 

liknande organisationer. Vad gäller kvalitativa studier och intervjuer är det mycket svårt 

att till hundra procent återskapa intervjumiljöer men uppsatsförfattarna har i största 

möjliga mån beskrivit tillvägagångssättet som använts. Konfirmering innebär att 

forskaren försöker säkerställa att han eller hon agerat i god tro. Alla personliga åsikter 

och tidigare erfarenheter ska ej återspeglas i studien. (Bryman & Bell, 2013, s. 405) 

5.7.3 Generaliserbarhet 

Vad gäller generalisering anser många forskare att detta är en huvuddel vid majoriteten 

av de studier som utförs. Lincoln och Guba (2000, s. 27) anser dock att generalisering 

inte är huvudsyftet med studierna utan anser att detta kan orsaka att specifik kunskap 

uteblir. Eftersom denna studie är en fallstudie skapar detta begränsningar när det 

kommer till generalisering av det slutgiltiga resultaten. Uppsatsförfattarna kommer i 

denna studie att undersöka det specifika studieobjektet för att ge slutgiltiga 

rekommendationer riktat specifikt till denna organisation. Studien innefattar även en 

teoretisk del där en koordineringsmodell används för att analysera 

transportorganisationen och sedan anpassas efter transportbranschen. Denna del anses 

generaliserbar då modellen som skapas är riktad på branschen och vilka faktorer eller 

verktyg transportorganisationer bör överväga vid koordination för att optimera internt 

arbete. 
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6. Empiri 

I detta kapitel presenterar uppsatsförfattarna insamlad data från de semistrukturerade 

intervjuerna. Studiens data är kategoriserad och indelad i fem teman; arbetsprocesser, 

anpassat arbete och övervakning, färdigheter, informationssystem och gemensamma 

perspektiv. Varje enskild respondents svar inom respektive tema tydliggörs genom att 

dessa presenteras separat från varandra.  

 

Studien innefattade fem respondenter där det empiriska materialet har fördelats på fem 

teman som kopplats till studiens teoretiska ramverk samt syften (se avsnitt 5.3). De 

olika respondenterna kommer att presenteras individuellt för att sammanfatta varje 

individs åsikter inom de olika teman från intervjuerna. Uppbyggnaden av svaren kan 

skilja något då respondenterna har varierande befattningar inom organisationen. Denna 

struktur hävdar uppsatsförfattarna möjliggör och underlättar vidare analys i 

nästkommande kapitel. Respondenterna förblir anonyma och beskrivs nedan. 

 

Respondent A: 
Befattning: Platschef region A 

År inom Transfargo: 15 

 

Respondent B: 
Befattning: Affärsutvecklare 

År inom Transfargo: 13 

 

Respondent C: 
Befattning: Import/Exportansvarig 

År inom Transfargo: 13 

 

Respondent D:  
Befattning: Platschef region B 

År inom Transfargo: 10 

 

Respondent E: 
Befattning: Platschef region C 

År inom Transfargo: 17 

6.1 Tema 1 - Arbetsprocesser 

Detta tema avser att beskriva respondenternas arbetsuppgifter, vilka moment som ingår i 

arbetet och planeringsarbetet bakom dessa moment. Vidare redogörs vilka hjälpmedel 

som i dagsläget används av respondenterna och hur dessa upplevs.  

 

Respondent A 
Respondenten ansvarar för utvecklingen av trafiken som finns i Norge, Danmark, 

Finland och Balticum gällande import och export. Även Italien kommer att inkluderas i 

dennes ansvar från och med maj. Vad gäller planeringsarbetet är det veckoplanering 

som gäller och frekvent användning av kalender. Varje chef inom företaget sköter sin 

egen veckoplanering där vissa är jätteduktiga att ligga i framkant och är klara onsdag 

eller torsdag veckan innan. Men det finns även andra, som respondenten själv, som 

snarare kör igång på måndagen samma vecka. 
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Planering är dock svår då denna styrs till stor del av yttre påverkan då det blir i princip 

aldrig som det till en början var planerat. Respondenten sammanfattar det som att det är 

“korta puckar” då det dagligen dyker upp nya saker vilket dock försvårar 

planeringsarbetet. Respondenten hanterar detta scenario genom att hela tiden göra 

noteringar på sin anslagstavla för att andra ska kunna se vad som pågår, dock så skrivs 

det aldrig när en uppgift skall genomföras på grund av osäkerheten inför varje dag 

planeringsmässigt. Det förekommer även en hel del anteckningar i anteckningsblock 

samt den datoriserade kalendern i Outlook som är gemensam inom organisationen. 

Kalendern som används i Outlook delas tillsammans med säljarna och möjliggör på ett 

bra sätt att respondenten kan boka in andra personer på möten eller se om någon person 

är upptagen vid specifika tillfällen. Respondenten vill även observera vilka aktiviteter 

som pågår och informationen läggs även ut på intranätet för att speditörer ska få 

möjlighet att träffa och ge synpunkter på eventuella nya kunder. 

 

Respondenten poängterar att det blir mycket spring vilket inte är effektivt och det känns 

som att arbetsuppgiftsplaneringen kan ske på ett bättre sätt. Samtidigt är det svårt att 

strukturera på ett effektivare sätt där respondenten ger exempel på hur en kund ska ha 

möjlighet att ringa in och boka en frakt till Polen som skall vara framme redan dagen 

efter. Han menar att ett större företag med mer struktur kommer att neka denna 

förfrågan för att kunna bibehålla sin struktur medan Transfargo fokuserar på 

kundservice vilket anses till viss del skapa detta springande. Det är inte bara godsfrågor 

som inkommer på kort varsel utan det kan även vara underlag för prissättning som ska 

analyseras innan en satt deadline vilket ofta skjuter fram andra aktiviteter. Även då det 

är svårt att styra kunder och godsmängd pekar respondenten på betydelsen att upprätta 

kontrollpunkter såsom exempelvis “minuslastbärare” som är en post som redovisar 

vilka bilar som går back. Denna process hävdar respondenten är väsentlig och bör ses 

över för att effektivisera det övergripande arbetet. Genom att med lätthet se lastbärare 

som ligger under den uppsatta budgeten och få detaljerad information om exempelvis 

priser och fyllnadsgrad kan det urskiljas vilka åtgärder som bör vidtas.  

 

Respondent B 
Respondenten är ansvarig för affärsutveckling och logistik med alla anläggningar där 

dennes befattning innebär en hel del resor till Transfargos olika kontor. 

Arbetsuppgifterna innefattar dels offerter samt framtagande av priserna för alla 

anläggningar och hjälper även säljavdelningen med prissättning. Planering av arbetet 

med avseende till mötesinbjudningar sker dessa för det mesta i Outlook och fungerar 

mycket bra. Vad gäller möten sker även en hel del på telefon vilket skiljer sig från förr 

då det förekom en mycket större andel resor. När respondenten väl reser så anses 

planeringen väldigt viktig för att resorna skall bli effektiva och inte onödig tid skall 

spenderas på de andra kontoren. Respondenten citeras: “Så att man inte bara kommer 

ner och drar runt två timmar vid kaffemaskinen”. 

 

Arbetsuppgifterna är väldigt varierande från dag till dag och det är svårt att planera allt 

för mycket. När respondenten kommer till jobbet på morgonen så finns en relativt bra 

koll på vad som skall göras eftersom mailen idag läses från telefonen. Däremot är det 

inte samma uppgifter som återkommer utan det är hela tiden nya saker som dyker upp. 

“Det är en levande bransch så det kan ju dyka upp saker som sabbar hela agendan men 

utöver det tycker jag att jag har ganska bra koll på vad som skall utföras från dag till 

dag”. Det finns även återkommande uppgifter som alltid ska göras, exempelvis ska 
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kommande veckas kundbesök skickas in till växeln varje fredag. Andra återkommande 

aktiviteter är ett internt säljmöte som utförs varje fredagsmorgon annars är arbetet 

mycket flexibelt. 

 

Utvecklingsmöjligheter som respondenten ser internt är en högre respekt för 

medarbetares tid. Exempel på detta är att dyka upp i tid till möten och meddela om 

personen inte kan komma till mötet. Vidare att i tid meddela att en stor prisförfrågan 

kommit in så att de andra ska hinna hantera detta innan deadline. Sammanfattningsvis 

“en allmän respekt för andras agenda”. Respondenten ser sina arbetstiden som mer 

“flytande” då denne inte arbetar normala kontorstiden 8-17 utan jobbar vissa dagar 

tidigt och går hem men jobbar i så fall hemifrån. Även det frekventa resandet resulterar i 

att arbetstiderna blir mycket varierande från dag till dag. 

 

Respondent C 
Respondentens huvuduppgifter inom organisationen är att hantera importer från Finland 

och Danmark men det ingår även uppgifter som fakturering och kontering av fakturor. 

När det gäller import är det agenter i de andra länderna som skickar bilar till Sverige 

vilka sedan registreras och bokas ut. Agenterna i det här fallet är andra 

transportorganisationer som opererar i andra länder på samma sätt som Transfargo är 

agent vid sina exporter. 

 

Vad gäller schemaläggning är det vissa aktiviteter som utförs på daglig basis vilket 

bland annat är registrering av inkomna bilar på eftermiddagarna och bokningar av 

frakter på förmiddagarna. Respondenten poängterar även att denne jobbar endast 75% i 

nuläget så arbetet skiljer sig lite från standard. Varje person har ett eget ansvar och 

respondenten berättar att denna försöker hjälpa andra medarbetare i största möjliga mån 

men det är inte alltid det finns tid till detta tyvärr då egna uppgifter tar upp majoriteten 

av tiden. Utöver vissa standardaktiviteter är det mycket varierande dag från dag vilket 

gör det svårt att göra någon exakt planering av arbetet. Det kan exempelvis dyka upp 

problem med fakturor eller fel på ankommet gods. Att schemalägga de olika 

aktiviteterna skulle förmodligen sinka arbetet anser respondenten då denne utför de 

olika uppgifterna direkt de kommer vilket fungerar relativt effektivt i nuläget.  

 

Det som dock skulle underlätta vore om någon typ av utveckling skedde av alla 

knapptryckningar då det känns som mycket överarbete för mindre uppgifter. Med andra 

ord att man utvecklar systemet för återkommande uppgifter där man kan gå in och ändra 

om det vid specifika tillfällen skulle vara en annorlunda bokning eller liknande. Ett 

förslag från respondenten vore om exempelvis mycket av informationen som konstant 

knappas in istället skulle “scannas” in i systemet vilket skulle spara in mycket tid. 

Respondenten menar även att detta utförs till stor del i Malmö men dock inte i 

Stockholm då arbetet inte sköts på samma sätt mellan de olika kontoren. Den 

information som scannas i detta fall är exempelvis att en bil lossat eller att godset 

kommit in till terminalen. 

 

Respondent D 
Respondentens arbetsuppgifter liknar på många sätt respondent A:s fast denna är då 

platschef på region B. I och med rollens natur så innebär detta att denna breddar mark 

för säljavdelningen samtidigt som de speditörer som skall utföra transporterna blir 

direkt involverade. De huvudsakliga trafikerna här är transporter till England men de 

sysslar även med transporter utanför Europa framförallt med sjö och flyg till och från 
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USA och Asien. För att underlätta att planera sitt arbete och få en agenda på vad som 

skall göras använder respondenten två kalendrar: den ena är programvaran Outlook och 

den andra är en egen kalender. Dock menar respondenten att allt inte går att planeras in 

då det hela tiden finns aktiviteter som är nödsituationer och brandsläckningar som måste 

lösas. I detta klimat kan man istället fokusera på avstämningar, där tidsfakturering och 

uppdrag avslutas i tid samt uppföljning av det dagliga arbetet. Med hjälp av 

ekonomisystemet Concorde kan de anställda se alla projekt som utförts, hur de ligger 

till och vilka kostnader eller intäkter som finns inne i systemet. Genom att bryta ut de 

lastbilar som gått minus och föra över dessa till en specifik fil kan man varje vecka gå 

igenom och titta på exempelvis hur många minuslastbärare som finns för att senare 

kunna vidta eventuella åtgärder. Förhoppningen är att dessa skall bli allt färre men det 

är tyvärr först efter att bilen gått iväg som man kan få se ett mer precist resultat över 

intäkter och kostnader. Denna process är dessutom tämligen långvarig och det tar en tid 

innan dessa parametrar går att analyseras.  

 

Respondent E 
Respondentens huvuduppgifter inom Transfargo är att ansvara för regionens 

speditionsavdelning. Denna avdelning är uppdelad i två delar, en dirigeringsavdelning 

som sköter dirigering och planering av leveranser och en kundserviceavdelning som står 

för kundkontakt samt en del av bokningarna. Respondentens arbetsuppgifter innefattar 

även att se till att det finns tillräckligt med folk på plats och fördela arbetat om vi inte i 

förväg har en reservplan. När någon är sjuk så har respondenten oftast i förväg en plan 

på vem som temporärt kan ersätta dennes arbete. Att se till att den dagliga verksamheten 

fungerar på avdelningen och vara behjälplig i form av bollplank är oerhört viktigt. 

