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Vi vill presentera för läsaren ett ämne som har följt med oss under våra promenader till skolan 

och präglad vår dialog under de här tre åren. Detta med tanke på att en utav oss har sen 

tidigare jobbat på Ellos lager. 

  

Vi vill härmed även passa på att tacka alla som var med och bidrog samt hjälpte oss under 

uppsatsskrivandet.  

 

Först och främst vill vi tacka vår handledare Torbjörn Lundkvist för att ha stöttad och gett oss 

goda råd under hela resans gång. 
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Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer för stöd och kärlek, men även varandra för ett 
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III 

Abstract 
In line with nowadays' society and the level of competition in the market is becoming 

increasingly important for companies to invest in efficiency. In the past, they said, "He who waits 

for something good never waits too long". Now the mindset has changed, which means that 

today, the customer requires quality. Awareness of what you can get has increased both to the 

customer and company. You want to have both quality and low-cost and this on as short of time 

as possible. Companies today have this as a starting point when they post their goals and will 

determine how their control mode looks like. 

 

It has never worked more before in history to highlighting the human potential and its value, 

including Human Resource Management. While at the same time it has never been more worked 

to develop the most effective approaches that will lead to profits. 

The intense competition has only enhanced machine bureaucracy because structures become 

more apparent in organizations. 

 

The purpose of this thesis was to investigate Ellos work, from an efficiency-HRM and cultural 

perspective and how it affects the employees. By relating efficiency requirements to work 

environment is created a basis for a deeper understanding of the work of Ellos stock. 

 

To achieve our objective, we interviewed a team leader, shop steward and an employee at Ellos 

stock. We have also done a survey with the employees to get different views regarding the work 

environment. What we have learned and the knowledge we have gained during the course of 

evolution is through the three interviews, 29 surveys in parallel with the selected theories to our 

thesis. 

 

In the analysis, we chose to compare the responses we have received from the interviews and 

questionnaire and then evaluated them based on theories. 

Through this study we found that human resources in Ellos layer are not being used properly. 

Too much focus on efficiency has created hierarchies; limited opportunities to influance, and the 

praise does not exist in the warehouse. By increasing the participation and contact between staff 

and management layers can involvement and work environment improve, which at some point of 

time will probably also improve its economy.  
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IV 

Sammanfattning 

I takt med dagens samhällsutveckling och den rådande konkurrensen i marknaden blir det allt 

viktigare för företag att satsa på effektivitet. Förr i tiden sa man, ”Den som väntar på något gott 

väntar aldrig för länge”. Nu har det tankesättet förändrats, vilket innebär att i dagens läge kräver 

kunden kvalité. Medvetandet om vad man kan få har ökat hos både kunden och företaget. Man 

vill både ha kvalité till lågt pris och detta på så kort tid som möjligt. Dagens företag har detta som 

en utgångspunkt när de lägger upp sina mål och blir avgörande för hur deras styrsätt ser ut.  

 

Aldrig har det tidigare genom historien arbetats mer med att lyfta fram människans potential och 

dess värde, bland annat genom Human Resource Management. Samtidigt som man aldrig har 

arbetat mer med att ta fram de mest effektiva arbetssätten som ska leda till vinst.  

Den hårda konkurrensen har bara förstärkt maskinbyråkratins grund eftersom strukturer blir allt 

tydligare inom organisationer.   

 

Syftet med den här uppsatsen har varit att undersöka Ellos arbetsmiljö, utifrån ett effektivitets- 

HRM- och kultur perspektiv och hur den påverkar de anställda. Genom att förhålla 

effektivitetskrav mot arbetsmiljö skapades ett underlag för en djupare förståelse för arbetet inom 

Ellos lager. 
 

För att uppnå vår syftet intervjuade vi en teamledare, klubbordförande och en anställd på Ellos 

lager. Vi har även gjort en enkätundersökning med de anställda för att kunna få olika synpunkter 

gällande arbetsmiljön. Det vi har lärt oss och den kunskap vi har fått under utvecklingens gång är 

genom de tre intervjuerna, 29 enkäterna parallellt med de valda teorierna till vår uppsats. 

Vid analysen valde vi att jämföra de svar vi hade fått från intervjuerna och enkäten för att sedan 

bedöma dessa utifrån teorierna.  

 

Genom denna studie har vi kommit fram till att de mänskliga resurserna inom Ellos lager 

utnyttjas inte på rätt sätt. För hög fokusering på effektiviteten har skapat hierarkier, samt 

begränsade möjligheter till inflytande och att beröm inte existerar på lagret. Genom att öka 

medinflytande och kontakt mellan lagerpersonal och ledning kan engagemang och arbetsmiljö 

förbättras, vilket på sikt troligen även förbättrar företagets ekonomi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Arbetsmiljö, effektivitet, kultur, stress, lager, buller, ergonomi  



 

V 

Innehållsförteckning 

 
1 Inledning ........................................................................................................................ - 1 - 

1.1 Bakgrund ............................................................................................................................ - 1 - 
1.2 Problemdiskussion .............................................................................................................. - 2 - 
1.3 Problemformulering ............................................................................................................ - 4 - 
1.4 Syfte ................................................................................................................................... - 4 - 
1.5 Avgränsningar ..................................................................................................................... - 4 - 
1.6 Disposition .......................................................................................................................... - 4 - 

