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Sammanfattning 

Centralisering och decentralisering syftar till samordning mellan arbetskraften hos en 

organisation. Diskussionen kring de två begreppen har pågått sedan forskare började skriva om 

organisationer. Begreppen har med tiden fått många olika innebörder. Företag X är intresserad 

kring frågan om att ha centraliserad eller decentraliserad innesäljfunktion och logistikfunktion.  

Syftet med denna studie är att belysa faktorer i omgivningen som kan tala för centraliserad eller 

decentraliserad innesäljfunktion och logistikfunktion på företag X i Sverige. Avsikten med 

studien är också att redogöra för vilka konsekvenser en centralisering eller en decentralisering 

kan medföra.   

Studien utgår från kontingensteorin som menar att det mest effektiva sättet att organisera en 

organisation varierar vid olika situationer. En fallstudie har utförts hos företag X, där 

semistrukturerade intervjuer genomförts med sju respondenter. Data har samlats in och 

analyserats med hjälp av en kvalitativ strategi. Metodansatsen är deduktiv då fallstudien 

förklaras utifrån teoretisk fakta. 

Studien visar att centralisering och decentralisering är två komplexa begrepp. Det finns flera 

faktorer i omgivningen som påverkar företagets innesäljfunktion och logistikfunktion. Av dessa 

faktorer anses kunderna vara den viktigaste, då det är osäkert hur de skulle reagera vid en 

eventuell förändring. De flesta av faktorerna anses ostabila vilket gör miljön osäker. Vid en 

osäker omvärld förespråkar teorin en organisationsform som kännetecknas av delegerad makt 

och som präglas av frihet. Detta för att öka förmågan att anpassa sig till faktorer omvärlden. 

Om företag X lyckas kombinera en geografisk centralisering med delegerad maktstruktur finns 

det möjlighet för organisationen att möta förändringar i omvärlden.   

Nyckelord: Organisationsstruktur, centralisering, decentralisering, komplexitet, osäkerhet  
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1. Inledning  

Avsnittet börjar med en kort introduktion kring begreppen centralisering och decentralisering, 

därefter följer en presentation om företag X som är intresserade kring frågan om att centralisera 

eller decentralisera innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Sedan diskuteras vikten av 

helhetstänk och skillnaden mellan en centraliserad och decentraliserad organisationsstruktur. 

Avslutningsvis följer en problemdiskussion som övergår i undersökningens syfte. 

 

1.1 Centralisering och decentralisering 

Strukturen hos en organisation kan definieras som summan av arbetskraftens olika uppgifter och 

samordningen mellan dessa.
1
 Centralisering och decentralisering syftar till denna samordning. 

Begreppen utesluter inte varandra, utan representerar snarare två delar i en sammanhängande 

helhet. Diskussionen angående centralisering eller decentralisering har pågått sedan forskare 

började skriva om organisationer. Det är ett ständigt aktuellt, men förvirrande ämne inom 

management då begreppen fått många olika innebörder.
2
 Företag X är intresserad kring frågan 

om att ha centraliserad eller decentraliserad innesäljfunktion och logistikfunktion och därför 

kommer problemområdet att belysas.  

 

1.2 Företag X 

Företag X är verksamma inom allt från tung industri till lättare industri.
3
 De har därför kunder 

inom många branscher som exempelvis gruv- livsmedel-, bil-, marin- och pappersbranschen. 

Företag X finns i mer än 80 länder och sysselsätter cirka 40 000 runt om i världen.
4
 I Sverige 

finns det över 550 anställda.
5
 

 

Funktionerna innesälj och logistik är idag utplacerade på flera kontor i Sverige. Innesäljarna är 

stationerade på kontoret och har direkt kontakt med kunderna via telefon och mejl. De tar emot 

kundens order och registrerar sedan den i affärssystemet. När innesäljarna registrerat kundordern 

tar logistikfunktionen över. Deras uppgift är att registreringen av kundordern så småningom 

                                                
1
 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 2 

2
 Ibid, 95-98 

3
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

4
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

5
 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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resulterar i leverans. Logistikfunktionen gör beställningen, får en orderbekräftelse av 

leverantören och bevakar att leveranstiden hålls. Sker det en avvikelse rapporterar 

logistikavdelningen det till innesäljarna, som i sin tur kontaktar kunden. Det finns därför en stark 

koppling mellan innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Se figur 1.  

 

 

Figur 1. “Orderprocessen” 

 

1.3 Helhetstänk  

Organisationer har tidigare fokuserat på att ta effektiva beslut inom respektive avdelning.
6
 I en så 

kallad funktionell organisation ses varje avdelning med egna aktiviteter som en funktion. I de 

flesta fall rapporterar cheferna som ansvarar för respektive funktion direkt till ledningsgruppen. 

Det leder till att cheferna försöker nå sina egna mål inom sin avdelning och det kan ibland ske på 

övriga avdelningars bekostnad.
7
 Det är viktigt att inte ignorera de olika avdelningarnas beroende 

av varandra.
8
 Ett antal individuellt effektiva funktioner behöver inte resultera i en effektiv 

organisation.
9
    

 

Supply chain management fungerar som en motvikt mot det traditionella arbetssättet.
10

 

Begreppet kan beskrivas som integrationen av processerna mellan alla aktörer i 

försörjningskedjan, från den ursprungliga leverantören till slutkonsumenten. Kunden är primärt 

fokus i Supply chain management.
11

 Konceptet spänner över gränserna genom utbytet av 

information, inom och mellan organisationer.
12

 Därför är Supply chain management mer 

                                                
6
 Thomas, D J & Griffin, P M “Coordinated supply chain management”, 1 

7
 Van Weele, A J “Inköp och Supply chain management”, 394 

8
 Thomas, D J & Griffin, P M “Coordinated supply chain management”, 1 

9
 Mattsson, S-A “Logistik i försörjningskedjor”, 76 

10
 Van Weele, A J “Inköp och Supply chain management”, 394 

11
 Lambert, Stock & Ellram, “Fundamentals of logistics management”, 531-533 

12
 Ibid, 504 
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processinriktat än funktionellt inriktat.
13

 I dagens föränderliga omvärld, som går mot ökad 

specialisering, är det viktigt med väl fungerande försörjningskedjor för att få de specialiserade 

enheterna att samverka.
14

 Att integrera delar i flödet såväl internt som externt blir då viktigt. Det 

innebär att organisationen behöver ha en översikt över hela flödet.
15

  

 

1.4 Skillnaden mellan centralisering och decentralisering  

Supply chain management förklarar hanteringen och styrningen av alla processer i 

försörjningskedjan.
16

 En viktig fråga är om beslutsmakten ska vara centraliserad eller 

decentraliserad. Strukturen är centraliserad om all makt för beslutsfattande finns hos en person, 

på en central punkt inom organisationen. Är makten istället fördelad till flera individer är 

strukturen decentraliserad.
17

 Makten delegeras då från organisationens topp ut till 

organisationen.
18

 Organisationen delas då upp i mindre enheter.
19

  

 

En decentraliserad struktur kan skapa stimulans och motivation. Organisationer kan lättare 

behålla motiverade medarbetare om de får fatta egna beslut. Att ge makt till underchefer tränar 

dem i beslutsfattandet, vilket ökar chansen för dem att ta över chefspositioner i framtiden.
20

 Vid 

en centraliserad struktur har de anställda begränsat maktinflytande.
21

 Varför organisationer 

centraliserar sin struktur beror främst på att det finns ett behov av att samordna beslutsfattandet 

för hela organisationen. Organisationer kan decentralisera sin struktur för att lättare kunna 

bemöta lokala tillstånd och dess förändringar snabbt.
22

 Centraliserade verksamheter kan möta en 

överbelastning av information. Utvecklingen inom informationsteknologin gör det däremot 

möjligt att behandla större mängder information.
23

   

 

                                                
13

 Lambert, Stock & Ellram, “Fundamentals of logistics management”, 531-533 
14

 Abrahamsson, M “Logistik för ökad svensk konkurrenskraft - Forsknings- och innovationsagenda för framtidens 

logistik”, 25  
15

 Lumsden, K “Logistikens grunder”, 285 
16

 Van Weele, A J “Inköp och Supply chain management”, 394 
17

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 95 
18

 RØvik, K-A “Moderna organisationer - trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet”, 187  
19

 Almqvist, R “New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll”, 85-86  
20

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 96-97 
21

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 182 
22

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 96-97 
23

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 182 
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1.5 Problemdiskussion  

Ett processorienterat synsätt har utvecklats för att organisera verksamheten.
24

 Synsättet innebär 

en integration av de aktiviteter som ingår i samma värdeskapande processer. Det är viktigt för att 

åstadkomma samarbete över företagsgränserna.
25

 Som ett resultat av den ökade globaliseringen 

har marknaderna blivit större. Det gör nätverken mer komplexa och det ställer större krav på väl 

fungerande logistikfunktioner. Utvecklingen inom informationsteknologin har möjliggjort 

kommunikationen mellan kunder och leverantörer runt om i världen
26

 och den har också 

effektiviserat logistiken genom att erbjuda smarta system och lösningar. Informationsteknologin 

har också revolutionerat företagens möjligheter till individualisering och därigenom möjligheten 

att bygga varaktiga och fördjupade relationer. Det blir allt vanligare att organisationer tillverkar 

mot kundorder istället för mot lager.
27

 Samtidigt påverkas Sverige av den ekonomiska 

situationen i omvärlden.
28

 Det mest effektiva sättet att organisera en organisation kan variera från 

situation till situation.
29

 Svängningar i ekonomin, kundernas förändrade preferenser, 

utvecklingen inom informationsteknologin och komplexa leverantörsrelationer är exempel på 

situationella faktorer som leder till förändrade förutsättningar för organisationer. Att vara 

centraliserad eller decentraliserad är två olika sätt för organisationerna att anpassa sig till faktorer 

i omgivningen. Vilken av dessa strukturer, centralisering eller decentralisering, som lämpar sig 

bäst är svårt att avgöra. Att begreppen inte utesluter varandra och att de har fått många olika 

innebörder bidrar till komplexiteten.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
24

 Mattsson, S-A “Logistik i försörjningskedjor”, 75 
25

 Ibid, 87 
26

 Oskarsson, Aronsson & Ekdahl, “Modern logistik - för ökad lönsamhet”, 32-34  
27

 Bergman B & Klefsjö, B “Kvalitet från behov till användning”, 327-328 
28

 http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2014/Maj/Laget-i-EU/ 2014-05-27  
29

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 170 

http://www.ekonomifakta.se/sv/Artiklar/2014/Maj/Laget-i-EU/
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1.6 Syfte och Frågeställning 

Syftet är att belysa faktorer i omgivningen som kan tala för centraliserad eller decentraliserad 

innesäljfunktion och logistikfunktion på företag X i Sverige. Avsikten med studien är också att 

redogöra vilka konsekvenser en centralisering eller en decentralisering kan medföra.   
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2. Kontingensteorin 

Kontingens eller “contingency” som det heter på engelska, betyder osäkerhet och står för 

faktorer i omgivningen som organisationen inte kan kontrollera. Kontingensteorin menar att det 

mest effektiva sättet att organisera en organisation beror på faktorer i omgivningen.
30

 Denna 

teori har valts för att analysera faktorer i företagets omgivning som påverkar innesäljfunktionen 

och logistikfunktionen. Detta för att komma fram till en slutsats kring centralisering eller 

decentralisering.  