Transfargo är även uppdelat i tre resultatgrupper, “Norden”, “Väst” samt “Kontinent”, 

som ansvarar för en särskild trafik där respondenten även sitter som ansvarig för den 

sistnämnda. 

 

Respondenten väljer även att poängtera att dennes arbetsuppgifter skiljer sig från dag till 

dag. Genom att använda Outlook kan respondenten få en checklista där denne ser vad 

som skall göras. Detta fungerar i vanliga fall bra men avvikelser i den dagliga processen 

inträffar dock ofta. När man hanterar så pass många transporter och så mycket gods 

dagligen är det lätt hänt att exempelvis försändelser hamnar fel och där man då måste 

vidta snabba åtgärder för att lösa problemet samt förhindra att det ska inträffa framöver. 

I och med uppkomna och oförutsedda problem beror det dagliga arbetet mycket på 

“väder och vind” där man istället bör fokusera på att ha förbestämda tillvägagångssätt 

för avvikelsehantering, avstämningar samt kontrollpunkter.  

 

I dagsläget sköts avvikelsehanteringen i ett verksamhetssystem och i enlighet med ISOS 

medan uppgifter till avstämningar och kontrollpunkter främst erhålls från 

ekonomisystemet Concorde. Uppgifterna som finns i Concorde hämtas dock manuellt, 

genom att man får bläddra bland olika projekt, vilket resulterar i att nyttiga resultat först 

kan analyseras och dras lärdom av 1 till 1 ½ månad efter eventuell avvikelse. Under den 

tiden kan företaget hunnit göra samma misstag igen vilket genererat ett antal onödiga 

kostnader. Det finns alltså ingen funktion i systemet som varnar när kontrollpunkter 

avviker från uppsatta parametrar.  
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6.2 Tema 2 - Anpassat arbete och övervakning 

Detta tema avser beskriva hur kommunikationen ser ut och hur arbete övervakas mellan 

människor och enheter inom organisationen. Här ligger fokus även på att presentera de 

stöd som används vid kommunikationen och hur dessa upplevs av respondenterna. 

 

Respondent A 
Respondenten beskriver att intern kommunikation på kontoret sker på den fysiska 

platsen då de i princip sitter bredvid varandra. Ett annat sätt att kommunicera skulle 

endast vara ineffektivt och  skapa onödiga fördröjningar i de dagliga processerna. 

Respondenten beskriver att denna utför dagliga kontroller för att observera vad som 

händer, men utöver det sköts majoriteten av de anställdas arbetsuppgifter på egen hand 

utan observation från överordnad. Detta kan ha sin förklaring i att många personer som 

denna ansvarar för på avdelningen har genom sina erfarenhet bra koll på sina 

ansvarsområden. 

 

Kommunikation med andra kontor sköter respondenten via telefon i det flesta fall då 

han föredrar att hålla en konversation med den andra parten. Mail kan tolkas på för 

många olika sätt och det finns inte samma möjligheter att uppfatta bland annat attityd 

hos den andra. Respondenten anser att det skickas alldeles för mycket mail i dagsläget 

generellt sätt. Respondenten håller daglig kommunikation via telefon med de andra 

kontoren i Göteborg och Malmö för att hela tiden vara uppdaterad och lösa interna 

problem inom organisationen. Den typ av kommunikation som utförs via dessa samtal 

kan vara allt i från övergripande på chefsnivå till mer detaljerat gällande exempelvis 

priser. Respondenten kommunicerar i de flesta fall med de andra cheferna men det 

händer dock att det även sker med speditörer vilket då är på detaljnivå för det specifika 

fallet. 

 

Den geografiska spridningen av kontor anses inte påverka kommunikationen då den 

konsekventa telefonkontakten i de flesta fall uppfyller önskat behov. De problem som 

kan uppstå är vid exempelvis utredningsarbeten där det finns en del “fluffiga” gränser i 

olika frågor. Ett exempel kan vara om det kommer en sändning från Malmö där det 

saknas frakthandlingar om det i så fall är terminalen i Malmö eller speditörens ansvar. 

Detta anser respondenten bör förtydligas för att det inte ska uppstå några förvirringar 

gällande vem som bär ansvaret från början. 

 

Respondent B 
Respondenten deltar i en omfattande mängd möten med andra chefer samt med kunder 

vilket som tidigare nämnt innebär ett stort antal resor. En stor del av kommunikationen 

med de andra kontoren, kunderna och cheferna sker även via telefonmöten men 

respondenten föredrar att vissa möten sker på plats för att få ett ansikte på den man 

pratar med. Respondenten beskriver ett exempel där de fått in en ganska stor kund i 

Malmö där respondenten varit med under “hela resan” i många år. Vid ett sådant tillfälle 

sker mycket förhandling löpande vilket gör att respondenten ibland bör finnas på plats 

för förhandling. Eventuellt sitter kunden fast i ett hyresavtal eller jobbar denna med en 

annan tredjepartslogistiker vilket skulle kunna innebära ganska långa uppsägningstider. 

Samtidigt vore det konstigt för kunden om Transfargo plötsligt skickade in någon från 

Malmö som inte är lika insatt i tidigare förhandlingar.  
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Problem som respondenten ser med dagens tillvägagångssätt är att de idag har en 

mycket platt organisation vilket ibland innebär “avstämning till förbannelse” vilket drar 

ut på tiden i vissa ärenden. Detta kan dock även ses som positivt då ledningen är 

engagerad och intresserad i allt respondenten arbetar med. Respondenten ser därför att 

ledningen helst skulle ge ut mer ansvar till olika underordnande som sedan i sin tur 

rapporterar resultat uppåt i hierarkin för att effektivisera arbetet jämfört med att alla ska 

vara med i alla beslut. 

 

Vad gäller telefon och mailkontakt fördrar respondenten personlig kontakt via telefon 

men det beror lite på vad det gäller. Är det ett ärende som bör dokumenteras så kanske 

respondenter ringer först och mailar sen så att den andra parten får svara på mailen. När 

det gäller input från andra för att utföra det dagliga arbetet så beror det mycket på vilken 

typ av ärende det är. Respondenten ger exempel på stora affärer gällande eventuellt en 

ny logistiklokal där ledning och styrelse bör kontaktas innan ett beslut kan fattas. 

Respondenten är också beroende av produktionscheferna vid prissättning av uppdrag då 

dessa ska leverera till de satta priserna och göra ett positivt resultat av det 

överenskomna priset. I dessa fall lägger respondenten grunden för offerten och tar sedan 

input från produktionschefen för att se om det är möjligt att utföra uppdraget. Mindre 

småaffärer avgör däremot respondenten direkt utan kontakt med andra. Denna 

kommunikation sker tillsammans med andra kontor exempelvis Göteborg och Malmö 

där det sitter en ansvarig på varje ställe. En detalj som respondenten anser är bristfällig i 

dagens läget är respons vid olika mailutskick, denne förklarar detta som “att skicka till 

en död ände” i vissa fall vilket innebär att de får dubbelkolla vid ett flertal tillfällen att 

meddelandet gått fram.  

 

Respondent C 
Respondenten förklarar att intern kommunikation för det mesta sker på kontoret då de 

anställda sitter tätt intill varandra. Respondenten nämner även att antal interna möten 

hålls som exempelvis månadsmöten där viktig information presenteras och där de 

anställda blir informerade om nuläget i organisationen. Förutom detta sker arbetet 

tämligen självständigt, utan någon större omfattning av övervakning, då respondenten 

under en lägre tid har jobbat med sin befattning och därmed har bra koll på vad som 

gäller och vad som bör göras under dagen. Detta hävdar respondenten även gäller för 

merparten på avdelningen då majoriteten jobbat en längre tid inom organisationen, 

varför någon större form övervakning från chefer inte ses som nödvändig i nuläget. 

 

För att utföra sitt arbete beskriver respondenten att denne är helt beroende av de olika 

agenterna runt om i världen. De skickar leveransinformation till respondenten via det 

interna systemet och denne kan därifrån utföra sina registreringar och bokningar. En del 

information går även via mail och om det skulle uppstå problem eller frågeställningar 

utöver det vanliga tillvägagångssättet. Respondenten förklarar att denne föredrar mail då 

information i text kan vara bra att ha i fall det uppstår problem. Ett exempel på detta är 

om en agent lagt en bokning och sedan ringer in och anser att denna bokning inte ägt 

rum. Respondenten kan då via systemet eller mail visa att bokningen ägt rum och vem 

som lagt bokningen i fråga. Telefonsamtal förekommer ibland om det är viktigt att få 

tag på den andra parten snabbt men respondenten föredrar som tidigare nämnt att 

använda mailen som kommunikationsverktyg. 
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Respondent D 
För att respondenten skall kunna utöva sitt arbete pekar denna på vikten av att ta del av 

information från i princip alla enheter inom organisationen. Stödet för denna typ av 

kommunikation skiljer sig dock främst beroende på tillgängligheten till den andra 

parten, vilken information som skall förmedlas samt problemets art. På kontoret sker 

kommunikationen mellan anställda och chefer nästan uteslutande fysiskt. Sett ur ett 

övergripande internt perspektiv används även mail och telefon. Respondenten har dock 

som ledstjärna att i största möjliga mån “lyfta luren” istället för att skicka ett mail då det 

inte är säkert att denna får svar på mail eller vet om den andra har läst det. Om en 

person behöver snabb bekräftelse om något viktigt ärende så är det bättre att ringa. Då 

informationen dock innefattar en viss form komplexitet, exempelvis prisförfrågningar, 

måste denna ges i textbaserad form. Detta grundar sig främst i att informationen som 

skall användas som underlag annars lätt glöms bort. Kommunikationen mellan 

respondenten och de anställda, som denna ansvarar för, sker i stor utsträckning muntligt 

på avdelning med undantag av något mail ibland. Denna kommunikationsform uppfattas 

av respondenten som tillfredsställd då dirigering av arbete är tämligen obefintlig.  

 

I och med att Transfargo har en geografisk spridning av kontor trycker respondenten på 

betydelsen att ha ett helintegrerat system för att underlätta kommunikationen och 

koordinationen mellan organisationens interna enheter. Detta skulle tveklöst reducera 

transporters tomkilometrar och samtidigt spara på miljön. Transfargo har målsättningen 

att agera som ett övergripande organ, gentemot åkerier, som både bokar och fastställer 

sättet körningen skall genomföras, men rent administrativt finns det mer man kan göra.  

 

Respondent E 
Respondenten beskriver att denne har ansvaret över ett antal medarbetare på sin 

avdelning. Då majoriteten av de anställda redan har bra överblick över sina egna 

arbetsuppgifter så bidrar respondenten endast med hjälp när det uppstår problem i det 

dagliga arbetet. Respondenten beskriver även att denne fungerar som “bollplank” när 

olika frågeställningar dyker upp eller större beslut skall fattas. Denna övervakning är 

inte särskilt utbredd men respondenten försöker gör dagliga rundor på kontoret för att 

undersöka att allt står rätt till samtidigt som man visar att denne är intresserad av de 

anställdas arbete. Dessa rundor görs normalt två gånger per dag där den första 

genomförs direkt på morgonen och den andra lite senare under dagen. Respondentens 

övervakning och kommunikation sker kort sagt på den fysiska platsen och då upplevs 

den informell kommunikation med de anställda som mest framgångsrik.. 

 

Vad gäller kommunikation med de andra kontoren sköts detta i form av mail och 

telefon. Valet av kommunikationsmedel beror helt på vad ärendet gäller, exempelvis om 

det är något som bör dokumenteras är det bra att skicka ett mail som är möjligt att spara 

och skriva ut. Respondenten beskriver dock att viss kommunikation via mail kan bli 

mycket komplicerade då de efter sju eller åtta mail fortfarande inte kommit fram till 

något beslut tillsammans. I detta fall är det lättare att bara lyfta luren och sköta 

kommunikationen på det sättet. Kontaken med platscheferna på de andra regionerna 

sköts via telefon då respondenten vill hålla en konversation med dessa för att kontant 

uppdateras om vad som sker inom företag. Denna kommunikation sker minst tre gånger 

per vecka gällande väldigt blandade ärenden. 

 

Respondenten kommunicerar även med de anställda genom att beskriva mål och delmål 

som skall uppnås exempelvis att rätt vara ska levereras till rätt plats för rätt pris. 
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Gällande kommunikation med kunder sköter respondenten även detta via telefonen till 

stor del. Det uppstår ibland problem när gods inte kan levereras i tid och då skall denna 

information ges ut till alla som berörs. Respondenten beskriver exempelvis ett fall där 

en halvtimmes försening i Tyskland kan bli flera timmars försening i Sverige vilket i sin 

tur kan bidra till att leveranser missar sina anknytningsbilar. I detta fall måste kunden 

informeras att leveransen kan bli lite sen. Skulle det dock vara så att leveransen helt 

enkelt måste levereras vid avtalat datum så får Transfargo stå för de extra kostnader som 

dyker upp i samband med ett nytt leveranssätt. 

 

Som tidigare nämnt så ansvarar respondenten för resultatgruppen “Kontinent” där denne 

ser till allt sköts på rätt sätt och övervakar de olika resultaten från denna trafikgrupp. 

Kommunikationsmässigt sker det i princip ingen kommunikation mellan de olika 

resultatgrupperna (Kontinent, Väst och Norden) då dessa inte har så mycket med 

varandra att göra. Respondenten beskriver att Kontinent även sköts från Stockholm och 

Göteborg där denne inte har något ansvar eller någon större kontakt med denna 

personal. Däremot så har dirigeringsavdelningarna på de olika kontoren konstant 

kontakt med varandra för att på bästa möjliga sätt samköra olika leveranser. Denna 

kontakt sker via mail, telefon och även på fysisk plats om de arbetar på samma kontor. 

Den information som sköts via mail görs till stor del när kontoren skall utbyta 

information som lossningsnummer, adress eller telefonnummer till chauffören då detta 

inte syns i informationssystemet. 

6.3 Tema 3 - Färdigheter 

Tema tre beskriver respondenternas svar relaterade till de interna färdigheter och 

specifika kompetenser som krävs hos de anställda för att för att organisationen ska 

arbeta optimalt. 

 

Respondent A 
Respondenten förklarar att det finns många individer som är specialiserade på sin 

verksamhet vilket anses som en av organisationens framgångsfaktorer. Många som 

arbetar inom organisationen i dagsläget har jobbat många år och har den kunskap och 

kompetens som krävs för att utöva sitt arbete. Respondenten ser även ett stort värde i att 

personalen har rätt kompetens och utbildning, vilket exempelvis innebär 

vidareutbildning inom gods och tulltransporter. Respondenten poängterar även den 

sociala kompetensen och att denna är minst lika viktig, speciellt på positioner som 

hanterar kundservice. Det är därför viktigt att personal inom olika organisationsenheter 

får stöd för de behov som finns för att ytterligare utvecklas inom sin yrkesroll. 

 

Nu är Transfargo en speditionsverksamhet vilket innebär att grundkompetensen inom 

organisationen är tämligen lika. De olika specialiseringarna inom avdelningarna ses 

dock av respondenten som delvis ineffektivt men samtidigt beror detta på hur dessa 

resurser i form av olika kompetenser hanteras och koordineras. Alla individers 

delaktighet ses som det absolut viktigaste inom organisationen. Exempelvis har 

respondenten kompetens inom spedition men behöver även kontakt med en operatör för 

att få specifik kännedom om de olika trafikerna när detta krävs för att utföra specifika 

åtgärder. 

 

Nuvarande kommunikation mellan de olika enheterna beskriver respondenten som en 

föreliggande risk då medarbetare vill “pinka in sitt revir” vilket innebär att individer 
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endast utför sin kompetensspecifika uppgift. För optimalt utnyttjande av färdigheter och 

potential för utveckling anser respondenten att högt engagemang krävs vilket i vissa fall 

kan leda till att medarbetaren får jobba över vid vissa tillfällen. Medarbetare bör inte 

fokusera på endast sin egna roll inom organisationen utan på hela organisationen som 

helhet för att denna skall kunna utvecklas. 

 

Respondent B 
Respondenten anser att varierande färdigheter på arbetsplatsen inte är något större 

problem i nuläget men det finns helt klart olika typer av kompetenser på olika 

befattningar. Det som däremot ses som ett större problem är att de jobbat mycket 

specifikt mot olika affärsområden. Detta har resulterat i att det blir som respondenten 

beskriver det “vattentäta skott” mellan avdelningarna där var och en sköter sitt. 

Exempel som nämns är avdelningar för logistik, spedition, transporter, sjö och flyg och 

att de innehar olika krav från kunderna på de olika avdelningarna. 

 

Respondent C 
När det kommer till de olika färdigheterna internt så beskriver respondenten att de flesta 

har hyfsad koll på varandras arbete. Är någon frånvarande så går det att lösa men 

uppgifterna går dock inte lika fort att utföra. För att detta ska fungera är det viktigt att 

alla antecknar bokningar och liknande som är gjort långt i förväg för att andra ska kunna 

ta över vid en frånvaro. Ett exempel kan vara att jag bokat en leverans två månader i 

förväg och är sedan frånvarande, det är då viktigt att personen som utför mina uppgifter 

har koll på att detta är bokat samt vem som bör kontaktas vid problem. 

Sammanfattningsvis så är det lösbart men kan bli lite rörigt ibland då personen får 

utföra uppgifter han eller hon inte är van vid att utföra. 

 

Respondent D 
Respondenten hävdar att en viktig komponent och framgångsfaktor är att personalen i 

företaget har hög och rätt kompetens. Svårigheten respondenten ser inom detta område 

ligger i att hitta kompetent personal som kan branschen. Detta är en brist som både 

respondenten och Transfargo jobbar med då de kontinuerligt för samtal med skolor för 

att upprätthålla fler utbildningar och liknande. Dock anser respondenten att den 

övergripande kompetensen inte behöver skilja sig avsevärt mycket mellan olika 

yrkesroller, som opererar inom organisationen och branschen, vilket underlättar 

säkerställandet att gemensamma arbetsprocesser inte stannar upp på grund av 

exempelvis frånvaro. I dagsläget finns det alltid en person som är huvudansvarig över 

diverse processer. Denna får sedan hjälp av speditörer som sitter och jobbar med 

trafiken rent praktiskt: pratar och bokar med kunder. Det är därför av stor betydelse att 

alltid se till att det finns en person som kan ta vid och som har baskunskaperna och 

kontaktnätet. Respondenten trycker följaktligen på väsentligheten att kontaktnätet är väl 

dokumenterat och denna lättillgängligt kan tillhandahållas till den övertar en annans 

arbetsuppgifter. 

 

Respondent E 
Respondenten beskriver att det i dagens läge finns en spridd kompetens inom företaget. 

Varje medarbetare har speciella kunskaper anpassat för sin avdelning. Exempelvis har 

de på dirigeringsavdelningen en hög kompetens inom spedition, transport och delvis 

geografi. Ett annat exempel kan vara medarbetare på kundserviceavdelningen där bland 

annat färdigheter som trevligt kundbemötande krävs för att kunna utföra de dagliga 
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uppgifterna. Den grundläggande kompetensen inom transport och logistik genomsyrar 

företaget men varje avdelning har djupare kompetens inom sitt specifika område. 

 

Respondenten beskriver olika fall där vissa personer är frånvarande på grund av 

sjukdom eller liknande som att dessa går att lösa då majoriteten har koll på de övrigas 

arbetsuppgifter. Det är respondentens uppgift att vid dessa tillfällen fördela arbetet 

mellan de anställda för att det inte skall ske några stopp i de dagliga processerna. 

Respondenten ger ett exempel innehållande från de som ansvarar för import- och 

exportavdelningarna. Medarbetaren på exportenheten skickar iväg bilen med leveranser 

till utlandet vilket sedan bidrar till att individen på import får i uppgift att köra tillbaka 

denna på det mest optimala sättet. Detta skall göras med utgångspunkt från tre viktiga 

områden. Fokusområdena vid varje leverans ligger på de ekonomiska, geografiska och 

miljömässiga faktorerna. Det respondenten ville komma fram till med detta exempel är 

att de på import och export har ganska liknande uppgifter och har konstant kontakt med 

varandra vilket gör att de kan ta över varandras arbetsuppgifter vid frånvaro. För att 

detta skall vara möjligt måste dock varje person hålla anteckningar på vad som händer 

så att nästa person alltid är uppdaterad i de fall denne är frånvarande från sin position.  

6.4 Tema 4 - Informationssystem 

Tema fyra avser att beskriva hur respondenterna ser på organisationens 

informationssystem i dagsläget samt om det finns begränsningar som försvårar dagligt 

arbete. Här presenteras även de interna förslag som respondenterna själva anser bör 

införas för att förenkla deras vardag med hjälp av informationssystemet. 

 

Respondent A 
Respondenten beskriver att de i dagsläget arbetar i tre olika system, ett för 

frakthantering, ett för lagret och ett för bearbetning av ekonomin. Systemen som 

används har funnits inom organisationen under en mycket lång tid och kan ses som 

aningen föråldrade. Dessa är mycket driftsäkra system som dock saknar en del 

funktioner som skulle förenkla det dagliga arbetet inom organisationen. Ett exempel på 

en sådan funktion är att läsa in Excel-filer vilket i dagsläget får skrivas in manuellt 

vilket tar mycket onödig tid som skulle kunna spenderas på andra aktiviteter eller 

arbetsuppgifter. 

 

När det kommer till kommunikation med andra enheter ser respondenten det nuvarande 

systemet som mycket ineffektivt. Det synkar inte fullt ut med de andra systemen då 

organisationen i dagsläget använder olika system samtidigt som det nuvarande 

windowsgränssnittet är ganska bökigt att navigera i. Respondenten skulle önska att de 

via en enkel sökning på exempelvis en kund skulle få upp allt som har med denna att 

göra, leveranser, bokningar och annan relevant information. I dagsläget får de även här 

både handjaga information på plats eller manuellt söka information i systemet vilket är 

ett ineffektivt sätt att arbeta på. När det kommer till lagersystemet behövs det inte så 

mycket synkning då informationen där inte ses som relevant för att kontoret skall kunna 

utföra sitt arbete men synkning mellan speditions- och ekonomisystemen bör förbättras. 

 

Respondent B 
Respondenten förklarar att de på säljavdelningarna använder ett system som inte 

kommunicerar särskilt bra med de andra interna systemen. Bland annat har inte 

speditörerna tillgång till informationen i detta system vilket inte skapar den helhet som 



60 

 

respondenten önskat. Systemen fungerar bra på sin avdelning men respondenten saknar 

information från de andra delarna inom organisationen för att förenkla det dagliga 

arbetet. Detta upplägg skapar mycket manuellt arbete där varje avdelning drar ut en 

mängd excel-listor för bland annat återrapportering av leveranser. Respondenten anser 

att det är lätt att tappa bort sig i alla listor överallt och ett system för alla enheter vore 

det optimala men det ses som en kostnadsfråga. 

 

Respondenten beskriver vidare olika fördelar med ett gemensamt affärssystem där 

exempelvis det går att flagga olika kunder med specifika meddelanden. Ett exempel på 

detta skulle vara att speditörerna noterar att “kontakta mig innan du möter kunden”. I 

nuläget går det inte att söka upp all information på kunderna specifikt utan respondenten 

får gå in och läsa anteckning för anteckning för att hitta olika noteringar på de olika 

kunderna. Detta gör att det är mycket viktigt vad de olika avdelningarna sätter för 

rubriker på mötesanteckningarna. En annan brist som respondenten ser i dagens system 

är endast summan av fakturering kommer till säljsystemet vilket innebär att denne kan 

inte se hur mycket som exempelvis är hantering och hur mycket som är transporter 

vilket gör att detta blir en manuell hantering. Respondenten anser att det är ekonomin 

som sätter gränser för att byta ut det nuvarande systemet samtidigt som de inte vill ha 

något av de mycket stora systemen då små tillägg kan kosta flera hundra tusen vid 

inköp. Fördelarna med de systemen som används idag är att de är mycket driftsäkra och 

det är system som har använts väldigt länge så många anställda känner sig hemma i 

dessa.  

 

Respondent C 
Respondenten arbetar till största del med importer och hantering av fakturor där arbetet 

i dagens system upplevs som väldigt omständigt. För att sköta bokningarna är det ett 

stort antal knapptryck för att utföra samma sak om och om igen vilket borde kunna 

utföras på ett bättre sätt. Samma sak gäller kontering av fakturor där dessa i dagsläget 

sköts manuellt vilket tar mycket tid som skulle kunna spenderas på andra uppgifter. 

Respondenten förklarar att denne arbetat med detta en längre tid och mycket sköts på 

ren rutin men det är bökigt och svårt att lära upp nya personer och det är vid sådana 

tillfällen respondenten börjar undra vad denne egentligen håller på med. 

 

Respondenten har hört att andra större bolag använder system där det bara är att dra 

exempelvis frakter och liknande till varandra istället för att hela tiden skriva in alla 

nummer. Samma sak gäller kontering av fakturor som respondenten i nuläget hanterar 

manuellt. Vad gäller synkning med de andra interna systemen anser respondenten att 

detta inte är nödvändigt för att denne ska kunna utföra sitt arbete. All information som 

behövs kommer från de olika agenterna vilket gör att dennes interaktion med 

exempelvis lagret är mycket liten. 

 

Respondent D 
De system som används i dagsläget är hemmagjorda speditionssystem men det sker 

också arbetsprocesser manuellt i Excel. Respondenten anser att dagens system inte är 

optimalt men poängterar att det beror helt på vem man frågar. Snittåldern är ganska hög 

på kontoret så många har arbetat i systemet i säkert tio år och tycker det är jättebra. 

Detta kan i vissa fall bero på att de inte prövat på något annat system. På grund av den 

höga snittåldern och att många alltid jobbat i det nuvarande systemet så kan det dyka 

upp ett motstånd vid ett eventuellt byte. Detta ses dock inte som något problem då 
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respondenten menar att med rätt incitament och beskrivning av de nya fördelarna så 

kommer ett eventuellt byte att godkännas utan större problem.  