  

2.1 Teknologins komplexitet 

Joan Woodward publicerade under 1960-talet boken “Industrial Organization: Theory and 

Practice”. Hon presenterade att det finns en koppling mellan organisationens teknologi och 

organisationens struktur. Olika teknologier ger olika typer av behov för individer och 

organisationer. Dessa behov måste sedan mötas genom en lämplig struktur. Funktion och form 

måste alltså komplettera varandra för att en organisation ska ses som framgångsrik.
31

 Genom sin 

undersökning som presenteras i boken kom Woodward fram till att kopplingen mellan teknologi 

och organisationens form är komplex snarare än enkel.
32

 Woodward fastställde tre olika 

produktionsformer: enstycks-, mass-, och processproduktion. Enstycksproduktion kännetecknas 

av unika produkter som tillverkas i små partier för att uppfylla kundens unika behov. 

Produkterna i en enstycksproduktion kan vara enkla ur ett tekniskt perspektiv medan andra kan 

vara mer komplexa, de kan också variera i storlek. Vid massproduktion tillverkas standardiserade 

varor i stor skala. Processproduktion kan kännetecknas av periodisk eller kontinuerlig produktion 

av kemikalier.
33

 

 

Processproduktion präglades av mer delegation än vad enstycks- och massproduktion gjorde. Då 

det i undersökningen visade sig finnas fler nivåer av chefer inom processindustrin. Antalet chefer 

i förhållande till antalet anställda ökade alltså med teknisk komplexitet. Även rollerna 

påverkades av de teknologiska faktorerna. Styrningen från ledningsgruppen var mer vanlig i 

processindustrin än i de mindre komplexa produktionssystemen. I processindustrin agerade 

                                                
30

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 170 
31

 Woodward, J “Industrial Organization: Theory and Practice”, förord 
32

 Ibid, 185 
33

 Ibid, 37-39 
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därför många verkställande direktörer mer som ordförande för ledningsgruppen än som en 

auktoritär beslutsfattare. Med den teknologiska komplexiteten ökade också antalet ansvariga 

direkt kopplade till den verkställande direktören; i processindustrin var det ungefär tio stycken 

och i organisationer med enstycks- eller massproduktion var det färre. Undersökningen visade att 

det finns ett samband mellan teknologins komplexitet och det ökade behovet av kontroll. Det 

finns alltså en koppling mellan teknologin och den relativa storleken på managementgruppen.
34

  

 

En likhet mellan processproduktion och enstycksproduktion var att de anställda hade kompetent 

utbildning för tjänsten och dess arbetsuppgifter. Den utbildade arbetskraften i 

enstycksproduktion var ansvarig för produktionen, de mer mekaniska delarna av deras jobb var 

delegerat till delvis utbildad arbetskraft. I massproduktion var de delvis utbildade fler och de var 

också ansvariga för produktionen. Det standardiserade arbetssättet vid massproduktion hade 

minskat behovet av hög utbildad kompetens i produktionen.
35

  

 

Enligt Woodwards undersökning ökade den administrativa avdelningen med teknisk 

komplexitet. Vid enstycksproduktion däremot, var avdelningen större än vid organisationer med 

andra produktionssystem. Det berodde på att produkterna som tillverkades i enstycksproduktion 

varierade avsevärt. Företag som tillverkade tekniskt avancerade produkter, prototyper och stora 

utrustningar hade större administrativa områden än de som gjorde enklare produkter.
36

  

 

Woodward kom alltså fram till att organisationer med liknande produktionssystem tenderade att 

ha liknande organisationsstrukturer.
37

 Samt att organisationen måste kunna anpassa sin struktur 

efter komplexiteten i teknologin för att det ska bli en framgångsrik verksamhet.38 

 

2.2 Omvärldsfaktorer 

Lawrence och Lorsch skrev boken “Organization and Environment” år 1967. De kom fram till 

att det finns externa faktorer som både begränsar och möjliggör de interna strukturerna och 

                                                
34

 Woodward, J “Industrial Organization: Theory and Practice”, 50-55 
35

 Ibid, 60-61 
36

 Ibid, 59 
37

 Ibid, 50-53 
38

 Ibid, 256 
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processerna i organisationen.
39

 Deras undersökning var byggd kring två idéer; att olika 

organisationer behöver hantera olika teknik- och marknadsförhållanden och att organisationer 

som verkar i en osäker omgivning behöver nå en högre intern differentiering.
40

 Organisationen 

fattar först ett strategiskt beslut kring vilken omvärld de ska vara verksamma inom. Beslutet kan 

exempelvis tas kring den geografiska marknaden, kundsegmentet eller efter en bransch.
41

 När 

organisationen tagit beslutet, oavsett om det är tydligt eller otydligt, kan attributen i den valda 

miljön analyseras.
42

 Externa faktorer kan exempelvis vara hur marknaden och forskningen 

utvecklas. Dessa faktorer påverkar sedan den interna organisationens struktur, till exempel 

påverkas komplexiteten inom produktionssystemet, marknadsföringen och forskningen i 

företaget. Organisationen måste då anpassa sina interna faktorer efter de externa 

omvärldsfaktorerna.
43

  

 

Omvärldsfaktorer inkluderar alla faktorer som är utanför den enskilda organisationens kontroll. 

Faktorerna kan delas in i den generella miljön och i handlingsmiljön. I den generella miljön finns 

de indirekta faktorerna och i handlingsmiljön finns de faktorer som direkt påverkar 

organisationen. I den generella miljön finns en omfattande mängd faktorer som påverkar 

organisationen i den miljö den verkar. Det kan vara politiska, sociala, kulturella, teknologiska, 

ekonomiska och internationella faktorer. I handlingsmiljön ingår de faktorer som inkluderar 

specifika organisationer, grupper och individer som påverkar organisationen. Det kan exempelvis 

vara kunder, aktieägare och konkurrenter.
44

 Enligt Lawrence och Lorsch bör alla olika 

avdelningar inom företaget möta problem som associeras med just deras marknad. Till exempel 

måste försäljningsavdelningen hantera externa faktorer som marknaden, kunder och 

konkurrenter. Produktionen måste istället möta faktorer som produktionsmaterial och 

arbetsmarknaden.
45

  

 

 

                                                
39

 Lawrence, P & Lorsch, J “Organization and the Environment”, 186  
40

 Morgan, G “Images of organization” 49 
41

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 171 
42

 Lawrence, P & Lorsch, J “Organization and the Environment”, 209 
43

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 171 
44

 Griffin, R W & Moorhead, G “Organizational behavior - managning people and organizations”, 456-457 
45

 Lawrence, P & Lorsch, J “Organization and the Environment”, 8 
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2.2.1 Integration och differentiering  

Lawrence och Lorsch studie handlar också om processen för konfliktlösning och relationen 

mellan differentiering och integration.
46

 Differentiering innebär att medarbetarna tänker och 

agerar olika vilket kan leda till nytänkande och bra idéer, men det kan också splittra 

organisationen. Alla medarbetares kompetens måste istället integreras för att nå en helhet. 

Organisationen måste alltså försöka uppnå både differentierade och integrerade prestationer.
47

 Ju 

mer differentierad en organisation är desto svårare är det att uppnå en integrerad helhet.
48

 Att alla 

medlemmar tänker och agerar olika kan även leda till konflikter som måste lösas. För att nå en 

integration under varierande externa miljöförhållanden måste det finnas en effektiv 

konfliktlösning inom organisationen.
49

 En komplex omvärld ställer krav på att organisationen är 

differentierad, vilket i sin tur kräver att organisationen kan lösa konflikter och vara en integrerad 

organisation.
50

 Om organisationens interna tillstånd inom integration och differentiering, samt 

processen av konfliktlösning, stämmer överens med de externa kraven kommer organisationen 

att kunna hantera variation och möta miljöförändringar effektivt.
51

 

 

2.2.2 Mekaniska och organiska strukturer 

Under 1960-talet delade forskarna Burns och Stalker in organisationer i mekaniska och organiska 

beroende på vilken miljö som råder där de verkar, om omvärldsfaktorerna anses stabila eller inte. 