 

Den information som syns i systemet idag är alla bokningar oavsett om bokningen skett 

i Göteborg eller Stockholm. Dock är det inte systemet som används för koordination av 

transporterna utan här används hemmagjorda Excel-ark då det enda som syns i systemet 

är antal pall som skall skickas. På grund av detta ser respondenten att ett nytt system, 

där allt kan ske på samma ställe, skulle effektivisera arbetet. I dagsläget är det en person 

här på Göteborgskontoret som sköter koordinationen av transporter genom bokningar 

till de olika åkerierna. Detta sker som sagt i hemmagjorda Excel-ark vilket tar väldigt 

lång tid och känns som ett ineffektivt sätt att arbeta. Respondenten menar att de jobbat 

på detta sätt en väldigt lång tid och det borde med dagens teknik finnas ett mer optimalt 

sätt. Den person som arbetar med koordinering idag tycker det är väldigt omständigt 

och att det är precis så att organisationen klarar av den trafikmängd som finns i 

dagsläget. Respondenten menar dock att om en utveckling skall ske med exempelvis en 

ny större kund så kommer koordinationspersonen inte att hinna med vilket resulterar i 

att de får göra en nyanställning. Det är inte hållbart att anställa en ny person varje gång 

organisationen lyckas få ett nytt samarbete med en stor kund. Ett nytt system är en stor 

investering men respondenten menar att en sådan investering blir lönsam sett ur ett 

längre perspektiv. Det som borde finnas med i systemet är exempelvis typ av gods, vikt, 

avgångsdatum, destinationer, storlek på godset med mera så att det finns en möjlighet 

att planera bättre. 

 

Respondent E 
Respondenten beskriver ett antal olika affärssystem som används inom organisationen, 

TRISS som är ett speditionssystem, Concorde som är ett ekonomisystem och TRUST 

som är ett logistiksystem. Ytterligare ett system är Basware som används för att scanna 

in fakturor. Det sker nästan ingen kommunikation mellan dessa system utan var och ett 

fungerar för sig. Undantaget är Concorde som tar viss information från TRISS och 

Basware bland annat för att komma åt faktureringssummor. TRISS fungerar på så sätt 

att det läggs in en bokning i systemet som sedan dirigeringsavdelningen kan se för att 

planera bilar och lastningar. Den information som visas är bland annat vilka bokningar 

som finns, lastdatum och godsets beskaffenhet men respondenten anser att systemet bör 

förnyas så att mer detaljerad information kan visas. Logistiksystemet TRUST är ett 

större system som respondenten tror sig vara sammankopplat med större kunders system 

för att de ska ha möjlighet till att se information som exempelvis lagersaldon. Detta är 

användbart då Transfargo bland annat arbetar med tredjepartslogistik samt uthyrning av 

lager där de lagrar och plockar åt sina kunder. 

 

Respondenten beskriver att drömsystemet vore om det gick att plocka uppgifter från lite 

olika håll direkt i systemet istället för att hela tiden söka upp individen som ansvarar för 

det området eller börja leta i andra system. Ett exempel ges där respondenten bara vill 

trycka på en knapp för att få möjligheten att se alla kostnader som uppkommer i 

samband med en viss bokning. Detta drömscenario skulle kräva att systemen 

kommunicerade med varandra vilket de inte gör i dagsläget. Exemplet som ges är 

TRISS som endast agerar som dirigeringsavdelningens verktyg för att göra bokningar 

och skicka fakturor samt ge speditionsspecifik information.  
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6.5 Tema 5 - Systematiskt tankesätt 

Tema fem redogör för respondenternas syn på den större organisationens gemensamma 

perspektiv. Fokus kommer även ligga på att synliggöra eventuella suboptimeringar 

inom organisationen för att identifiera områden där effektivisering krävs sett ur ett 

helhetsperspektiv. 

 

Respondent A 
Gällande gemensamma perspektiv beskriver respondenten mycket ingående om att 

utnyttja de interna resurserna på bästa sätt. Det finns som tidigare nämnt viss 

specialisering inom organisationen vilket respondenten anser kan utnyttjas på ett bättre 

sätt för att dra nytta av varandras kunskaper. Respondenten drar här ett exempel: “Det är 

ungefär som man för krig någonstans så måste man ju hela tiden ha full kontroll på 

slagfältet för att inte skjuta på sina egna soldater” Med detta menas att Transfargo vill 

ha full koll över nuläget och vad alla jobbar med för att skapa en överblick för vad som 

händer inom organisationen. Detta är något som Transfargo jobbar med i dagsläget men 

är inte riktigt där än beskriver respondenten. Det här med optimering av organisationens 

resurser och hela tiden ha kontroll på vad som händer anser respondenten är det 

viktigaste för att de i slutändan ska bli lönsamma. Respondenter ger ytterligare ett 

exempel där en lastbärare ska kunna leverera varor långt söderut och bör med rätt 

information även plocka upp varor efter vägen för att optimera arbete och lönsamhet. 

 

Den information som respondenten anser är mest väsentlig i kommunikationssyfte är att 

det finns en samsyn inom organisationen där alla medverkar för att uppnå en bättre 

kundservice. Andra viktiga delar är att alla har samma uppfattning oberoende om de 

arbetar i Stockholm, Malmö eller Göteborg vilket dock inte riktigt är fallet i dagens 

läge. En sak som gjorts inom organisationen är att alla chefer och mellanchefer 

tillsammans under två dagar skapat ett program för etik och moral där de gått igenom 

vad som gemensamt ska gälla inom organisationen. Några exempel på detta är att de 

anställda alltid ska svara i telefonen inom tre ringsignaler och att de alltid skall lämna 

snabba svar och besked i rätt tid. 

 

Respondent B 
Respondenten önskar att det vore en enklare form av uppföljning från de olika 

avdelningarna Detta kan vara användbart vid nästa prissättning för att hela tiden vara 

fullt uppdaterad om vad som händer inom hela företaget och inte bara vilka siffror som 

minskar eller ökar. En annan sak som diskuteras i intervjun är den geografiska 

spridningen av kontor när det kommer till en helhetssyn inom organisationen. 

Respondenten anser här att det behövs fler gemensamma möten, exempelvis alla på 

säljavdelningarna. Respondenten anser även att avdelningar som spedition skulle 

behöva göra samma sak för att få en mer gemensam helhetssyn i företaget. Situationen i 

dagsläget förklaras som “Vi i Malmö gör såhär och vi i Stockholm gör såhär” men det 

finns behov av en gemensam förståelse vid vissa tillfällen. Det kommer upp fall där 

vissa kunder ses som Stockholmskunder och andra som kunder för Malmökontoret men 

respondenten vill att alla snarare ska ses som kunder för Transfargo. Vilket område som 

leveransen ska gå igenom har inte lika stor betydelse. Respondenten beskriver att alla 

kunder borde få samma behandling i Göteborg oavsett om denna har ett postnummer i 

Stockholm eller Malmö. 
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Respondenten pratar även om olika utbildningar internt vad gäller de olika systemen. 

Exempel som ges är att en ny person som börjar får en viss utbildning medan en person 

som jobbat under en längre tid har ett helt annat tillvägagångssätt i det dagliga arbetet. 

Respondenten efterlyser här att det bör delas med mycket mer av erfarenheter och 

liknande internt då många inte känner till vissa funktioner vilket försvårar arbetet för 

andra anställda. Det poängteras att alla jobbar i samma system men majoriteten jobbar 

på sitt eget sätt och där bör det finnas en större helhetssyn internt och att alla delar med 

sig. Andra saker som respondenten önskar för framtiden vore att det fanns en tariff 

gemensamt för varje anläggning och att dessa kundanpassas av de olika kontoren. Ett 

problem som detta skulle kunna lösa är att en del gods som står i Stockholm och ska 

med till Malmö kan samköras med andra inrikesbilar. Sammanfattningsvis en bättre 

helhetssyn av det gods som ska fraktas över landet.  

 

Respondent C 
Respondenten understryker att denne upplever att Stockholmskontoret och kontoret i 

exempelvis Malmö på många punkter arbetar väldigt olika. Ett exempel direkt relaterat 

till respondentens arbete är att det många gånger inte dyker upp någon bekräftelse på 

bokningar vilket resulterar i att respondenten vid många tillfällen måste dubbelkolla 

bokningarna genom ett mail eller telefonsamtal. Eftersom importbokningar inte syns i 

systemet går det inte från dennes kontor att avläsa om bokningen är genomförd förrän 

bilen anländer vid en terminal som ansvaras av Stockholmskontoret och respondenten. 

Respondenten ser därför ett ökat behov av bättre integrerade bekräftelseprocesser då 

dessa inte syns i det nuvarande systemet. Detta skulle möjliggöra ett närmare och 

effektivare samarbete oavsett vart personal befinner sig.  

 

Respondent D 
Respondenten ser allas medverkan som avgörande för utveckling av organisationen i 

stort men det ska samtidigt vara realistiskt. De anställda ska därför i högre grad få 

möjlighet att påverka beslut för att tillsammans ta fram gemensamma mål. Detta skall 

ske i förhoppningen att det skapas positiva attityder samt en stark vilja att göra affärer. 

För att detta ska vara realistiskt och fungera beskriver respondenten sammanlänkade 

enheter som arbetar i team som en styrka för att kunna dra nytta av varandras 

kompetenser. För att säljavdelningen till exempel ska sälja produkter som de faktiskt 

har möjlighet att sälja i den önskade volymen måste de ha kontakt med bland annat 

lagret. Det kan också vara så att säljaren får lägga sig på en lägre prisnivå än vanligt för 

att sälja mer i ett område med hög närvaro. Ju fler stopp inom ett mindre område ju fler 

delar på frakten och då kan vi erbjuda kunden en billigare leverans beskriver 

respondenten. 

 

Respondent E 

Gällande helhetssynen inom organisationen beskriver respondenten att de kanske inte 

jobbar till 100 procent enhetligt mellan de olika kontoren. Ett exempel som ges är att 

Malmökontoret är störst och hanterar mest trafik vilket resulterat i att deras 

speditionsavdelning är uppdelad i två delar, dirigering och kundservice till skillnad från 

Stockholm och Göteborg. På kontoren i Stockholm och Göteborg sköts allt dirigering, 

kontakt med kunder samt planering av bilarna av en och samma person. Anledningen 

till denna uppdelning är enligt respondenten att Stockholm och Göteborg främst 

hanterar Norden vilket innebär kortare avstånd. Detta gör att en uppdelad avdelning ses 

som överflödig på dessa kontor. 
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Respondenten beskriver sedan några problem som brukar uppstå med denna typ av 

uppdelning och olika arbetssätt mellan de olika kontoren. Nordentrafiken sköts idag 

från alla tre kontoren, Stockholm, Göteborg och Malmö där varje kontor har en så 

kallad Nordenavdelning. Ett exempel ges när en kund köper varor från Tyskland och 

Norge vilket sköts från olika kontor. I vissa fall resulterar detta i att kunden för en 

leverans från Norge för att sedan en timme senare få en leverans från Tyskland vilket 

inte riktigt är optimalt. Kunden skulle föredra att få allt i samma sändning och det blir 

även extra körning för bilarna som inte är nödvändig. Respondenten beskriver att detta 

problem uppstår då de olika avdelningarnas kommunikation mellan varandra inte sköts 

vilket gör att den ena inte har koll på vad den andra gör. Kommunikationen mellan 

dessa sköts i form av telefon eller mail och även i vissa fall genom konversation på 

kontoret. Det går även att gå in i affärssystemet manuellt för att dubbelkolla vilka 

leveranser som går till en viss kund men detta är inget som varnas för innan bokning. 
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7. Analys 

I detta kapitel kommer uppsatsförfattarna koppla det teoretiska ramverket med studiens 

empiriska data för att på så sätt besvara syftet med studien. Kapitlet är uppdelat i fem 

sektioner, var och en ansluten till ett tema. Det empiriska datat kommer att analyseras 

med avseende på varje identifierad teori, med hjälp av översiktstabellen som 

presenteras i intervjukonstruktionen (avsnitt 5.3). 

7.1 Arbetsprocesser 

Vårt första teoretiska ramverk för att analysera studiens empiriska data är Mintzbergs 

koordinationsmekanism standardisering av arbetsprocesser. Denna övergripande 

koordinationsmekanism speglar de arbetsprocesser som genom förbestämda 

tillvägagångssätt kan reducera behovet av informell kommunikation och direkt 

övervakning (Mintzberg, 1979, s. 5) I dagsläget kan uppsatsförfattarna med enkelhet 

urskilja att organisationens medlemmar har definierade ansvarsområden för olika typer 

av arbetsuppgifter som exempelvis regionchefer och affärsutvecklare. Intressant i detta 

sammanhang var dock att titta på de upplevda åsikter som fanns för att i vidare 

utsträckning standardisera och programmera specifika arbetsuppgifter inom 

organisationen. Som Groth (1999) redogör kan arbetsprocesser på olika nivåer och 

tillvägagångssätt automatiseras för att ersätta mänsklig handling och i vissa fall även 

den mänskliga övervakningen. Gemensamt för alla respondenter var det faktum att de 

såg låg utvecklingspotential inom detta område på grund av den höga osäkerheten i 

planeringsprocessen. Även fast tydliga riktlinjer har kartlagts för respektive 

ansvarsområde instämde alla att de specifika arbetsuppgifterna varierar från dag till dag. 