I en mekanisk struktur är samarbetet mellan medlemmarna och chefen vertikal orienterat, då 

chefen ger sin personal klara, formella instruktioner kring arbetsuppgifter. Beslut fattas högst 

upp i hierarkin. I en organisk struktur får medlemmarna möjlighet att forma sina egna 

arbetsuppgifter och fatta egna beslut. Organisationsformen är platt och präglas av frihet vilket 

leder till nytänkande och effektiv problemlösning. En mekanisk managementstruktur, som 

präglas av hierarkisk struktur med kontroll, auktoritet och kommunikation, är bäst i en stabil och 

förutsägbar omvärld. En organisk managementstruktur är bäst i en osäker omgivning, då de 

lättare kan anpassa sina arbetsformer efter förändringar på marknaden. Även om den organiska 

strukturen inte är lika hierarkisk uppbyggd som den mekaniska är det dock viktigt att påpeka att 

                                                
46

 Lawrence, P & Lorsch, J “Organization and the Environment”, 203 
47

 Ibid, 215-217 
48

 Ibid, 157 
49

 Ibid, 12 
50

 Eriksson-Zetterquist, Kalling, Styhre, “Organisation och organisering”, 172 
51

 Lawrence, P & Lorsch, J “Organization and the Environment”, 157 
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strukturen fortfarande är uppdelad. Positionerna tilldelas till de medarbetare med bäst lämpad 

kompetens. Mekaniska- och organiska strukturer utesluter inte varandra.
52

 Burns och Stalker 

kom alltså fram till att det går att identifiera olika organisatoriska strukturer, som sträcker sig 

från mekanisk till organisk.
53

   

 

2.3 Organisationsstrukturens design 

Henry Mintzberg har bidragit en stor del till kontingensteorin med sin bok “Structures in fives: 

Designing effective organizations” som utkom 1983. Han ställde sig frågan om det finns ett bästa 

sätt att designa organisationens struktur. Hur organisationsstrukturen ska designas har 

managementlitteraturen i många år haft ett favoritsvar på; att en god struktur ska baseras på 

regler och en rigid hierarki med auktoritet och kontroll. Mintzberg menade istället att strukturens 

element bör väljas för att åstadkomma en intern överensstämmelse, men även en 

överensstämmelse med organisationens situation. De situationella faktorerna kan exempelvis 

vara miljön organisationen verkar i och produktionsteknologin som organisationen använder sig 

av för att producera varor eller tjänster. Tillsammans skapar strukturens element och de 

situationella faktorerna olika organisationsformer.54
 Mintzberg kom fram till fem olika former 

som organisationer kan anta. Utifrån det viktigaste organisatoriska elementet, den dominerande 

koordinationsmekanismen och den tillämpade typen av decentralisering, tar 

organisationsstrukturen form.
55

  

 

2.3.1 Strukturens fem element  

Enligt Mintzberg består en organisation vanligtvis av fem delar för att fördela arbetet. En del är 

den operativa kärnan, som består av personal som kan kopplas till produktionen. 

Organisationsledningen utgörs av de högsta cheferna, vilka har ansvar för styrningen. Mellan den 

operativa kärnan och organisationsledningen finns mellanchefer som styr personalen och 

rapporterar till ledningen. Teknostrukturen är det fjärde elementet som är utanför denna vertikala 

linje, operativa kärnan - mellanchefer - organisationsledning. Den stödjer de övriga delarna med 

exempelvis planering eller forskning. Den sista delen i organisationen är stödfunktioner, vars 

                                                
52

 Burns, T & Stalker, G M “The management of innovation”, 119-122 
53

 Morgan, G “Images of organization” 48 
54

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 2-3 
55

 Ibid, 152-153 
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uppgift är att ge indirekt support till resten av organisationen. Till exempel i form av juridisk 

rådgivning, PR eller löneadministration.
56

 Se figur 2.  

 

 

 

Figur 2. “Strukturens fem element”, egen bearbetning.
57

 

 

 

2.3.2 Fem olika koordinationsmekanismer 

Mintzberg kom fram till fem koordinationsmekanismer som förklarar hur organisationer 

samordnar arbetet: självstyrning, direktstyrning, standardisering av arbetsprocesser, 

standardisering av arbetsresultat och standardisering av kompetens. Koordinationsmekanismen 

anses vara baselementet i strukturen och det som håller organisationen samman.
58

 Självstyrning 

innebär att individer koordinerar sitt eget arbete genom informell kommunikation med övriga 

medarbetare. Ingen styrning sker ovanifrån utan de samarbetar genom ömsesidig anpassning. 

Vid direktstyrning ger en högre uppsatt person specifika order till medarbetarna och koordinerar 

därmed deras arbete. Standardisering av arbetsprocesser innebär att man bestämmer ett sätt att 

utföra en arbetsuppgift på i förhand. Vid standardisering av arbetsresultat är istället arbetets 

                                                
56

 Mintzberg, H “Structure in 5`s: A synthesis of the research on organization design”, 323-324 
57

 Ibid, 324 
58

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 4 
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resultat förutbestämt. Det finns då givna prestationsmått som bör uppnås. Medarbetarnas 

kompetens kan även vara standardiserad, vilket innebär att individerna måste ha vissa färdigheter 

och kunskaper innan arbetet inleds.
59

 

 

2.3.3 Fem typer av decentralisering 

Mintzberg har utvecklat fem typer av decentralisering: 

1. Vertikal och horisontell centralisering; där beslutsmakten är koncentrerad hos en individ, 

den högsta chefen i hierarkin. Chefen har både formell och informell makt och tar alla 

viktiga beslut själv. 

2. Begränsad horisontell decentralisering; där strukturen är centraliserad i den vertikala 

dimensionen och det finns en koncentrerad formell makt högst upp i hierarkin hos den 

högsta ledningen. Teknostrukturen får en del informell makt, medarbetare som genom 

planering och forskning stödjer de andra delarna. Den lämpar sig hos byråkratiska 

organisationer med en standardiserad arbetsprocess. 

3. Begränsad vertikal decentralisering; finns hos organisationer som är indelade i 

divisioner. Makten fördelas längre ner i kedjan till auktoritärer som tillåts ta beslut 

angående varje specifik division. Företagsledningen har den formella makten över 

divisionerna. 

4. Selektiv vertikal och horisontell decentralisering; i den vertikala dimensionen fördelas 

makten för olika typer av beslut i olika nivåer i hierarkin. I den horisontella dimensionen 

finns det en selektiv användning av experter. 

5. Vertikal och horisontell decentralisering; här är beslutsmakten koncentrerad i den 

operativa kärnan, det vill säga hos personalen som kan kopplas till produktionen. 

Medlemmarna ses som professionella och koordinationsmekanismen är standardisering 

av kompetens. I den vertikala dimensionen finns en stark decentralisering då makten 

finns längst ner i hierarkin Det finns även en stark decentralisering i den horisontella 

dimensionen då det finns en stor makt hos operatörerna.
60

 Se figur 3 för sammanfattning. 

 

 

                                                
59

 Mintzberg, H “Structure in 5`s: A synthesis of the research on organization design”, 324 
60

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 114-116 
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Figur 3. “Fem typer av decentralisering”, egen bearbetning.
61

 

 

 

2.3.4 Organisationsstruktur 

Mintzberg kom även fram till att strukturen kan anta fem olika former i organisationen beroende 

på vilken koordinationsmekanism som dominerar. Enkel struktur är en organisationsform som 

baseras på direktstyrning där organisationsledningens roll är central. Maskinbyråkrati baseras 

istället på standardisering av arbetsprocesser vilket gör att teknostrukturen är väsentlig, då den 

kan utveckla processer och produkter. Standardisering av kompetens är centralt vid professionell 

byråkrati. Den viktigaste funktionen är personalen och den operativa kärnan. Divisionsstruktur 

baseras på standardisering av arbetsresultat, mellanchefer är viktiga i denna typ av 

organisationsform. Den femte formen är adhokrati där koordinationsmekanismen självstyrning 

dominerar. Stödfunktioner är viktigt, men även den operativa kärnan med personalen är en 

väsentlig del.
62

 

 

                                                
61
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62

 Mintzberg, H “Structure in Fives: Designing effective organizations”, 23 
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2.3.5 Sammanfattning organisationsstrukturens design  

 
Figur 4. “Fem strukturer”, egen bearbetning.

63
  

 

 

2.4 Teoretisk referensram  

För att uppfylla syftet ska det specifika fallets teknologiska komplexitet, samt andra faktorer i 

omgivningen undersökas och analyseras med hjälp av kontingensteorin. Teorin erbjuder många 

faktorer i omgivningen som kan påverka den organisatoriska strukturen. I detta arbete ska de 

omvärldsfaktorer som anses ha en direkt eller indirekt koppling till funktionerna innesälj och 

logistik undersökas. Därför ska omvärldsfaktorerna ekonomi, kunder, konkurrenter, leverantörer 

och informationsteknologi belysas. 

 

 

 

 

 

 

                                                
63
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3. Metod  

Detta avsnitt avser att tydliggöra på vilket sätt forskarna gått till väga för att komma fram till ett 

resultat. Inledningsvis beskrivs metodval följt av urval, datainsamling och avslutningsvis 

dataanalys. Metodkritik diskuteras parallellt i de olika avsnitten.  

 

3.1 Metodval  

Fallet i denna studie är innesäljfunktionen och logistikfunktionen hos företag X. En så kallad 

fallstudie är en forskningsdesign som innebär en djupgående studie av ett specifikt fall.
64

 En 

kvalitativ strategi präglar studien. Vid en kvalitativ strategi studerar forskaren hur individerna 

tolkar sin verklighet, för att därefter hitta mönster.
65

 Insamling och analys av data har gjorts med 

hjälp av ord, istället för siffror. Fokuseringen kring ord har gjorts för att få en djupare förståelse 

för det specifika fallet. Då studien endast berör en specifik organisation medför det att resultatet 

kan vara svårt att överföra till andra organisationer. Detta är en nackdel med just fallstudier.
66

 

Det finns dock en möjlighet att människor i andra organisationer kan känna igen tendenser, 

mönster och reflektioner kring just ämnet centralisering eller decentralisering. Metodansatsen är 

deduktiv, vilket innebär att utgå från teori för att förklara ett visst fall.
67

 Den valda teorin är 

kontingensteorin och den har påverkat hur data samlats in samt hur svaren analyserats. Teorin 

har bland annat använts för att utforma frågor till respondenterna. De valda omvärldsfaktorerna; 

ekonomi, kunder, konkurrenter, leverantörer och informationsteknologi, förklaras inledningsvis 

till respektive faktor i empirin, detta för att underlätta läsningen. 

 

3.2 Uppdragets urval 

Studiens kontaktperson är Anders Andersson, Logistikchef. Genom Andersson bokades möten 

med följande personer: Bertil Bertilsson Innesäljchef, David Davidsson Regionchef, Erik 

Eriksson Innesäljare, Hanna Hansson Innesäljare, Inge Ingesson Regionchef samt Johanna 

Johansson Logistikutvecklare. Denna process kallas för kedjeurval, vilken gör att forskaren får 

kontakt med ett fåtal människor som är relevanta för undersökningen och sedan används dessa 

respondenter för att nå ytterligare kontaktpersoner. Kedjeurval används ofta inom kvalitativ 

                                                
64

 Bryman, A & Bell, E “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 71 
65

 Ibid, 40 
66

 Denscombe, M “Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna”, 71-72 
67

 Alvesson, M & Sköldberg, K “Tolkning och reflektion - Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod”, 55  
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forskningsstrategi.
68

 Den primära analysenheten är gruppen som består av funktionerna innesälj 

och logistik, men det är information från några av individerna i gruppen som har analyserats. 

Urvalet är på så vis kombinerat av olika analysnivåer.
69

 Studien är begränsad till sju 

respondenter som ska representera hela gruppen. En svårighet är att bestämma vilka individer 

som ska ingå i urvalet.
70

 Urvalet består av individer med olika befattningar inom 

innesäljfunktionen och logistikfunktionen och av individer som har nära kontakt med de två 

funktionerna. Då en organisatorisk förändring inte bara skulle påverka innesäljfunktionen och 

logistikfunktionen är det positivt med ett brett urval för att kartlägga flera uppfattningar om vad 

som är bäst för organisationen.  

 

3.3 Datainsamling  

Uppdraget har genomförts genom insamling av primärdata i form av semistrukturerade intervjuer 

med sju stycken anställda på företag X. En fördel med semistrukturerade intervjuer är att det 

finns utrymme för egna åsikter.
71

 Semistrukturerade intervjuer användes för att få djupgående 

information. Fem stycken intervjuades på företaget och två stycken intervjuades via telefon. Vid 

en telefonintervju går det inte att uppfatta och reagera på ansiktsuttryck hos respondenten
72

, 

vilket kan ha lett till informationsbortfall. Vid intervjutillfällena fanns det gott om tid och 

respondenterna förde en självständig diskussion kring sina egna tankar utifrån formulerade 

intervjufrågor. För samtliga intervjufrågor se bilaga 1. Centralisering eller decentralisering kan 

vara ett ämne som är svårt att förstå, dessutom kan begreppen anses känsliga då de kan 

förknippas med organisatoriska förändringar. Det kan påverka trovärdigheten i respondenternas 

svar, men det kan också ha påverkat hur frågorna har ställts under intervjun. Intervjuerna har 

spelats in och noggrant bearbetats i efterhand. Detta för att själva kunna vara delaktiga vid 

diskussionen under intervjutillfället, samt för att säkerhetsställa att all data fångats upp. Det har 

också gjorts för att undvika missförstånd, men missuppfattningar kan mot förmodan ha skett. 

Data för det inledande avsnittet för respektive omvärldsfaktor har samlats in från sekundärkällor 

i form av litteratur och hemsidor, litteraturen har främst bestått av grundläggande kurslitteratur.  

                                                
68
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3.4 Dataanalys 

Utifrån de sju intervjuerna med respondenterna har en bild av företaget skapats som sedan 

analyserats. Ytterligare två intervjuer har gjorts med Andersson för följdfrågor som dykt upp 

under arbetets gång, detta för att kunna färdigställa analysen. Insamling av data och analys av 

data har därför skett parallellt. Det insamlade materialet har bearbetats upprepade gånger där 

relevanta meningar och uttryck för syftet har valts ut. Data har sorterats och kategoriserats enligt 

teorins struktur. Analysen har påbörjats växelvis med empirin, men avslutas i ett sammanfattande 

analysavsnitt. Detta enligt den deduktiva ansatsen.  
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4. Problematiken centralisering eller decentralisering hos företag X 

Under följande avsnitt redogörs empirin tillsammans med analysen. Inledningsvis följer en kort 

företagspresentation sedan redogörs teknologins komplexitet, valda omvärldsfaktorer, 

organisationsstrukturens design och problematiken centralisering eller decentralisering utifrån 

respondenternas perspektiv. Till sist följer en avslutande analys kring de faktorer i omgivningen 

som anses viktigast för fallstudien. 

 

4.1 Företagspresentation 

Företag X är verksamma inom allt från tung industri till lättare industri.
73

 De har därför kunder 

inom många branscher som exempelvis gruv- livsmedel-, bil-, marin- och pappersbranschen. 

Företag X finns i mer än 80 länder och sysselsätter cirka 40 000 runt om i världen.
74

 I Sverige 

finns det över 550 anställda.
75

 

 

4.2 Teknologins komplexitet 

Företagets huvudkontor finns i Tyskland. Företagets produktion i Tyskland kännetecknas av 

massproduktion då de tillverkar komponenter i stor skala. Komponenterna kan i sin tur användas 

i nyproduktion eller som reservdelar. Företag X i Sverige har produktion i flera städer. All 

produktion är kundorderstyrd. I södra Sverige kundanpassas produkter som produceras hos 

företaget i Tyskland. Produkterna kan användas i exempelvis skenor för att förflytta en 

röntgenkamera. Modulerna kan vara stora och komplexa. Ytterligare två 

produktionsanläggningar finns i Norrland. I den ena anläggningen tillverkas komponenter. 

Komponenterna har en viss konstruktion, men dimensioner som exempelvis längd och diameter 

kan variera. Varje komponent konfigureras efter kundens behov, vilket ger möjlighet till cirka 

fem miljoner olika varianter. Komponenterna kan användas inom vattenkraft. I den andra 

produktionsanläggningen tillverkas maskiner byggt av komponenter av från andra 

produktionsenheter. Maskinerna kan variera från en gånger en meter till en hel container 

storleksmässigt.  
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I Sverige tillverkas produkter efter kundens unika behov och kännetecknas därför av 

enstycksproduktion. Då de utgår från standardiserade produkter kan produktionen också liknas 

vid en massproduktion. Woodwards studie visade att de organisationer med mindre komplex 

produktionsteknologi, som enstycks- och massproduktion, hade en centraliserad 

organisationsstruktur. Företag X kännetecknas av både enstycks- och massproduktion och 

produkterna de tillverkar kan vara stora och är tekniskt komplexa. 

 

Anders Andersson arbetar som Logistikchef. Han berättar att produktion består av tjänstemän, en 

produktionsledare och en produktionschef som rapporterar till högsta chefen. Det finns flera 

nivåer av chefer, vilket återspeglas i alla avdelningar. Det innebär att makten är horisontellt 

fördelad. Ungefär tio chefer har direkt kontakt med den verkställande direktören. Det finns 

ytterligare anställda med ansvar inom specifika områden, som också rapporterar direkt till den 

verkställande direktören berättar Andersson. Enligt Woodwards undersökning ökade antalet 

ansvariga direkt kopplade till den verkställande direktören med teknologins komplexitet. I den 

mest komplexa produktionsteknologin var det ungefär tio stycken. Företag X har en stor 

managementgrupp. Den verkställande direktören tar viktiga beslut och leder organisationen 

tillsammans med sina medarbetare i ledningsgruppen. Ledningsgruppen är styrda av de globala 

strategierna, men de ansvarar för sin egen marknad och sitt egna resultat. Den verkställande 

direktören har betydligt mer makt än att bara agera ordförande för ledningsgruppen. Han tar inte 

alla beslut självständigt då han samarbetar med ledningsgruppen. Styrningen från 

ledningsgruppen är tydlig, vilket kännetecknar produktioner med hög teknologisk komplexitet.  

 

Tjänstemännen i produktion kan ha olika befattningar, men produktionsledarna har sällan 

högskoleutbildning. En del utbildningar inom specifika arbetsuppgifter sker internt på företaget. 

Andersson påpekar att de har relativt hårt styrda arbetsuppgifter i produktionen. Standardiserade 

arbetsprocesser kräver ingen högre utbildning. Då den administrativa personalen i förhållande till 

produktionspersonal är fler, är den administrativa avdelningen stor. Avdelningen sköter inte bara 

administrationen som berör produktion i Sverige, utan även produktion från vissa andra enheter i 

världen. Då företag X producerar olika och komplexa produkter krävs det en stor administrativ 

avdelning.  
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4.3 Omvärldsfaktorer 

4.3.1 Ekonomi  

Företagsorganisationen Svenskt näringsliv beskriver det ekonomiska läget år 2014 med att 

efterfrågan på svensk export successivt kommer att öka under året, eftersom 

konjunkturåterhämtningen gradvis stärks i den globala ekonomin. Den svaga ekonomiska 

tillväxten i Europa däremot, medför att exporten utvecklas svagare än vad den normalt gör under 

en konjunkturuppgång. Svenska exportföretag fortsätter dessutom att tappa marknadsandelar på 

den globala marknaden.
76

 Föreningen Teknikföretagen är medlem i Svenskt näringsliv och de 

beskriver också att återhämtningen i Europa går långsamt. De förklarar även att tillväxten i 

teknikföretagen i Sverige blir svagare än förväntat och att det därför kommer ske en minskning 

av antalet anställda.
77

  

 

Andersson betonar att det är en tung ekonomisk period i svensk industri och att exporten har 

varit svag, vilket påverkar försäljningen. Därför är det viktigt att företag X skapar förutsättningar 

för att möta dessa upp- och nergångar i konjunkturen genom att öka flexibiliteten, menar han. 