Data från respondent A, B och D sammanfattar och synliggör väl respondenternas 

upplevda problematik genom att trycka på dels branschstrukturen samt företagets anda 

för hög kundservice. De menar att de befinner sig i en levande bransch där kunden 

efterfrågar snabba transporter och där vissa processer inte tar mer än en dag. Detta 

kräver i sin tur snabba och effektiva beslut så kallade ”brandsläckningar” för att 

bibehålla företagsandan av att vara kundorienterad. Respondent C påpekar vidare att 

försöka schemalägga och förbestämma olika arbetsuppgifter skulle snarare fördröja 

arbetet, vilket i uppsatsförfattarnas mening innebär en motsatt effekt av 

standardiseringens egentliga syfte.  

 

Med detta som underlag upplever uppsatsförfattarna att en standardisering av 

arbetsuppgifter inte är en möjlig riktning för att effektivisera det övergripande 

koordinationsarbetet inom organisationen. Organisationsklimatet är allt för växlande 

vilket uppsatsförfattarna menar resulterar i att arbetsuppgifter som inte utförs på rutin 

inte kan gynnas av en standardisering. I överensstämmelse med March & Simon (1958, 

s. 161) skulle standardisering i denna typ av miljö vara obefogad då denna kännetecknas 

av många, och snabba, beslut samt behovet av hög kommunikation mellan såväl kund 

som övriga interna organisationsenheter. 

 

Den lilla ”kontrollerbara” planeringen som dock förekommer inom organisationen är, 

förutom användningen av personliga kalendrar som tryckt företeckning, den 

gemensamma programvaran Outlook. Respondent valde under intervjun att betona att 

Outlook underlättar deras egna planering och arbete då dessa kan boka in andra 

personer på möten. Då programvaran är datoriserad kan tydliga kopplingar dras till vad 

Groth (1999) menar är en form av implicit koordination genom databas. Här är antalet 
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användare som samtidigt kan koordineras näst intill gränslöst vilket möjliggör att fler 

processer kan genomföras (Groth, 1999, s. 305; Olson & Olson 2003, s. 504-505, 508). 

Planeringsverktyget delas idag med bland annat säljare där denna kan se vid vilka 

tidpunkter säljarna är upptagna respektive lediga. På detta sätt erfordras ingen personlig 

kommunikation för att exempelvis göra mötesinbjudningar. Säljarna inom 

organisationen är ofta stationerade ute hos kund varpå fysisk och direkt kommunikation, 

för att kunna planera och schemalägga, blir svår att genomföra. Uppsatsförfattarna 

hävdar utifrån denna information att verktyget är tillfredsställt då denna öppnar upp nya 

tillvägagångssätt för att effektivisera arbete mellan människor som befinner sig på olika 

geografiska platser. Den implicita koordinationen har otvivelaktigt lett till, som också 

Groth (1999, s. 310), Dix et al. (2004, s. 713) och Burstein och Holsapple (2008, s. 21) 

bekräftar, ökad effektivisering i form av insparad tid som istället kan användas till mer 

betydelsefulla aktiviteter. 

 

Majoriteten av respondenterna valde alla att trycka på betydelsen att upprätta 

kontrollpunkter, där man via avstämningar följer upp det dagliga arbetet och vidtar 

åtgärder för eventuella avvikelser. Vidare ansåg dessa respondenter att denna process 

kunde förbättras inom organisationen där de menar att denna process är tidskrävande då 

värdefulla parametrar både hämtas och analyseras manuellt från datorsystemet. Sättet 

organisationen idag arbetar kan liknas vid Mintzbergs (1979, s. 5) standardisering av 

arbetsprocesser där innehållet i arbetet är specificerat och programmerat. 

Kontrollpunkterna som tas fram till avstämningarna är förbestämda varvid ett informellt 

kommunikationsbehov har reducerats. Vidare kan tydliga kopplingar dras till Groth’s 

(1999, s. 277) koordinationsmekanism programmerade rutiner samt Power och Sharda 

(2007, s. 1045) modelldrivna beslutstödssystem där uppgifter har fördefinierats och 

integrerats i datorsystemet. Då den manuella hanteringen av uppgifterna dock uppvisar 

begränsningar ser uppsatsförfattarna ett potentiellt effektiviseringsområde. Då processen 

att ta fram de parametrar som kan förklara avvikelserna kan ta upp emot en och en halv 

månad hävdar uppsatsförfattarna att det är viktigt att komma till bukt med situationen. 

Som tidigare nämnt präglas branschen och organisationens aktiviteter av små 

marginaler och många korta processer vilket gör det viktigt att snabbt kunna analysera 

parametrarna för att utveckla organisationen och inte göra onödiga minus. 

Uppsatsförfattarna menar följaktligen att organisationen är i behov av ett system som 

kan hantera de tidigare manuella processerna där parametrarna analyseras mot alla 

genomförda transporter. På så sätt kan man få en direkt bild över nuläget där intäkter 

sätts mot kostnader och där kritiska parametrar direkt kan analyseras. Denna lösning 

stöds av Groth’s (1999, s. 288, 298) resonemang om hyperautomatisering samt Power’s 

(2008, s. 131) argumentation om kunskapsdrivna beslutstödssystem där en datoriserad 

mjukvara ersätter mänskligt arbete i form av kontrollering och justering av uppgifter 

och som vidare möjliggör att fler administrativa processer kan integreras och 

effektiviseras.  

7.2 Övervakning och anpassat arbete 

Den teoretiska referensramen presenterar tidigt ömsesidig anpassning som arbete genom 

informell kommunikation. Detta ses som en relativt enkel form av kommunikation och 

används vanligen inom enklare organisationer. (Mintzberg, 1979, s. 3) Samtliga 

respondenter beskriver att intern kommunikation på de olika kontoren sker på plats och 

oftast ansikte mot ansikte vilket kan ses som en typ av ömsesidig anpassning. 

Anledningen till valet av kommunikation anses vara närheten då respondenterna i 
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princip arbetar bredvid varandra. Uppsatsförfattarna bedömer därför att den ömsesidiga 

anpassningen genom informell kommunikation internt på kontoret kan ses som optimal 

i nuläget.  

 

Thompson (1967, s. 56) menar att ömsesidig anpassning med fördel används när det 

finns behov av feedback under exempelvis handlingsprocesser och där ingen har någon 

internt ledande position. Detta innebär att individen själv koordinerar sitt arbete med 

möjligheten till konstant feedback från andra anställda inom organisationen. Groth 

(1999, s. 50-51) menar dock att problematik kan uppstå med denna koordination då 

många individer involveras i arbetet och skall få sin röst hörd, vilket leder till att den 

ömsesidiga anpassningen blir otillräcklig för optimal koordination inom organisationen. 

De anställda hos studieobjektet har idag utsatta ansvarsområden där informell 

kommunikation förekommer då det finns ett informationsbehov från andra individer 

eller enheter. De olika ansvarsområdena undviker den problematik som Groth (1999) 

beskriver då alla individer inte måste delta i de olika besluten internt på kontoret. Varje 

individs befogenheter sträcker sig dock till en viss gräns vilket innebär att större beslut 

till stor del sker genom diskussion med berörda individer och enheter.  

 

Organisationen är i dagsläget väldigt platt vad gäller hierarkier vilket enligt 

respondenterna har både för och nackdelar. I intervjun med en respondent beskrivs 

bland annat att den platta strukturen innebär att många beslut tar längre tid då ett stort 

antal individer är delaktiga. Detta är dock ett vanligt beteende på organisationsnivå över 

hela Sverige och inte specifikt riktat mot enskilda kontor. Respondenten beskriver också 

att delaktigheten från ledningen visar ett positivt intresse av att konstant vara insatt i vad 

som händer internt, detta är dock inte optimalt ur ett effektiviseringsperspektiv. 

Ovanstående kan delvis kopplas till problematiken som Groth (1999, s. 50.51) beskriver 

med för många beslutsfattare i ett och samma beslut. Detta kan enligt uppsatsförfattarna 

innebära att besluten tar längre tid än nödvändigt vilket inte ses som optimalt inom 

transportbranschen som karaktäriseras av och kräver snabba beslutsprocesser. 

 

När respondenterna skall koordinera sitt arbete med andra geografiska enheter ser dock 

kommunikationen annorlunda ut. Den geografiska spridningen av kontor och de 

kommunikationsmedel som används är resultatet av studieobjektets strategi att ha närhet 

till kunden. Deras stora kundfokus är något som urskiljer organisationen från många 

större konkurrenter vilket innebär att den geografiska spridningen internt sett är en 

viktig faktor för framgång inom branschen. Samtliga respondenter beskriver mail och 

telefon som de två huvudsakliga kommunikationsformerna inom organisationen men 

användningen av dessa skiljer sig beroende på ärendets karaktär. Sammantaget från 

samtliga respondenters svar drar uppsatsförfattarna kopplingen att mailkontakten bör 

undvikas och endast ske då information är av det mer komplexa slaget och om denna 

skall dokumenteras. Vidare anser uppsatsförfattarna att detta möjliggör att information 

kan skrivas ner, vilket då möjliggörs via mail. I och med att denna kommunikation och 

koordination sker via systemet så hävdar uppsatsförfattarna i dessa drag kan liknas vid 

vad Groth (1999, s. 315) benämner implicit information genom databas. 

Uppsatsförfattarnas resonemang är i linje med vad Groth (1999, s. 319) anser då den 

implicita koordinationen genom databas underlättar hantering av främst kvantitativ och 

komplex information. Vidare möjliggör detta att koordination kan utövas utan krav på 

ett fysiskt möte där informationen får en högre tillgänglighet oavsett var användaren 

befinner sig (Groth, 1999, s. 304-305). 
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Uppsatsförfattarna ser dock att ett visst samspel med andra koordinationsmekanismer är 

nödvändigt för optimal koordination. Majoriteten av respondenterna föredrar först och 

främst telefonkontakt för att koordinera arbete mellan olika personer och enheter. Denna 

koordinationsform kan i enlighet med Groth (1999, s. 166) liknas vid Mintzbergs 

ömsesidiga anpassning där  själva kommunikationen sker informellt mellan människor. 

Samma respondenter menar att mail kan skapa problem då dessa kan tolkas på olika sätt 

beroende på vem som läser det. Vidare uppfattas mail som bristfälligt där intervjuerna 

visar på att respondenterna ibland inte får någon bekräftelse via mail. Vid 

telefonkontakt går det istället att ställa snabba följdfrågor samt avlyssna hur den andre 

reagerar på olika frågor för att få ett bättre sammanhang i svaret. Utifrån återkommande 

svar som bekräftar detta resonemang hävdar uppsatsförfattarna att den ömsesidiga 

anpassningen är av stor betydelse för att lyckas koordinera arbete mellan interna 

enheter. 

 

Mycket av den kommunikation som sker mellan de olika kontoren sker via de anställda 

som sitter på de respektive dirigeringsenheterna. Mycket av denna kontakt sker som de 

andra fallen i form av telefon och mail vilket uppsatsförfattarna inte anser är optimalt 

för att optimera det dagliga arbetet för dessa enheter och samtidigt komma till bukt med 

den koordinationsproblematik som uppsatsförfattarna gav sig in på för att undersöka. 

Den implicita koordinationen genom databas (mailfunktionen) kan i nuläget rent 

teoretiskt tillhandahålla information till ett obegränsat antal användare, men arkiveras 

inte i ett gemensamt system som gör den synlig inom hela organisationen. Därmed kan 

sägas att de inte utnyttjar den maximala kapacitet som Groth (1999, s. 305) menar är ett 

stor fördel med datorbaserad implicit koordination. Genom att kunna arkivera 

informationen i systemet menar uppsatsförfattarna skulle öka tillgängligheten då ännu 

fler kan arbeta med samma information. Detta skulle kunna leda till en möjlighet att gå 

tillbaka och se gamla uppgifter och processer samt att anställda kan basera beslut på mer 

omfattande uppgiftsunderlag. Mailen som idag används av respondenterna till ärenden 

där det krävs att uppgifterna finns sparade på papper eller i datorn skulle i detta fall 

kunna skötas av systemet. 

 

En annan typ av koordinationsmekanism som Mintzberg (1979, s. 3-5) beskriver är 

direkt övervakning vilket innebär att en ansvarig person aktivt övervakar och 

koordinerar interna processer. Även Okhuysen och Bechky (2009, s. 476) har beskrivit 

en typ av direkt övervakning som kan uppstå vid tydliga roller inom organisationen. 

Detta innebär att alla individer vet vad som skall göras och arbetar mycket självständigt 

medan en individ står för övervakningen av detta självständiga arbete. Den typ av 

koordination som används i dagsläget hos Transfargo skulle kunna ses som en typ av 

direkt övervakning då varje anställd arbetar självständigt samtidigt som en individ 

sköter den generella övervakningen av kontoret samt sköter stor del av 

kommunikationen med andra kontor. Även fast koordinationsmekanismen finns inom 

organisation är denna dock liten vilket majoriteten av respondenterna kunde bekräfta. 

Samma respondenter ansåg att detta var ett resultat av att många anställda har 

tillräckligt bra insyn i sina egna arbetsuppgifter varpå någon större chefsdelaktighet inte 

var nödvändigt. Då kommunikation mellan anställda och chef i princip sker uteslutande 

i det fysiska rummet framhöll respondenterna att de inte såg någon begränsning med en 

informell dialog som sker ansikte mot ansikte. Uppsatsförfattarna kan följaktligen peka 

på att respondenterna inte ser något större behov av att i större utsträckning övervaka(s) 

eller instruera(s) som Groth (1999, s. 331) menar systemstödd övervakning leder till. 
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Detta styrks ytterligare då respondenterna gärna ser ytterligare ansvar ges till de 

underordnade som istället rapporterar uppåt i hierarkin. 

 

När det dock kommer till att övervaka de övergripande processerna kan systemstödd 

övervakning ha en betydelsefull roll. Detta skulle innebära att organisationen övervakar 

kontrollpunkter och resultat via interna system vilket innebär att all information görs 

tillgänglig hos övervakaren i realtid. Detta utnyttjas inte i dagsläget hos studieobjektet 

då alla system inte kommunicerar fullt ut med varandra utan de olika kontrollpunkterna 

undersöks manuellt. Ett datorsystem som sköter denna övervakning anser 

uppsatsförfattarna i linje med Groth’s (1999, s. 319) samt Marakas (1999, s. 103) 

resonemang skulle optimera det dagliga arbetet och göra organisationen mer transparent 

då varje avdelning med större lätthet kan tillhandahållas rapporter av nyckelinformation 

och djupare kunskap om vad som händer utanför sin egen avdelning eller enhet. 

 

7.3 Färdigheter 

 

Vad gäller färdigheter inom organisationer beskriver Mintzberg (1979, s. 6-7) 

standardisering av färdigheter vilket innebär krav på en viss kompetens för att på ett 

effektivt sätt utföra det dagliga arbetet. Detta anser Okhuysen & Bechky (2009, s. 480) 

bidra till ett effektivt internt samarbete då varje individ vet vad som krävs och vad 

denne kan kräva av sina medarbetare. Respondent A beskriver att då verksamheten 

jobbar med logistik finns en viss grundkunskap inom organisationen vad gäller denna 

kompetens. Utöver det så är varje individ specialiserad på ett eget område exempelvis 

ekonomi eller import och export. Samtliga respondenterna poängterar även att 

majoriteten arbetat inom organisationen under en längre period vilket resulterat i att 

varje individ har relativt stor kunskap om de andras arbetsområden. 

 

Groth (1999, s. 53) beskriver explicita färdigheter som kompetens som en individ 

erhåller genom exempelvis utbildning för att på ett effektivt sätt optimera dagligt arbete. 

Detta kan liknas med de färdigheter som nämnts ovan gällande den logistiska 

kompetensen inom företaget samt de specifika kompetenser som varje individ har inom 

sitt arbetsområde. Transfargo eftersträvar ett behov av fler utbildningar inom logistik då 

det svåraste i nuläget är att hitta rätt grundkompetens till organisationen. Den interna 

kompetensen ses inte som något större problem vad gäller skillnader utan snarare en 

fördel då varje individ är expert inom sitt område men samtidigt är det viktigt att det 

alltid finns någon på plats med grundläggande kunskap inom varje område. Om detta 

inte uppfylls kan de dagliga processerna stanna upp då många internt är beroende av 

varandras arbete. 

 

En färdighet som framhävs i intervjuerna är den sociala kompetensen vilket anses som 

mycket viktig, speciellt om individen arbetar inom kundtjänst eller liknande där de har 

kontakt med kunder. Dessa färdigheter går att jämföras med de implicita färdigheter 

som Groth (1999, s. 52) beskriver, en social färdighet som individer lär sig under sin 

uppväxt och är svår att vidareutveckla genom utbildning. Då både respondenterna och 

teorin ser denna färdighet som relevant kan detta sammanfattas som en betydande del 

för optimalt arbete inom organisationen. Orsaken till kravet på social kompetens beror 

på att logistik- och speditörsbranschen innefattar en hel del kommunikation med kund 

vilket ställer krav på att varje individ erhåller denna kompetens. Uppsatsförfattarna 

anser att den sociala kompetensen på grund av ovanstående kan bidra med exempelvis 

merförsäljning eller bibehållna och förnyade kundrelationer. Detta ses som en 
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betydelsefull komponent till helheten vid intern effektivitet och prestanda inom 

organisationen.  

 

Den teoretiska referensramen beskriver även systemstödda färdigheter som Groth 

(1999, s. 262) beskriver kan vara användbart vid varierande kompetenser inom 

organisationen. Detta då anställda kan använda sig av system för att tillgodose sig med 

den information som krävs för att utföra det dagliga arbetet. Respondenterna beskriver 

att det finns några specialiserade kompetenser inom organisationen men att detta inte 

ses som något problem i nuläget. Det beskrivs även i intervjuerna att de flesta har koll 

på varandras arbetsuppgifter vilket gör att sjukdomar och annan frånvaro inte stoppar 

upp de dagliga processerna nämnvärt utan arbetsuppgifterna går att fördela mellan de 

anställda som finns på plats. På grund av ovanstående hävdar uppsatsförfattarna att det 

finns något behov av de systemstödda färdigheterna inom organisationen utan 

majoriteten har den kompetens som krävs för det dagliga arbetet. 

 

Vad gäller koordination hos det valda studieobjektet hävdar uppsatsförfattarna att 

färdigheterna inte ses som ett ämne som är relevant att förändra för att effektivisera 

koordinationen inom organisationen. De färdigheter och kompetenser som krävs för 

dagligt arbete finns tillgänglig även om det skulle förekomma frånvaro. En viss 

specialkompetens finns inom varje enhet men håller alla anställda anteckningar och 

uppdaterar sina kollegor om vad som försiggår gällande exempelvis interna förändringar 

kommer övertagandet vara problemfritt vid frånvaro. På detta menar uppsatsförfattarna 

vidare att det inte finns något behov av systemstödda färdigheter. För att ta del av 

saknad information finns det i dagsläget möjlighet att ta kontakt med den individ eller 

enhet som är specialiserad inom ämnet vilket i majoriteten av fallen kan bistå med 

denna information. Det som eventuellt skulle optimera det dagliga arbetet är om en 

större andel information synliggjordes via de anställdas system för att även här skapa 

transparens genom organisationen. 

7.4 Informationssystem 

Organisationens informationssystem eller affärssystem var ett återkommande ämne i 

alla de fem intervjuerna på nästan varje tema där både för-, nackdelar och 

utvecklingsmöjligheter i samband framtida behov diskuterades. Organisationen 

använder i dagsläget fyra system, TRISS för speditionsavdelningen, Concorde för 

ekonomiavdelningen, TRUST för logistik/lager och tredjepartslogistik samt Basware för 

scanning av fakturor. System är optimerat för varje avdelning där var och en bidrar med 

avdelningsspecifik information. Det sker i dagens läge inget informationsutbyte mellan 

dessa interna affärssystem med undantaget av Concorde som tar in ekonomisk 

information från TRISS och (fakturasystemet).  

 

Respondenterna från de olika intervjuerna var överens om att de olika systemen skapar 

kommunikationsproblem av olika sort då dessa inte är fullt kompatibla med varandra. 

Det är hanterbart att arbeta som organisationen gör i dagsläget men det sker på många 

punkter överflödigt manuellt arbete för att överföra viss information mellan 

avdelningarna och dess system. Detta är i enighet med Tanriverdi (2005, s. 317) som 

beskriver en gemensam IT-struktur för att gynna tvärfunktionellt arbete mellan 

organisationers olika enheter, avdelningar och i det här fallet mellan olika kontor. 

Intervjuerna beskriver hur den dirigeringsansvarige hanterar stora delar av sitt arbete i 

Microsoft Excel vilket inte ses som ett effektivt sätt att arbeta. Anledningen till detta är 
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för att de i dagläget inte har något system för att hantera all den data och information 

som denne anställd använder sig utav. I intervjun beskrivs det att tillvägagångssättet 

fungerar i dagsläget men skulle organisationen starta samarbete med fler större kunder 

skulle arbetsbördan bli för omfattande. Detta skulle resultera i nyrekryteringar varje 

gång de hittar nya större kunder vilket uppsatsförfattarna inte anser som hållbart på 

lägre sikt om organisationen siktar på att expandera framöver. 

 

Tanriverdi (2005, s. 317) beskriver även gemensamma strategiskapande processer som 

ett kriterium för optimal användning av informationssystem. Studieobjektet använder i 

dagsläget ett antal olika system som är optimerade för varje enhet. Teorin beskriver att 

organisationer bör gå ihop för att tillsammans hitta en gemensam lösning mellan de 

olika avdelningarna och enheterna. På detta sätt kan ett gemensamt system 

implementeras där varje del får sin röst hörd och eventuellt möjlighet att specialanpassa 

systemen på vissa avdelningar. Detta arbetssätt anses förbättra intern kommunikation 

och gynnar inte bara varje enhet utan hela organisationen då alla har möjlighet att 

integreras och arbeta tillsammans. Studieobjektet uppfyller med andra ord inte det 

ovanstående kriteriet med dagens strategi och uppsatsförfattarna anser att detta kan 

ligga till grund för många av de kommunikationsproblem som nämnts ovan då 

organisationen kan ses som aningen suboptimerad på varje enhet. En av respondenterna 

beskriver dock att denne inte behöver information från de andra systemen men att 

dagens system däremot är omständigt att använda i nuläget. 

 

Det tredje kriteriet som beskrivs i den teoretiska referensramen är gemensamma HR 

processer vilket bland annat innebär gemensamma mål, värderingar och utbildningar 

inom organisationen. Grunden till detta kriterium bygger på samsyn inom 

organisationen vilket ämnar gynna internt tvärfunktionellt arbete (Tanriverdi, 2005, s. 

318). De olika delkriterier för denna del anser uppsatsförfattarna är delvis uppfyllda då 

bland annat en respondent beskriver att de arbetar olika mellan de geografiskt spridda 

kontoren. På grund av detta ifrågasätter uppsatsförfattarna om det finns gemensamma 

mål och kunskap inom organisationen eller om det är uppdelat mellan de olika 

kontoren. En respondent beskriver bland annat att ett kontor har möjlighet att scanna in 

sina fakturor vilket inte utförs på dennes kontor vilket innebär extra manuellt arbete. 

Ovanstående kriterium ses även som relevant vid ett eventuellt införskaffande av ett nytt 

informationssystem där bland annat samma utbildningar är en viktigt aspekt för att 

gynna det tvärfunktionella arbetet. Samma utbildning och förutsättningar för de 

anställda anser uppsatsförfattarna ger en gemensam kunskap vilket innebär att alla kan 

arbeta på samma sätt oavsett geografisk position inom organisationen.  

 

Gemensamma processer gällande IT-leverantörer är det sista optimeringskriterium som 

beskrivs av Tanriverdi (2005, s. 319). Detta innebär att organisationen vid uppdatering 

av enstaka delar av de interna systemen kan skapa interna kommunikationssvårigheter. 

Grunden till svårigheterna är då systemen eventuellt inte är kompatibla att kommunicera 

med varandra. Detta kriterium anser uppsatsförfattarna bör tas i beaktning vid framtida 

uppdateringar kopplade till informationssystemen som används. Skulle exempelvis 

endast systemet för lagret eller speditionen uppgraderas finns en risk att det blir ännu 

svårare att kommunicera internt via dessa system. Sammanfattningsvis gäller det att se 

vad förändringar bidrar till för hela organisationen och inte endast för de avdelningar 

som använder det specifika systemet. 
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Vad gäller en helhetssyn inom organisationen vid informationssystem så beskriver 

Pearson och Saunders (2013, s. 24) i sin bok en triangel innehållande 

informationssystem, marknadsstrategi och organisationsstrategi. Detta för att visa hur 

varje faktor påverkar den andra och organisationer bör alltid undersöka hur interna 

föreändringar av varje del påverkar de andra. Studieobjektet lägger i dagens läge 

mycket fokus på kundservice vilket ställer krav på flexibilitet och effektiva interna 

processer då det är svårt att skapa en större mängd standardiseringar. Detta i 

kombination med att branschen som beskrevs i problembakgrunden innefattar mycket 

små marginaler gör att organisationer måste optimera det egna arbetet för att bli 

lönsamma i slutändan. Kommunikationen fungerar för tillfället inte optimalt hos 

studieobjektet vilket delvis försvårar tvärfunktionellt arbete som i sin tur bidrar till att 

det finns förbättringspotential inom detta område. Med andra ord så går inte dagens 

marknadsstrategi hand i hand med det interna informationssystemet vilket gör att 

triangeln nämnd ovan inte fullt uppfylls. För att optimera det interna arbetet anser 

uppsatsförfattarna att studieobjektet bör se över sina interna affärssystem så att de 

uppfyller de kriterium som ställts ovan. Systemen fungerar driftsäkert var för sig och 

organisationen fungerar som de arbetar idag men utvecklingspotential finns och för att 

expandera ytterligare anses en förändring som ett steg i rätt riktning.  