Logistikutvecklaren Johanna Johansson, menar att det finns en ekonomisk anledning till att 

centralisera och att man syftar till att bli effektivare. Johansson är övertygad om att många 

företag centraliserar som ett resultat av lågkonjunkturen och för att företagen ser “röda siffror”. 

Hon ser faktorer i det egna företaget, som till exempel de för stora lokalerna, att de anställda 

erbjuds kortare arbetsveckor och att det för tillfället är anställningsstopp, som varningstecken på 

att det går sämre för företaget. Centraliseringen är då nästa steg förmodar Johansson. Hon tror 

däremot inte att det behöver bli billigare bara för att alla sitter tillsammans och arbetar.  

 

David Davidsson, Regionchef för södra Sverige, förmodar att företaget kan spara pengar på kort 

sikt genom att centralisera innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Förs ett djupare 

resonemang tror han däremot inte att den centraliserade strukturen är att föredra. Han menar att 

den ekonomiska effekten vid organisatoriska förändringar är lätt att räkna på, men att det “mjuka 

värdet” är svårare att mäta. Det mjuka värdet förklarar Davidsson, är mervärdet som genererar 

förtroende hos kunden som i sin tur gör att de kommer tillbaka, vilket skapar fler affärer.  
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Hanna Hansson arbetar som innesäljare på företaget och hon anser att företag som centraliserar 

spar tid och möjligtvis pengar. Företag X kan till exempel hålla utbildningar för alla innesäljare 

när de sitter tillsammans. På samma sätt underlättas arbetet med att lära upp nyanställda vid en 

centraliserad verksamhet. Idag blir det mycket resor och de kan minska och om de skulle sitta på 

samma plats avslutar Hansson. Erik Eriksson jobbar också som innesäljare och han tror inte att 

en centralisering enbart behöver bero på ekonomiska skäl. Han diskuterar också att han reser en 

del i sitt arbete för att träffa kunder och återförsäljare. Det medför en del dyra resekostnader, 

precis som Hansson påpekar ovan. Att sitta centraliserat skulle innebära att det blir lättare för 

företaget att hantera och samla de anställda.  

 

I dagens läge är ekonomin i Europa ostabil vilket även genomsyrar företagets ekonomiska 

situation. Den svaga exporten påverkar försäljningen, därför är orderingången inte så hög som 

den bör vara. Det kan leda till mindre arbete för innesäljfunktionen och logistikfunktionen, men 

också övriga funktioner. Den ekonomiska framtiden anses osäker.   

 

4.3.2 Kunder 

Kundorientering innebär att kundens krav ställs i centrum.
78

 Kunden är primärt fokus i Supply 

chain management. För att integrera Supply chain management är det viktigt att identifiera och 

utveckla partnerskap med fokuskunder. En sådan relation ökar möjligheten att möta kundens 

förväntningar.
79

 Idag bör varje kund ses som unik och en medarbetare i värdekedjan.
80

  

 

De senaste åren har företag X bildat fokusgrupper kring kunder som står för större delen av 

omsättningen. Dessa kunder bearbetas speciellt av organisationen berättar Eriksson, till exempel 

skapas kontaktblad för att fokuskunden ska veta sin kontaktperson på företaget. Arbetar man 

med en fokuskund är det viktigt att alla anställda genom hela företaget är medvetna om att ordern 

tillhör en viktig kund. På mötena har det uttryckts “tänk på att det här är en fokuskund”. Denna 

kundfilosofi ska genomsyra hela företaget påpekar Eriksson. Fokuskunderna finns idag överallt i 

Sverige fortsätter Davidsson. Det är mycket personlig kontakt med dessa kunder, vilket även är 

till vår fördel avslutar Davidsson. Andersson tror inte att en centralisering skulle påverka 
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kunderna. Utan han tror snarare att det skulle vara positivt för företaget då de försöker fokusera 

på de större kunderna. Det ska inte spela någon roll hur funktionerna är uppdelade i Sverige, utan 

det viktigaste är att ge kunderna den bästa servicen. Spridningen på kunderna är stor och de 

efterfrågar olika produkter. De kan efterfråga allt från enkla standardiserade komponenter till 

komplexa kundspecifika lösningar. De har ungefär 4000 kunder tillägger Andersson. Han 

påpekar att de mindre kunderna får lokal service genom företagets återförsäljare. 

 

Davidsson fortsätter att berätta om de mjuka värdena som han tycker är viktiga att ta vara på. 

Innesäljarna samarbetar idag med utesäljarna. Samtidigt som innesäljarna arbetar från kontoren 

är utesäljarna, som är utbildade ingenjörer, ute hos kunderna för att utveckla kundspecifika 

lösningar. Innesäljarna innehar olika teknikkompetenser. Säljarnas gemensamma uppgift är att 

bearbeta marknaden, hitta kunderna och placera produkterna hos dem. Det skapas därför en 

naturlig interaktion mellan dem. Samarbetet är en mycket viktig fördel när man arbetar med 

försäljning menar Davidsson, då de vill skapa relationer och bygga upp ett förtroende hos 

kunderna. Då kunderna kan besöka kontoren och innesäljarna kan följa med utesäljarna till 

kunderna kan detta förtroende skapas förklarar Davidsson. En centralisering skulle endast 

innefatta innesäljarna, utesäljarna skulle fortfarande finnas utspridda i landet. Hansson menar att 

man kan vinna kundernas förtroende och ha en god kundrelation, trots att innesäljarna inte gör 

många kundbesök. Även om de sitter centraliserat kan de fortfarande besöka kunderna menar 

Hansson. I slutändan handlar det om att lyssna på kunden och leverera det kunden vill ha 

förklarar hon. Bertil Bertilsson, Innesäljchef, påpekar att en stark innesäljfunktion är det första 

bemötandet med kunderna. Det är positivt om kunderna inser att de kan få hjälp oavsett vem de 

pratar med i Sverige. För att det ska vara möjligt är det viktigt att de anställda kan hjälpas åt med 

de olika kunderna. Det skulle vara lättare om de sitter på färre orter än de gör idag, avslutar 

Bertilsson.   

 

Företag X har utvecklat starka relationer med fokuskunder. Mindre kunder kan få hjälp hos 

återförsäljare. Vissa av de anställda tror att de kan förlora kunder på att centralisera 

innesäljfunktionen, medan andra inte tror att det skulle göra någon skillnad så länge de arbetar 

för fortsatt personlig kontakt. Företag X är en stor aktör på en väletablerad marknad med en bred 

kundkrets. Kontakten med kunderna anses idag stabil.  
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4.3.3 Konkurrenter  

Organisationens konkurrenskraft avgör dess framtid på marknaden. Detta på grund av 

globaliseringen, samt en allt tuffare omvärld som präglas av konkurrens.
81

 För en organisation 

kan det vara svårt att veta kundens behov och hur bra konkurrenterna runtomkring presterar. 

Benchmarking, det vill säga att jämföra sig med konkurrenter, kan då vara till hjälp för 

organisationen.
82

 

 

Företag X befinner sig idag på en väletablerad marknad, med konkurrenter inom olika 

marknadsområden berättar Andersson. Då företaget är verksamt inom många olika 

produktområden möter de både stora och små konkurrenter. De större konkurrenterna 

konkurrerar med flera produktområden medan de mindre konkurrenterna kan vara experter inom 

ett specifikt område. Det finns bara ett fåtal konkurrenter som är lika stora som företag X. Att 

organisationen är stor kan dock få konsekvenser. Det tar exempelvis längre tid att anpassa 

produktion till förändringar på marknaden, vilket kan vara lättare för de mindre aktörerna. Därför 

arbetar företaget med prognoser från de större kunderna. Det är viktigt att föregå marknaden 

påpekar Andersson.  

 

Andersson berättar att företaget levererar till svensk industri och att svensk industri lever på 

export. Därför är det viktigt att de är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet, teknikutveckling 

och framförallt pris. Då många av deras svenska kunder är verksamma på en global marknad har 

de tillgång till flera olika leverantörer med marknadsanpassade priser. Han fortsätter, om det 

skulle vara billigare att köpa från en annan organisation eller om de inte kan leverera den service 

kunderna betalt för, finns risken att de byter leverantör. Därför måste organisationen hela tiden 

försöka effektivisera sin hantering för att hålla kostnaderna så låga som möjligt. Davidsson i sin 

tur påpekar att det tidigare var viktigare att erbjuda bra komponenter till ett bra pris. Idag är 

priset endast en liten del i affären, istället bör företaget se till helheten och inkludera alla delar 

som gör att de blir en framgångsrik leverantör. Flera funktioners fördelar vägs då samman. 

Därför är det viktigt att funktioner som innesälj och logistik fungerar bra tillsammans. Att få ihop 

helheten är den stora utmaningen. Organisationer som klarar det, är de som kommer vara vinnare 
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på marknaden förmodar Davidsson. Han fortsätter förklara att det är viktigt att ha kompetens 

utspridd i landet då marknaden är som ett slagfält med konkurrenter. Om man inte befinner sig 

nära kunden är det svårt att ge det stöd som är krävs för att minska hotet från konkurrenterna. 

Bertilsson känner inte till någon konkurrent som befinner sig på så många orter som företag X 

gör. 

 

Eriksson förklarar att om konkurrenterna är på rätt plats, vid rätt tid när företaget genomför en 

förändring, finns det en risk att företaget förlorar kunder. Att skapa relationer med återförsäljare, 

tror han är väldigt viktigt, då dessa är företagets förlängda arm på marknaden. Återförsäljarna 

kan då ersätta vissa kontor. Han tror det är viktigt för att många kunder fortfarande vill ha närhet 

till sin leverantör. Företag X är inte ensam om att göra så, konkurrenterna sprider också ut sig på 

marknaden genom återförsäljare avslutar Eriksson. 

 

Företag X är verksamma inom många olika produktområden, de är därför en av de största 

aktörerna på marknaden. De har många kunder och kan därför anses som en stabil leverantör. 

Däremot möter de en mängd olika konkurrenter, stora och små. Då teknik är ett område i ständig 

utveckling är det viktigt att de föregår konkurrenterna med nya innovationer. Konkurrenternas 

tekniska utveckling anses oförutsägbar och bidrar till en osäker miljö. 