 

Vid val till interna förändringar beskriver Stevesson (2012, s. 96) att det är viktigt att ge 

incitament till denna förändring. De anställda bör informeras om förändringen och vad 

detta kommer att bidra med för att optimera det egna arbetet. Detta anser 

uppsatsförfattarna är en mycket viktigt del då respondenterna A och D beskriver att 

många arbetat länge inom organisationen och är därför bekväm med arbetssättet som 

används idag. Detta kan bero på att individen inte vet av något annat arbetssätt vilket 

innebär att ledningen inom organisationen måste informera varför uppdateringen eller 

förändringen kommer att förenkla vardagen för varje individ. 

7.5 Systematiskt tankesätt 

Att se helheten inom organisationen har varit ett återkommande ämne under de olika 

teman i analysen och kommer också lägga grunden till den slutliga rekommendationen 

till transportorganisationer.  En helhetssyn inom organisationen har många fördelar när 

det kommer till optimering av det dagliga interna arbetet. Dagens organisationer blir 

även allt mer komplexa där bland andra Barton et al. (2004, s. 4) och Small och Walder 

(2011, s. 405-406) anser att ett systematiskt tankesätt bör implementeras. Detta 

tankesätt innebär som beskrivits i den teoretiska referensramen att organisationer ser 

helheten på problemen och hur varje förändring påverkar organisationen som en stor 

enhet. 

 

Respondenterna beskriver att Transfargo arbetar på olika sätt mellan de geografiskt 

spridda kontoren. Det som nämns är bland annat att kontoren använder olika metoder 

för att scanna in fakturor vilket i vissa situationer kan skapa inkonsekvent hantering 

samt ineffektivt arbete för den part som får lägga in fakturorna manuellt. Segatto et al. 

(2013, s. 701) beskriver i sin artikel att det är viktigt att organisationer ser helheten 

inom organisationen samt fokuserar på relationen mellan dess olika parter. Ur ett 

helhetsperspektiv anser uppsatsförfattarna att detta tillvägagångssätt inte är optimalt då 

de kan innebära onödig komplexitet då uppgifterna hanteras olika. Organisationen bör i 

detta fall se över de olika arbetssätten och se till att de utförs på samma sätt genom hela 
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organisationen. Detta för att optimera det tvärfunktionella arbetet mellan de geografiskt 

spridda kontoren.  

 

En av de interna skillnaderna inom Transfargo är att Malmökontoret är huvudkontor 

och samtidigt är något större än Göteborg och Stockholm. Detta beskrivs som 

anledningen till att detta kontors speditionsavdelning är uppdelat på en 

kundserviceavdelning och en dirigeringsavdelning. På kontoren i Stockholm och 

Göteborg sköts detta av en och samma person. Respondenterna beskriver även att detta 

upplägg vid vissa tillfällen skapar kommunikationsproblem då det skickas två olika 

lastbärare till samma kund vilket bland annat inte är optimalt rent ekonomiskt. En 

respondent beskriver att deras koordinationsansvarige sköter sin koordinering av 

lastbilar i Excel. Respondenten beskriver även att arbetsbördan är så pass hög att skulle 

nya större kunder tillkomma kommer det att krävas en nyrekrytering för att kunna utföra 

arbetsuppgifterna. Uppsatsförfattarna anser att det finns en optimeringspotential inom 

detta område där organisationen kan fokusera på att antingen fördela arbetssättet på 

liknande sätt över de olika kontoren. En annan lösning kan vara att internt fokusera på 

att affärssystemen blir mer användbart ur ett tvärfunktionellt perspektiv för att 

underlätta de anställdas dagliga arbetsuppgifter.  

 

Transportbranschen anser uppsatsförfattarna är en komplex bransch bland annat på 

grund av de som en respondent kallar det “korta puckar” då det dyker upp nya problem 

dagligen. Detta stämmer överens med vad Skarzauskiene, (2010, s. 49-50) skriver om 

komplexitet i kombination med att studieobjektet fokuserar på kundservice vilket tar 

komplexiteten ytterligare ett steg. Uppsatsförfattarna anser på grund av ovanstående att 

organisationen bör lägga fokus på att implementera ett systematiskt tankesätt i 

organisationen för att optimera koordinationen fullt ut då det anses som delvis uppfyllt i 

dagsläget. Detta överensstämmer även med det som respondent A beskriver angående 

en samsyn inom organisationen för att optimera intern kommunikation. 

 

Ett återkommande ämne vid diskussion om helhetssyn och gemensamamma perspektiv 

är de interna affärssystemen. Studieobjektet använder i dagsläget fyra olika vilket till 

viss del skapar koordinationsproblem då alla anställda inte har tillgång till viss 

information direkt i systemet. Detta problem analyserades i föregående tema men är 

återkommande i intervjuerna vid frågor kopplade till helhetssynen inom organisationen. 

Mingers & White (2010, s. 1157). beskriver i sin artikel att det systematiska tankesättet 

skapar flexibilitet vilket gynnar organisationen då denna fokuserar på kundservice. För 

att detta tankesätt till fullo skall bli möjligt att applicera gäller dock att det sker ett bättre 

samarbete mellan de olika kontoren. En respondent beskriver bland annat att denne 

önskar att siffror från hela organisationen vore mer tillgängligt för att denne skall kunna 

optimera sitt dagliga arbete. Uppdelningen av systemen har till viss del även skapat en 

situation där varje avdelning har en tendens att arbeta individuellt, som respondenten 

beskriver, med att benämna det som “vattentäta skott” mellan avdelningarna. Genom att 

göra förändringar så att organisationen kan jobba mer som en enad enhet och hjälp av 

det systematiska tankesättet anser uppsatsförfattarna att den interna koordinationen och 

kommunikationen kan förbättras.  
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7.6 Sammanfattande analys 

Genom att analysera de olika teman har uppsatsförfattarna kunnat iakttaga en del 

gemensamma mönster vad gäller optimering av den interna koordinationen. Det uppstår 

vid olika tillfällen missförstånd och missar i kommunikationen vilket leder till att det 

interna arbetet inte utförs optimalt. Kommunikation mellan de olika 

dirigeringsansvariga sker i nuläget via telefon, mail eller via samtal på kontoren vilket i 

vissa fall leder till att det skickas två lastbärare till samma kund. Några av 

respondenterna anser även att de inte får tillgång till all den information som behövs 

utifrån de affärssystem de använder i dagsläget. Varje system är mycket specifikt 

anpassat mot varje avdelning vilket har skapat ett glapp i kommunikationen mellan 

dessa. I analysen är det interna affärssystemet ett återkommande problem vilket 

uppsatsförfattarna anser är grunden till alla de mindre problem som uppstår internt vad 

gäller kommunikation och koordination. 

 

Det är i vissa fall svårt att följa upp kontrollpunkter som idag sköts manuellt samtidigt 

som nämnt tidigare koordinationsavdelningarna ibland skickar bilar till samma ställe. 

Denna interna problematik kan enligt uppsatsförfattarna undvikas om den information 

som behövs för tvärfunktionellt arbete finns tillgänglig inom affärssystemet som 

används. I dag blir processer allt mer datoriserade och utvecklingen ser ut att fortsätta i 

den riktningen vilket ökar behovet av ett väl fungerande affärssystem. Detta speciellt 

inom transportorganisationer som på grund av att branschen i sig måste vara mycket 

flexibel och ha möjligheten till att ta snabba beslut. Inom organisationen finns även 

mycket specifika kompetenser riktade mot branschen, men sett ur en övergripande 

perspektiv har alla en grundkompetens inom transport, spedition och social färdighet 

vilket innebär att de-specialiseringar inte är särskilt omfattande. Avsaknaden av en viss 

typ av kompetens innebär därför ingen större problematik för de övergripande interna 

processerna och därför finns inget ytterligare behov av systemstödda färdigheter. 

 

Efter att ha utvärderat och analyserat respondenternas svar tillsammans med den modell 

som Groth (1999) skapat för koordination har uppsatsförfattarna slutligen anpassat 

denna specifikt mot transportbranschen. Figur 6 nedan visar Groth’s (1999) taxonomi 

av koordinationsmekanismer förlängd med ett datorberoende där uppsatsförfattarna valt 

att markera ett kryss över de koordinationsmekanismer som inte ses som användbara 

inom transportbranschen. Modellen ämnar fungerar som stöd för organisationer inom 

branschen som själva upplever interna koordinationsproblem eller bara vill utvärdera 

det tillvägagångssätt som används i dagsläget. Uppsatsförfattarna har utifrån analysen i 

detta kapitel kommit fram till att de teknologiberoende koordinationsmekanismerna kan 

ses som aningen överflödiga för att koordinera arbete inom organisationen. Det 

koordinationsstöd som skriften möjliggör är näst intill obefintlig inom studieobjektets 

organisation. Istället läggs ett allt större fokus på att ligga i framkant vad gäller 

informations- och kommunikationsteknologin vilket både uppsatsförfattarna och 

forskningen menar är väsentligt för att skapa fördelar gentemot konkurrenter.  
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Figur 6. Justerad taxonomi av Groth’s koordinationsmekanismer. 

Uppsatsförfattarna har även valt att lägga till en ny koordinationsmekanism som 

transportorganisationer bör överväga vid utvärdering av intern koordination och 

kommunikation. Som kan urskiljas i figur 7 nedan har det systematiska tankesättet 

adderats högst upp i figuren då uppsatsförfattarna anser att detta bör ligga till grund för 

alla beslut som tas inom organisationen. Detta är även i enighet med den forskning om 

koordinationsmekanismer som Okhuysen & Bechky (2009) redogjort för där de 

diskuterar gemensamma perspektiv inom organisationen för att optimera intern 

koordination. I samma figur har även de teknologiberoende koordinationsmekanismerna 

exkluderats på grund av det underlag som beskrevs i föregående stycken. Modellen 

åskådliggör att koordinationen inom transportbranschen, för det första sker genom 

informell kommunikation genom ömsesidig anpassning och direkt övervakning. 

Informationsinflöde, kommunikation och övervakning kan vidare stödjas genom 

implicit koordination genom databas samt systemstödd övervakning. Fortsättningsvis 

finns det vissa områden som går att standardisera, främst arbetsprocesserna som kan 

standardiseras genom programmerade rutiner och hyperautomatisering. 

Uppsatsförfattarna har även lagt till begreppet informationssystem hos de datorberoende 

mekanismerna för att tydliggöra att dessa koordinationsmekanismer utförs med hjälp av 

det interna informationssystemet. Nedanstående figur är den slutgiltiga figuren som 

ämnar fungera som ett stöd för transportorganisationer som vill utvärdera det interna 

arbetet för att hitta områden med utvecklingspotential.  

 

Figur 7. Taxonomi av koordinationsmekanismer anpassade för transportbranschen 
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Genom upprättandet av denna anpassade modell för transportbranschen hävdar 

uppsatsförfattarna att en större förståelse för dynamiken mellan olika 

koordinationsprocesser har skapats. På detta sätt anser uppsatsförfattarna att de har fyllt 

det kunskapsgap gällande relationen mellan olika koordinationsprocesser som 

Okhuysen och Bechky (2009) belyser. Samtidigt bidrar uppsatsförfattarna med kunskap 

gällande effektivisering av interna processer som Lorange och Fjelstad (2010) menar 

transportbranschen är i behov av. Härigenom har ett kunskapsunderlag presenterats som 

möjliggör att transportorganisationer kan bemöta framtida utmaningar inom branschen 

på ett effektivare sätt. Vidare anser uppsatsförfattarna att studiens resultat kan öka 

diskussionen angående samspelet mellan olika koordinationsprocesser inom 

transportbranschen.  
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8. Slutsats 

Detta kapitel syftar till att besvara studiens problemformulering och presentera de 

teoretiska bidrag som görs inom forskningsområdet. Uppsatsförfattarna ger även 

konkreta rekommendationer till studieobjektet om hur de kan effektivisera 

koordinationsarbetet mellan interna enheter inom organisationen. Slutligen presenterar 

uppsatsförfattarna förslag på framtida forskning. 

 

Den ställda problemformuleringen för denna studie lyder: Hur kan 

transportorganisationer effektivisera sitt koordinationsarbete mellan interna enheter?  

 

För att svara på problemformuleringen och uppnå studiens huvudsyfte bröts denna upp i 

tre delsyften som innefattar både teoretiska och praktiska bidrag för studien. Efter att ha 

analyserat den empiriska datat mot studiens teorier återkopplas de här mot respektive 

delsyfte. 