 

4.3.4 Leverantörer  

Det är viktigt att kategorisera leverantörerna för att utveckla långsiktiga förhållanden med de 

viktigaste leverantörerna och försöka uppnå en vinn-vinn-situation för båda parter. Det är även 

viktigt att utveckla strategiska planer tillsammans med leverantörer för att tillverkningsflödet ska 

hålla jämn takt.
83

  

 

Tidigare har företaget haft långa förhållanden med sina lokala leverantörer, men idag byter de 

leverantörer oftare än förut. Att använda leverantörer från Europa kan leda till dyrare 

fraktkostnader för den svenska verksamheten, men en mindre totalkostnad för företaget globalt. 

Därför samarbetar de idag med globala leverantörer. Fler faktorer än priset kan påverka valet av 

leverantör. Andra faktorer kan vara kvalitet, leveranstid och flexibilitet. Verksamheten är 
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beroende av att det som levereras från leverantörerna kommer i rätt tid och rätt kvalitet förklarar 

Andersson. Annars skapar det problem i produktionen som kan leda till att kunden inte får sin 

produkt i tid. Om kunderna är missnöjda kontaktar de innesäljarna och logistikavdelningen får då 

i sin tur påminna leverantören. Företag X arbetar aktivt med att byta ut leverantörer som inte 

lever upp till faktorerna. 

 

Företaget har tidigare haft stabila och långa förhållanden med sina lokala leverantörer, men idag 

har de en mer global strategi. Att de idag byter leverantörer oftare skulle kunna leda till en mer 

osäker leverantörsmarknad. Däremot nämner Andersson att det är lätt att få tag på nya 

leverantörer, vilket kan öka stabiliteten. Att arbeta med en centraliserad eller decentraliserad 

innesäljfunktion och logistikfunktion behöver inte påverka leverantörsrelationerna då de idag 

arbetar med globala inköp. Genom att ställa krav på sina leverantörer och försöka uppnå mindre 

totalkostnader ökar företagets konkurrensfördelar.  

 

4.3.5 Informationsteknologi  

Utvecklingen inom informationsteknologin möjliggör bättre styrning.
84

 Vid införandet av nya 

komplexa system behövs mycket resurser i form av tid för att utbilda medarbetarna och motivera 

dem, det innebär en kostnad för organisationen. Möjligheterna med informationsteknologin är 

många, exempelvis kan den knyta samman olika funktioner genom kommunikationslösningar, 

förenkla produktutvecklingen, underlätta produktion samt fungera som ett hjälpmedel för att 

styra inköp och lager.
85

  

 

Andersson berättar att de arbetar i ett komplext affärssystem. Ett stort affärssystem är svårt och 

dyrt att anpassa efter organisationen, istället får organisationen anpassas efter hur systemet ser ut. 

Alla medarbetare har olika behörigheter i affärssystemet beroende på vilken befattning de har. 

Det finns flera olika verktyg både i affärssystemet och i form av andra program som kan 

användas för att underlätta det vardagliga arbetet. Alla dessa verktyg leder till att det blir en 

komplex arbetsmiljö. De arbetar idag med att försöka minimera mängden verktyg. Då företag X 

är en stor aktör kan de ställa krav på sina underleverantörer, kunderna ställer i sin tur krav på 
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organisationen. Han menar att de går i symbios med varandra, då de gemensamt vill effektivisera 

sina processer. Exempelvis kan de samarbeta genom elektronisk överföring av information. Att 

kunna kommunicera med kunderna elektroniskt ser Eriksson som en fördel. En fördel som 

Bertilsson ser med affärssystemet är möjligheten att kunna arbeta oavsett om han befinner sig på 

kontoret, hemma eller någon annanstans i landet. En nackdel med elektroniska möten är att det är 

svårare att nå ut med information än vid personliga möten, avslutar Bertilsson.   

 

Företag X arbetar idag i ett komplext affärssystem, det underlättar samordningen av det 

vardagliga operativa arbetet i hela organisationen. Kommunikationen mellan medarbetarna på 

olika platser i landet förenklas. Komplexiteten kan också försvåra arbetet, då det tar tid att lära 

upp någon som inte har arbetat i samma affärssystem tidigare. Dessutom finns det en mängd 

övriga program utöver affärssystemet som ökar komplexiteten ytterligare. Affärssystemet bidrar 

till stabilitet, men antalet övriga program bidrar till en viss osäkerhet.  

 

4.3.6 Integration och differentiering  

Organisationen är uppdelad i flera geografiska regioner, som representerar olika 

produktområden, förklarar Andersson. Bertilsson berättar också att lokalkontoren har varit 

experter inom vissa specifika produktområden och det har setts som en fördel under alla år. 

Respektive kontor har varit ansvariga för sina egna kunder, förklarar Andersson. Han ser dock en 

utveckling mot att gränserna börjar suddas ut. Förr var gränserna mellan de olika 

produktområdena ännu tydligare än idag bekräftar Bertilsson. Om de olika produktområdena 

sammanförs skulle det leda till en kompetensbreddning tror Bertilsson. De anställda kan lära sig 

av varandra och gränserna kan suddas ut ytterligare.  

 

Andersson tror att de anställda känner att de har möjlighet att ta eget ansvar. Han detaljstyr inte 

deras arbete utan det finns relativt stort spelrum för den enskilde. Han påpekar att de flesta kan 

sina arbetsuppgifter bättre än han. Davidsson stärker Anderssons påstående med att påpeka att 

organisationen bygger mycket på förtroende. De anställda har möjlighet att ta egna initiativ inom 

arbetsuppgifternas ramar. Även Bertilsson känner att han har möjlighet att ta eget ansvar och 

fatta egna beslut. Dock menar han att det inte är många arbetsuppgifter som medför att de måste 

ta mycket eget ansvar. Eriksson tror att graden av ansvarstagandet beror mycket från person till 
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person. I företaget kan de definitivt ta ansvar om de anställda vill och vågar, men det är upp till 

den anställde själv. Hansson och Johansson känner också att de får ta egna initiativ. Hansson ger 

exemplet att hon har möjlighet att själv planera sin arbetsdag. Inge Ingesson, Regionchef för 

Mellansverige, tror däremot inte att de anställda generellt känner att de får ta mycket eget ansvar. 

Han berättar att vid en medarbetarundersökning ställdes en fråga om personalen kände att de 

hade nog med befogenheter att sköta sitt jobb, vilket de anställda svarade att de inte tyckte att de 

hade. 

 

Johansson tror att det kan bli en negativ dynamik i gruppen om de centraliserar 

kontorsstrukturen. Hon tror också att det egna ansvaret skulle minska. Andersson tror däremot att 

det finns en vinst i att människor sitter tillsammans då kommunikationen mellan de anställda blir 

bättre. Han menar att överföringen av kunskap blir lättare då arbetsuppgifter kan delas upp och 

det finns möjlighet att hjälpa varandra. Bertilsson förmodar också att kompetensen mellan olika 

produktområden kan spridas lättare. Dynamiken i gruppen kan förbättras då arbetet underlättas 

och de anställda får en större grupptillhörighet. Gruppen kan då arbeta med gemensamma kunder 

mot ett gemensamt mål. Eriksson instämmer att de kan lära känna varandra och varandras kunder 

bättre. Hansson tror att gruppen växer och utvecklas snabbare då de lättare kan utbyta kunskap 

och erfarenheter. De lär sig mer av att sitta nära sina kollegor, det leder till snabbare 

problemlösningar och att arbetet underlättas.  

 

De flesta ser fördelar med att integrera med de andra medarbetarna på företaget. Att de är så 

differentierade i sina arbetsuppgifter gör dock att en integrering kan vara svår att genomföra. Då 

de intervjuade medarbetarna idag känner att de kan ta mycket eget ansvar är det viktigt att de inte 

begränsas för att undvika konflikter. Om de lyckas integrera funktionerna och sudda ut gränserna 

mellan produktområdena skulle de kunna möta föränderliga faktorer i omvärlden även i en 

centraliserad organisation. Om de däremot misslyckas med integrationen kan konflikter uppstå 

som riskerar att splittra organisationen.  
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4.3.7 Mekaniska- och organiska strukturer  

Burns och Stalker delade in organisationer i mekaniska eller organiska beroende på vilken miljö 

de verkade inom. Företag X i Tyskland är mer hierarkiskt uppbyggt och organisationen liknar 

mer den mekaniska strukturen med auktoritet och kontroll. Organisationsformen i Sverige är 

platt, personalen tar egna initiativ och arbetar fram lösningar tillsammans med sina medarbetare, 

vilket kan kopplas till den organiska strukturen. En organisation där beslutsfattandet delegeras 

kännetecknar en decentraliserad funktion. Miljön som företag X i Sverige verkar i anses osäker, 

då flera av faktorerna i omgivningen inte är stabila. Därför bör de enligt Burns och Stalkers teori 

ha en organisk struktur, för att kunna anpassa sig till förändringar på marknaden. 

 

4.4 Organisationsstrukturens design 

Andersson förklarar att strukturen är uppbyggd i divisioner, utefter olika produktområden. Det 

finns en ledningsgrupp för varje division. Ledningsgrupperna styrs av globala strategier från 

moderbolaget. Ett centralt element i företagets organisationsstruktur i Sverige är mellancheferna. 

Anderssons arbetsuppgifter som chef innebär bland annat att följa upp nyckeltal och rapportera 

till huvudkontoret i Tyskland. En annan viktig del i Anderssons roll är att anordna månadsmöten 

och sprida information till de anställda. Han värdesätter utvecklingssamtal samt att vara ett stöd 

för sina medarbetare. Från huvudkontoret i Tyskland formas nyckeltalen och 

rapporteringsvägarna. Det finns övergripande nyckeltal för hela organisationen som bryts ner till 

personnivå. Säljarna arbetar mot nyckeltal som berör omsättning. Logistikfunktionen arbetar 

istället för att uppnå en hög leveransprecision. Nyckeltalen följs vanligtvis upp varje månad, men 

det finns vissa specifika nyckeltal de utvärderar dagligen tillägger Andersson. Om målen inte 

uppnås genomförs aktiviteter för åtgärder. “Vi är en mix av våra tyska ägares kultur och den 

svenska kulturen” avslutar Andersson.  

 

Att företag X i Sverige har många mellanchefer visar att de har en delegerad maktstruktur. 

Samtidigt påverkas de av den auktoritära styrningen från moderbolaget. Rapporteringsvägar och 

nyckeltal tyder på koordinationsmekanismen standardisering av arbetsresultat dominerar. 

Affärssystemets komplexitet har också en styrande verkan. Medarbetarnas arbetsprocesser är 

styrda genom begränsade behörigheter i affärssystemet. Detta medför att också arbetsprocesserna 

kan anses standardiserade. Standardisering av arbetsprocesser är enligt Mintzberg vanligt i en 
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maskinbyråkrati som kan återspegla styrningen i Tyskland. I Sverige är organisationen uppbyggd 

i divisioner utifrån olika produktområden. För varje division finns det en ledningsgrupp som har 

den formella makten över varje division. Makten i Sverige är fördelad enligt en begränsad 

vertikal decentralisering. Se tidigare presenterad figur 4 “fem strukturer”.  

 

4.5 Problematiken utifrån de intervjuades perspektiv 

För Andersson innebär decentralisering att ansvar och befogenheter sprids långt ut i 

organisationen. Han är fullt medveten om att dagens hjälpmedel inom informationsteknologin 

borde medföra att de kan arbeta decentraliserat. Han tror att det är svårt att vara för 

decentraliserad och samtidigt vara effektiv då företaget är en stor och komplex organisation. 

Andersson tror därför att en total decentralisering av alla funktioner är omöjlig. Andersson menar 

istället att det finns en vinst i att människor sitter tillsammans då kommunikationen mellan de 

anställda blir bättre. Att överföringen av kunskap blir lättare i en centraliserad funktion då 

arbetsuppgifter kan delas upp och då det finns möjlighet att hjälpa varandra. Andersson ser 

flertalet fördelar med att centralisera funktionen. Han anser att en mindre grupp människor som 

sitter centraliserat kan göra samma sak som en decentraliserad större grupp människor kan göra. 

Andersson förmodar därför att det finns rationaliseringsvinster i att centralisera funktionerna. 

 

Centralisering för Bertilsson innebär att det är lättare att nå ut till personalen. Centraliseringen 

behöver inte nödvändigtvis ske till en ort, utan kontoren kan vara utplacerade på färre orter med 

fler personer på varje ort, än vad det är idag. Det skulle underlätta kommunikationen i gruppen 

då det skulle behövas mindre telefon- och webbmöten. Decentralisering kan däremot ge en fördel 

i den lokala kännedomen kring kunder, men idag är det istället viktigare att knyta an till 

kunderna via återförsäljare menar Bertilsson. Det finns fler fördelar med centralisering fortsätter 

han. Kompetensen mellan olika produktområden kan exempelvis spridas lättare om de sitter 

tillsammans. De anställda kan även ta hjälp av varandra och dynamiken i gruppen blir då bättre. 

Gruppen kan arbeta med gemensamma kunder mot ett gemensamt mål menar Bertilsson. Detta 

tillsammans ger därför många fördelar för innesäljarna. Däremot ser Bertilsson risken att 

teamkänslan kan försvinna mellan innesäljarna och utesäljarna vid en centralisering.  
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Hansson har en positiv syn på centralisering och ser mest fördelar med det. Centralisering för 

Hansson innebär ett nära samarbete mellan kollegor och chefer. Hon tror att gruppen växer och 

utvecklas snabbare då de lättare kan utbyta kunskap och erfarenheter. Vid en eventuell 

centralisering är det däremot viktigt hur de sitter och arbetar menar Hansson. Öppna landskap är 

hon starkt emot då hon tror det kan skapa mycket irritationer i gruppen. Hon förespråkar därför 

en centraliserad funktion där de anställda sitter som de gör idag med egna kontor.  

 

Centralisering för Eriksson innebär att dra tillbaka enheter till en punkt. Fördelar med 

centralisering är att de kan hjälpa varandra inom gruppen. De kan lära känna varandra bättre och 

även varandras kunder, kunskapsmässigt är det därför en klar fördel. Anställda kommer lättare 

och snabbare in i nya system. Även nyanställda kan lära sig jobbets rutiner snabbare när alla 

sitter tillsammans. En centralisering av innesäljfunktionen och logistikfunktionen tror Eriksson 

skulle leda till en bra dynamik i gruppen. Han anser dock att det är viktigt att de fortfarande sitter 

i egna kontor och inte öppna kontorslandskap, precis som Hansson förmodar. Nackdelen är att 

den personliga relationen mellan kunden och innesäljaren försvinner, vilket kan leda till 

missnöjda kunder menar Eriksson. Företag X är kända för att vara utspridda på många kontor 

runtom i Sverige, det har varit vår filosofi tydliggör Eriksson. Organisationen har kunder som 

väljer företaget som leverantör på grund av detta. Eriksson påpekar dock, precis som Bertilsson, 

att det är viktigt att de fortfarande sitter uppdelat till en viss del. Han tror därför på en 

centralisering till några få orter. 

 

Centralisering för Johansson innebär att enheter stängs igen och att verksamheten utförs i färre 

lokaler. Det är ofta förknippat med att ett företag går dåligt menar hon. Johansson tror inte att 

hon kommer att lära sig mer i relation till vad hon gör idag vid en eventuell centralisering av 

innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Däremot tror hon på centralisering om det finns något 

syfte bakom det, till exempel för att vinna marknadsandelar. Johansson förmodar även att en 

centralisering kan leda till en oro i gruppen. Prestationen för den individ som riskerar att 

förflyttas kommer att försämras på grund av denna oro. Många anställda på företaget har jobbat 

på företaget i åratal och trivs väldigt bra med sina kollegor där de sitter idag menar Johansson. 

Därför förmodar hon att en centralisering av funktionerna leder till en negativ dynamik i 

gruppen.  
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För Davidsson innebär centralisering att resurser flyttas till en gemensam punkt för att kunna 

samverka och leda till synergieffekter. Decentralisering är tvärtom att ansvaret fördelas ut i 

organisationen. Davidsson tror decentralisering för med sig mer initiativtagande och ett större 

engagemang. Han tror att decentralisering kan vara fördelaktigt för att kunna ge kunderna det 

stöd de behöver. Den personliga kundkontakten skapar ett mervärde som leder till återkommande 

kunder och som i sin tur genererar fler affärer. En nackdel med att decentralisera är att det blir 

svårare för en organisation att ha kontroll. Har företagsledningen däremot en tillit till sina 

medarbetare är decentralisering en bra möjlighet. Davidsson tror däremot att vissa funktioner 

som inte är kopplade till kärnverksamheten kan centraliseras, som till exempel 

logistikfunktionen. Att sitta tillsammans leder till en annan dynamik i gruppen, men 

interaktionen med kunderna försämras. Davidsson tycker att innesäljfunktionen ska fortsätta vara 

decentraliserad för att kunna behålla goda kundrelationer och uppfylla deras krav.  

 

Ingesson förstår inte varför en centralisering ska vara nödvändig, då hjälpmedel inom 

informationsteknologin möjliggör att man kan arbeta decentraliserat. Han ser inga fördelar med 

att centralisera innesäljfunktionen och logistikfunktionen, förutom att innesäljarna kan hjälpa 

varandra med sina gemensamma arbetsuppgifter. Det finns betydligt fler fördelar med att 

funktionen är decentraliserad som den är idag, menar han. Det är positivt att de kan vara nära 

kunden då säljarnas uppgift är att ägna sig åt kunden. Då innesäljare och utesäljare arbetar nära 

varandra är det lättare att involvera innesäljare i olika säljaktiviteter och kundbesök. Det finns 

mycket värde i den personliga kontakten mellan våra innesäljare och utesäljare. Ingesson ser 

hellre att de sprider ut funktioner i Sverige för att vara närmare kunderna och förespråkar därför 

en decentralisering. Se figur 5 för sammanfattning av de intervjuades perspektiv. 
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Figur 5. “Sammanfattning av de intervjuades perspektiv”  

 

 

4.6 Centralisering eller decentralisering - avslutande analys  

Produktionsteknologin hos företag X kan anses diversifierad. Den kan definieras som både 

enstycks- och massproduktion, då de tillverkar standardiserade produkter som anpassas efter 

kundens behov. De båda produktionstyperna anses vara de minst komplexa jämfört med 

processproduktion. Processproduktion präglas av mer delegation än de övriga 

produktionssystemen. Vid en standardiserad massproduktion anses miljön stabil och en 

centraliserad struktur är därför att föredra. Då företaget kundanpassar sina produkter kan inte 

teknologin anses vara lika enkel som vid en standardiserad massproduktion. Därför kan en 

centraliserad struktur ifrågasättas då företaget måste kunna anpassa sig efter kundernas specifika 

behov.  

 

Storleken på managementgruppen ökar med teknologins komplexitet. Företag X har många 

mellanchefer och ungefär tio stycken av dessa har direkt kontakt med den verkställande 
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direktören, vilket stämmer överens med den mest komplexa produktionsteknologin. Styrningen 

från ledningsgruppen är tydlig och det sker ett nära samarbete mellan ledningsgruppen och den 

verkställande direktören. Då mellancheferna är fördelade i olika divisioner är makten fördelad 

enligt en begränsad vertikal decentralisering. Alla ovanstående faktorer tyder på att företag X är 

en teknologisk komplex organisation. Den teknologiska komplexiteten återspeglas i företagets 

produkter. Den stora administrativa avdelningen tydliggör att företaget tillverkar tekniskt 

avancerade produkter.  