 

Delsyfte 1 - Identifikation av tillfredsställda koordinationsprocesser 
I och med transportbranschens levande natur och studieobjektets höga anda för 

kundservice är de interna processerna olika för var dag. Dessa omständigheter medför 

hög osäkerhet i planeringsprocessen varvid standardisering av arbetsprocesser ses ha låg 

utvecklingspotential.  Här upplevs istället ömsesidig anpassning som tillfredsställd då 

denna möjliggör hög kommunikation, bättre sammanhang i svar samt att många snabba 

beslut kan fattas.  Den planering som dock sker inom organisationen stöds på ett 

tillfredställande sätt genom implicit koordination genom databas. Det datorbaserade 

koordinationsverktyget möjliggör exempelvis att schemaläggning och 

mötessammanträden kan effektiviseras och skötas utan krav på informell 

kommunikation. I och med att övervakande ansvar är fördelat på respektive kontor 

upplevs även direkt övervakning som tillfredsställd. Avslutningsvis, som ett resultat av 

att kompetenserna inom organisationen är förhållandevis specialiserade fordras endast 

en standardisering av implicita och explicita färdigheter, utan krav på systemstödda 

färdigheter, för att reducera risken för att de interna processerna stannar upp på grund av 

exempelvis frånvaro. 

 

Delsyfte 2 - Identifikation av begränsade koordinationsprocesser 
Den mest uppenbara begränsningen i dagens läge gällande intern koordination anser 

uppsatsförfattarna är affärssystemen. Idag används fyra stycken olika vilket till viss del 

försvårar tvärfunktionellt arbete då det inte finns möjlighet till kommunikation mellan 

dessa. På speditionssidan används idag ett mycket gammalt speditionssystem (TRISS) 

som saknar en del funktioner som uppsatsförfattarna anser som avgörande när det 

kommer till intern koordination inom transportorganisationer. Ett alternativ vore att 

uppdatera endast speditionssystemet men detta går emot den teoretiska forskningen 

gällande gemensamma system och helhetssynen inom organisationen. 

Uppsatsförfattarna har även i sin studie upptäckt ett antal begränsningar gällande den 

interna kommunikationen med avseende på bland annat övervakning av 

kontrollpunkter. Andra begränsningar som hittats i analysen är de programmerade 

rutinerna som i nuläget sköts manuellt vilket innebär extra arbete hos de anställda. 

Ovanstående problem anses grunda sig i att de internt använda systemet inte tillgodoser 

den information som behövs i nuläget. Sammanfattningsvis ses affärssystemet som en 

begränsande faktor inom organisationen vilket återspeglas i att kriterierna för optimalt 

användande från teorikapitlet inte uppfylls.  
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Delsyfte 3 - Åtgärdsrekommendationer gällande effektivisering av 

koordinationsarbete 

Genom att analysera ovanstående syften tillsammans med analyskapitlet kommer 

uppsatsförfattarna att ge åtgärdsrekommendationer specifikt riktade till Transfargo. Det 

uppstår vid tillfällen problem vad gäller koordination och kommunikation samtidigt 

som några respondenter anser att de inte har full tillgång till viss information som skulle 

underlätta det dagliga arbetet. Uppsatsförfattarna har identifierat de interna 

affärssystemen som grundorsaken till majoriteten av de problem som uppstår internt. 

Den slutgiltiga rekommendationen blir därför att utvärdera de system som används i 

dagsläget och eventuellt byta ut dessa mot ett större eller system som kommunicerar 

med de andra samt tillgodoser personalen med den information som efterfrågas.  

 

Affärssystem som kommunicerar bättre med varandra skulle bidra till helhetssynen 

inom organisationen genom förenklad kommunikation mellan enheter och kontor. Varje 

avdelning kan utföra sitt eget arbete som det ser ut idag men har inte möjlighet att via 

systemet tillhandahålla information från andra enheter som skulle förenkla dagligt 

arbete. Systemen i sig har även beskrivits som aningen föråldrade vilket styrker 

argumenten av ett byte då det finns många funktioner som efterfrågas av de 

respondenterna som intervjuats. Ett byte av affärssystem är dock en relativt stor 

investering vilket ses som en nackdel som talar emot denna lösning. Uppsatsförfattarna 

anser däremot att denna kostnad kommer att återfås genom bland annat effektivisering 

av arbetet. Respondent D nämner att den dirigeringsansvarige på region Bs kontor 

sköter samordningen av lastbilar via Excel då systemet inte hanterar denna funktion. 

Arbetsbördan för denna person är så pass hög att rekrytering av nya kunder skulle 

resultera i att Transfargo får lov att anställa fler vilket inte är hållbart i längden. 

Personalen är en av de största utgiftsposterna inom organisationer och på grund av detta 

anser uppsatsförfattarna att ett systembyte är att föredra i denna situation trots den höga 

investeringskostnaden. Som beskrevs i delsyfte två uppvisade den manuella hanteringen 

av kontrollpunkter vissa begränsningar. Genom systemstödd hantering av dessa anser 

uppsatsförfattarna att det dagliga arbetet kan underlättas då kritiska parametrar direkt 

kan synliggöras i systemet. Detta kräver dock en uppdatering av nuvarande 

affärssystem. Uppdateringen skulle även effektivisera den övergripande övervakningen 

då viktig information görs tillgänglig i realtid vilket kan resultera i bättre prioriteringar.  

 

De olika platscheferna som intervjuats beskriver att många av de anställda arbetat inom 

organisationen under en längre tid vilket uppsatsförfattarna anser kan skapa ett motstånd 

vid eventuellt systembyte. Studieobjektets ledning måste i denna situation vara mycket 

tydlig till varför bytet sker och beskriva hur detta skulle förenkla varje individs dagliga 

arbete. För att bytet skall ske på ett optimalt sätt så anser uppsatsförfattarna att flera 

användargrupper eller medarbetare från varje avdelning bör vara delaktiga i detta beslut 

för att systemet skall uppfylla all de krav som finns internt. Transfargo bör även ta del 

av de kriterier som uppsatsförfattarna nämner i teorikapitlet angående optimalt 

användande av informationssystem: (1) gemensam IT-struktur, (2) gemensamma 

strategiskapande processer, (3) gemensamma HR-processer och (4) gemensamma 

processer gällande IT-leverantörer. Detta byte skulle enligt uppsatsförfattarna lösa de 

kommunikationsproblem som ibland uppstår internt exempelvis hos 

koordinationsavdelningarna mellan kontoren då en större mängd information blir 

tillgänglig. Det skulle även skapa en helhet inom organisationen där de framöver kan 
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arbeta mer tvärfunktionellt då alla avdelningar och kontor går mot att bli en gemensam 

enhet. 

 

Svar på studiens problemformulering 
Genom att analysera ovanstående syften kan uppsatsförfattarna ge ett slutgiltigt svar på 

den ställda problemformuleringen. Med hjälp av modellen som uppsatsförfattarna 

upprättade i föregående kapitlet kan transportorganisationer analysera och effektivisera 

sin interna koordination (se figur 7). Modellen lägger extra vikt vid ett helhetstänk inom 

organisationen samtidigt som det interna affärssystemet ska ses som en strategisk 

investering för optimal koordination. Transportorganisationer bör alltid anpassa 

affärssystemet till organisationens marknadsstrategi och organisationsstrategi. Detta för 

att skapa en helhet och samtidigt effektivisera koordinationen då dessa faktorer får 

möjlighet att samspela med varandra. Vad gäller affärssystemet är det även viktigt att 

överväga de kriterier som nämns i den teoretiska referensramen för att optimera 

användandet inom organisationen. 

 

Modellen tar även upp delar som standardisering av färdigheter och arbetsprocesser. 

Detta är inte fullt applicerbart på studiens valda studieobjekt med tanke på 

marknadsstrategi och branschstruktur. Uppsatsförfattarna anser dock att standardisering 

kan vara en essentiell del för optimering inom transportorganisationer då detta verktyg 

kan underlätta anställdas dagliga processer. Gällande standardisering av arbetsprocesser 

skall dessa anpassas efter organisationen i fråga. Som en riktlinje bör standardiseringen 

gälla arbetsuppgifter som är frekvent återkommande i dagliga arbetet och där manuella 

processer istället kan ersättas med systemstöd. Färdigheter ses också som ett relevant 

verktyg då gemensam kunskap och en social kompetens samt standardisering av dessa 

kan förbättra den totala prestandan inom organisationen. Grundläggande och kollektiva 

grundkompetenser säkerställer bland annat att viktiga processer inte stannar upp och att 

alla har en social kompetensen som är viktig vid en kundserviceposition. Sist men inte 

minst tas ömsesidig anpassning upp i modellen för att effektivisera koordination inom 

transportorganisationer. Denna del består av exempelvis telefonkontakt för att hålla sig 

direkt uppdaterad om vad som händer inom organisationen eller bara är ute efter ett 

snabbt svar på en frågeställning. Uppsatsförfattarna anser att detta är en viktig del och 

föredraget tillvägagångssätt för att bibehålla telefonkontakten mellan exempelvis 

platscheferna. Denna typ av kommunikation bidrar till intern koordination och bör 

därför inte bytas ut mot andra kommunikationsmedel för potentiella förbättringar. Ett 

väl fungerande system kan bidra med mycket information men den personliga kontakten 

via telefon och fysisk kontakt ses trots detta som viktig. 

 

8.1 Diskussion och förslag till framtida forskning 

För att samla in data till denna studie användes semistrukturerade intervjuer med 

anställda hos studieobjektet. Dessa intervjuer utfördes endast med anställda på 

ledningsnivå vilket kan ha påverkat det slutgiltiga resultatet. Vidare har områden som 

den operativa delen av organisationen utlämnats. Det resultat som återfinns är nu riktat 

mot vad ledningen anser, vilket eventuellt inte återspeglar åsikterna från hela 

organisationen. Intervjuerna har däremot utförts på geografiskt sett spridda kontor vilket 

gett uppsatsförfattarna en bred grund till nulägessituationen inom organisationen. 

Svaren från de olika kontoren speglade även samma problematik rakt igenom vilket 

styrker den rekommendation och slutsats som uppsatsförfattarna skapat med studien 
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Som tidigare nämnt i metodkapitlet kommer den slutgiltiga rekommendationen till 

Transfargo inte vara möjlig att generalisera över branschen då denna är specifikt 

framtagen till studiens fallföretag. Den teoretiska modellen som uppsatsförfattarna 

skapat är dock mer generaliserbar då denna är riktad mot koordination inom 

transportbranschen och dess karaktäristiska drag. Viktigt att beakta är även att denna 

modell utvärderats och skapats utifrån svar från ledningen inom organisationen vilket 

även här kan ha påverkat den slutgiltiga modellen. Modellen har skapats med Groth’s 

(1999) koordinationsmodell i grunden för att sedan addera områden som ansetts bidra 

till förbättrad intern koordination. Gällande annan forskning inom ämnet så finns det 

inte så mycket publicerat inriktat specifikt på koordinationsverktyg med Mintzbergs 

grundläggande mekanismer i grunden. Vidare har inte uppsatsförfattarna funnit andra 

forskare som exempelvis behandlar skriften som koordinationsverktyg eller hur 

systemstöd kan effektivera interna och de-specialiserade färdigheter. Detta har resulterat 

i att det bara är Groth (1999) som återfinns som referens i dessa avsnitt. 

Uppsatsförfattarna har dock utifrån dessa förutsättningar försökt göra en så omfattande 

och djupgående granskning inom organisationskoordination och kommunikation som 

möjligt. Detta för att reducera utelämnandet av forskning; men trots detta kan det finnas 

områden som missats och bör tilläggas i denna modell för optimal användbarhet och 

generaliserbarhet.  

 

Uppsatsförfattarna anser att framtida forskning med en bredare intervjubas vore ett 

intressant ämnesval. Med detta menas att intervjuer även skulle kunna genomföras med 

operativa enheter så som chaufförer och lagerpersonal. Detta skulle som nämnt ovan ge 

en bredare bild av organisationen och eventuellt identifiera fler viktiga områden som 

bör inkluderas i modellen. Ett annat ämne som vore intressant att studera är skillnaden 

mellan olika transportorganisationer och hur dessa koordinerar sitt arbete. Genom att 

göra detta finns möjlighet att undersöka skillnader mellan kraftigt standardiserade och 

mindre standardiserade arbetssätt vilket skulle skapa en mer generell modell för hela 

branschen. Ett förslag till framtida forskare vore även att utföra en kvantitativ studie 

med ett bredare omfång på respondenter. Detta kan sedan jämföras med resultatet på 

denna studie som fokuserat på en enskild organisation genom djupare intervjuer. Detta 

skulle även ge möjlighet att inkludera olika typer av marknadsstrategier, exempelvis 

organisationer som är mer resultatorienterade. 

8.2 Samhälleliga aspekter 

Ur ett samhällsperspektiv ämnar dessa rekommendationer att bidra till ett minskat antal 

onödiga transporter vilket gynnar miljön då mindre utsläpp förekommer. Miljöfrågorna 

blir allt större i dagens samhälle när det kommer till olika transportmedel där 

uppsatsförfattarna anser att transport och speditionsföretagen har mycket att jobba med. 

Allt fler vill bli mer miljömedvetna samtidigt som dagens samhäll kräver allt fler 

leveranser med korta mellanrum vilket inte ses som miljömedvetet med de 

transportmedel som används i dagläget. För att återkoppla till dilemmat i Oslo som 

förekommer i arbetets problembakgrund så är dessa haltomma bilar även ett 

miljöproblem. Uppsatsförfattarna anser att optimering av intern koordination inom 

transportorganisationer för att samordna och effektivisera leveranserna kan minska den 

miljöpåverkan som lastbilstranporter utgör i dagsläget.  
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