 

Företagets komplexa produkter påverkar relationen mellan säljare och kund. Kundernas 

efterfrågan kan variera från enkla komponenter till komplexa system. Därför kan mötet mellan 

säljare och kund anses komplex. Ibland vet kunderna precis vad de vill ha, men ibland behöver 

de rådgivning och då krävs det teknisk kunskap från säljaren. Vissa kunder innehar mer 

kompetens än andra och därför varierar också behovet av säljarens kompetens. Det komplexa 

produktutbudet kan göra att kunder känner sig osäkra, därför är det viktigt att det finns en tillit 

mellan säljare och kund. Decentralisering kan vara att föredra för att öka den personliga 

kontakten och känslan av förtroende. Innesäljarna har kunskap kring olika produktområden och 

deras kompetenser varierar. Om de sitter centraliserat skulle innesäljarna kunna dela med sig av 

sina respektive kunskaper och tillsammans lösa problem. Det blir då ännu viktigare för de 

tekniskt kompetenta utesäljarna, som fortfarande är utspridda i landet, att vårda relationerna med 

kunderna. Innesäljarna har inte lika mycket personliga möten med kunderna som utesäljarna har, 

därför bör innesäljarna kunna sitta centraliserat och låta utesäljarna upprätthålla den nära 

relationen med kunderna.  

 

Relationen med fokuskunderna anses stabil och en eventuell centralisering borde därför inte 

påverka dessa relationer avsevärt, speciellt inte om utesäljarna fortfarande finns kvar på de lokala 

platserna i landet. Det är viktigt för både företaget och fokuskunderna att upprätthålla vinn-vinn-

relationer. Därför kan det finnas ett intresse från båda sidor att bevara relationen. Att 

fokuskunderna är viktiga genomsyrar hela företaget då det är alla medarbetares uppgift att 

tillfredsställa kunden. En ökad kundservice kan medföra att kunden känner sig värdefull. Vilket i 

sin tur borde bidra till en fortsatt stark kundrelation. Om den gemensamma känslan för 

fokuskunder kan bli starkare i en grupp som arbetar tillsammans kan en centraliserad struktur 
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vara att föredra. Med återförsäljare som förser de mindre kunderna med produkter, borde en 

centralisering vara möjlig också ur deras perspektiv.  

 

Den personliga kontakten kan addera mervärde vid försäljningstillfället, då interaktionen mellan 

innesäljare och kund kan öka förtroendet för varandra. Det kan i sin tur leda till 

konkurrensfördelar. Att vara närvarande och en komplett leverantör inom flera produktområden 

stärker företagets position bland konkurrenterna på marknaden. Om företagets säljare inte finns 

närvarande på flera orter kan konkurrerande aktörer som är på rätt plats ta över kunder. För att 

försvara den lokala marknaden kan det vara en fördel att ha en decentraliserad 

organisationsstruktur. Å andra sidan kan samverkan vid en centralisering leda till ett starkare 

företag X. 

 

Samverkan vid en centralisering kan leda till kunskapsspridning, bättre kommunikation och ökad 

integration. För att en integration ska vara möjlig är det viktigt att det inte uppstår för mycket 

konflikter, för det kan istället splittra organisationen. Delegerad makt ökar chansen för 

motiverade medarbetare. Det kan stimulera nytänkande och nya idéer, vilket kan leda till ökad 

differentiering hos de anställda. Företagets medarbetarkompetens varierar och kunskapen är 

uppdelad i olika produktområden. Det är viktigt att samordna medarbetarnas olika kompetenser 

för att organisationen ska uppnå en integrerad helhet. Differentierade kunskaper integrerade till 

en helhet gör att det blir lättare att möta en föränderlig omvärld. Det skulle underlätta en 

centralisering.   

 

Omvärldsfaktorerna som påverkar innesäljfunktionen och logistikfunktionen på företag X 

varierar i osäkerhet. Då flera av faktorerna inte anses förutsägbara visar det att företagets 

omgivning är osäker. För att företaget snabbt ska kunna anpassa sig till marknaden kan en 

organisk struktur förespråkas. Då krävs det att medlemmarna får möjlighet att forma sina egna 

uppgifter och ta egna beslut. Den organiska strukturen kan möjligtvis tillämpas vid en geografisk 

centralisering. Organisationen kan då anta en organisk struktur där deras differentierade 

kunskaper integreras. Företagets medarbetare kan då tillsammans möta den föränderliga 

omvärlden. 
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5. Slutsats 

Den viktigaste omvärldsfaktorn för innesäljfunktionen och logistikfunktionen hos företag X 

anses vara kunderna, då det finns en stor osäkerhet kring hur kunderna skulle påverkas om 

företaget centraliserar innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Om utesäljarna kan 

upprätthålla en god relation med kunderna bör innesäljarna kunna arbeta från ett centraliserat 

kontor. En centralisering kan bland annat leda till kunskapsspridning, bättre kommunikation och 

ökad integration mellan innesäljfunktionen och logistikfunktionen. Krävs det däremot ett nära 

samarbete mellan inne- och utesäljarna för att kundrelationerna ska kunna upprätthållas, bör 

innesäljfunktionen fortsätta att finnas ute på den lokala marknaden. Logistikfunktionen däremot, 

bör kunna arbeta centraliserat då den inte har lika stor kontakt med kunderna. Det bästa sättet att 

organisera en organisation påverkas av faktorer i omgivningen. Kunderna anses vara den 

viktigaste faktorn och därför bör företag X fortsätta arbeta med kundfokus oavsett centraliserade 

eller decentraliserade funktioner. 

 

Fler omvärldsfaktorer påverkar innesäljfunktionen och logistikfunktionen. De flesta anses 

ostabila och därför är miljön osäker. Den organiska organisationsformen rekommenderas vid en 

osäker omvärld. Flera fördelar kan däremot uppnås vid en centraliserad organisationsstruktur och 

därför kan det vara bra att kombinera en centraliserad organisationsstruktur med den organiska 

strukturen. Om företag X lyckas kombinera centralisering med delegerad makt och frihet, samt 

hålla sina medarbetare motiverade, finns det möjlighet för en centraliserad struktur att möta 

förändringar i omvärlden.   

 

5.1 Avslutande diskussion kring ämnet  

Begreppen centralisering och decentralisering är utan tvekan svårdefinierade. Problematiken i 

denna studie har varit om begreppen ska förknippas med den geografiska placeringen eller med 

maktstrukturen. Oavsett om strukturen är geografiskt samlad eller utspridd, eller om makten är 

centrerad eller delegerad är det viktigt att få alla funktioner att samverka processinriktat mot 

samma mål. Det bästa sättet att organisera en organisation, påverkas av faktorer i omgivningen. 

Frågan om att centralisera eller decentralisera kommer därför fortsätta att diskuteras, då 

förutsättningar förändras och därmed också det bästa sättet att organisera. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till Anders Andersson  

Bakgrund 

●      Hur är innesäljfunktionen och logistikfunktionen utformad idag?  

●      Vad har logistiken respektive innesälj för roll i organisationen?  

●      Vilken typ av produktion har ni i Sverige?  

●      Hur ser hierarkin ut i Sverige idag? Hur utövas makten? 

●      Vad gör du i din roll som chef? 

●      Hur ser de andra kontoren ut?  

●      Varför sitter ni fördelade som ni gör idag? 

●      Kan du se förändringar i omvärlden som påverkar ert arbetssätt? 

○      Hur har IT utvecklats i organisationen? 

-   Hur har det påverkat kommunikationen i organisationen? 

○      Jämför ni er med era konkurrenter? 

- Vad ser ni för tendenser hos dem? 

○      Hur arbetar ni för miljön? 

  

Centralisering eller decentralisering 

●      Vad innebär centralisering för dig? 

●      Vad innebär decentralisering för dig? 

●      Vad ser du för fördelar/nackdelar med att centralisera? 

●      Vad ser du för fördelar/nackdelar med att decentralisera? 

  

Förändringen 

●      Vad skulle förändringen innebära för företag X? 

○      Tror du att förändringen skulle påverka kunderna? I så fall hur? 

○      Tror du att en förändring skulle göra er mer konkurrenskraftiga? 

○      Skulle orderprocessen kunna hanteras snabbare? 

○      Hur skulle centraliseringen påverka hela försörjningskedjan?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Intervjufrågor övriga respondenter 

●      Vem är du? 

○      Vad har du för arbetsuppgifter? 

●      Vad innebär centralisering för dig? 

●      Vad innebär decentralisering för dig? 

●      Vad ser du för fördelar/nackdelar med att centralisera? 

●      Vad ser du för fördelar/nackdelar med att decentralisera? 

●      Kan du se förändringar i omvärlden som påverkar ert arbetssätt? 

○      IT? 

○      Miljö? 

○      Konkurrenter? 

●      Känner du att du idag har möjlighet att ta eget ansvar? 

○      Tror du att en förändring skulle ändra på det? 

●      Tror du att du skulle lära dig mer av att arbeta nära dina kollegor? 

○      Skulle arbetet underlättas eller försvåras?  

○      Skulle en förändring vara bra eller dålig för dynamiken i arbetsgruppen? 

●      Vad skulle centralisering innebära för företag X?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kompletterande frågor till Anders Andersson 

● Har de anställda i produktion kompetent utbildning för deras arbetsuppgifter? 

● Vart finns det produktionsanläggningar?  

● Vad menar du med att det är uppbyggt som en serieproduktion?  

● Hur många rapporterar direkt till den verkställande direktören? 

● Hur styr ledningsgruppen? 

● Vad har den verkställande direktören för roll?  

● Är den administrativa avdelningen stor? 

● Har ni ett stabilt nätverk av leverantörer?  

● Upplever ni att konkurrensen är stor på marknaden? 

● Vad tror du att förändringen beror på? 

● Inom vilka branscher verkar era kunder? 

● Logistikfunktionen beskrivs som en stödfunktion, men hur bedrivs innesälj?  

● Vilken koordinationsmekanism för att fördela ansvar (styrmedel) anser du stämmer 

överens på organisationen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