2 Metod och värkställande ................................................................................................. - 5 - 
2.1 Metod ................................................................................................................................. - 5 - 

2.1.1 Kvalitativ metod ............................................................................................................. - 5 - 
Kvantitativ metod ........................................................................................................................ - 6 - 
2.1.2 Hermeneutik ................................................................................................................... - 6 - 

2.2 Strategi; deduktion, induktion, abduktion ............................................................................ - 7 - 
2.2.1 Deduktion ....................................................................................................................... - 8 - 
2.2.2 Induktion ........................................................................................................................ - 8 - 
2.2.3 Abduktion ....................................................................................................................... - 8 - 

2.3 Datainsamlingsmetod .......................................................................................................... - 9 - 
2.3.1 Primärdata ...................................................................................................................... - 9 - 
2.3.2 Sekundärdata .................................................................................................................. - 9 - 
2.3.3 Urval .............................................................................................................................. - 9 - 

2.4 Datainsamlingsteknik ........................................................................................................ - 10 - 
2.4.1 Intervju ......................................................................................................................... - 10 - 
2.4.2 Enkät ............................................................................................................................ - 11 - 

2.5 Validitet och reliabilitet ..................................................................................................... - 11 - 
2.5.1 Validitet ........................................................................................................................ - 11 - 
2.5.2 Reliabilitet .................................................................................................................... - 12 - 
2.5.3 Källkritik ...................................................................................................................... - 12 - 
2.5.4 Sökord .......................................................................................................................... - 12 - 

3 Teoretisk referensram ................................................................................................... - 13 - 
3.1 Klasisk ledningsteorin och Scientific Management ............................................................ - 14 - 

3.1.1 Den klasiska ledningsteorin ........................................................................................... - 14 - 
3.1.2 Scientific Management .................................................................................................. - 14 - 

3.2 Maskinbyråkrati och divisionaliserad form ........................................................................ - 15 - 
3.2.1 Maskinbyråkrati ............................................................................................................ - 15 - 
3.2.2 Divisionaliserad form .................................................................................................... - 16 - 

3.3 Human Resource management .......................................................................................... - 17 - 
3.4 Organisationskultur ........................................................................................................... - 19 - 

4 Empiri .......................................................................................................................... - 22 - 
4.1 Ellos ................................................................................................................................. - 22 - 
4.2 Intervju med Teamledaren Yvette ...................................................................................... - 22 - 
4.3 Intervju med Lisa klubbordföranden .................................................................................. - 25 - 
4.4 Intervju med Lena heltidsanställd på Ellos ......................................................................... - 28 - 
4.5 Enkäter ............................................................................................................................. - 30 - 

5 Analys .......................................................................................................................... - 35 - 
5.1 Effektivitetsperspektiv....................................................................................................... - 35 - 

5.1.1 Stress och tidspress kontra effektivitet ........................................................................... - 36 - 
5.1.2 HRM, arbetsmiljö och hälsa .......................................................................................... - 37 - 

5.2 Kulturperspektiv ............................................................................................................... - 38 - 
5.3 Slutsatser .......................................................................................................................... - 40 - 



 

VI 

5.4 Avlutande diskussion/ förslag till vidare forskning ............................................................ - 41 - 
6 Referenslista ................................................................................................................. - 42 - 
7 Bilagor ......................................................................................................................... - 45 - 

7.1 Bilaga 1 Intervjufrågor till teamledaren och klubbordföranden .......................................... - 45 - 
7.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till lageranställde ........................................................................... - 46 - 
7.3 Bilaga 3 Enkätundersökningen .......................................................................................... - 47 - 



 

- 1 - 

1 Inledning 

Det här kapitlet inleds med en bakgrund om ett område som länge har vilat i vårt intresse att 

undersöka. Därefter presenteras syftet med undersökningen som sedan byggs upp med en 

problemdiskussion, problemformulering samt avgränsning för att sedan avslutas med en 

disposition.  

1.1 Bakgrund  

Det är inte sällan man hör att inom byråkratiska organisationer så finner man stress i olika 

former. Man tar del av denna information utifrån det nätvärk man har omkring sig där man 

antingen har jobbat själv eller känner någon som jobbar eller har jobbat där.   Ett förhållande som 

dyker upp upprepande gånger för att beskriva arbetsmiljön inom dessa organisationer är stress. 

Enligt Lindmark och Önnevik är stress idag en faktor som i hög grad påverkar arbetsmiljön inom 

organisationen (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Globaliseringen har medfört ökad spridning av internationella koncerner. Med hjälp av mål- och 

nyckeltal styr huvudkontoret standardiserade och effektivitetsinriktade divisioner och dotterbolag 

(Tempel & Walgonbach, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Hierarkisk ordning inom PPR. (Wenche Göransson, 2011) 
1
 

 

Ellos är ett hierarkiskt uppbyggt företag som ingår i PPR (Pinault-Printemps-Redoute) koncernen 

med dess huvudkontor i Frankrike. PPR är uppdelat i lyxvarumärken och detaljhandel där Ellos 

ingår i detaljhandeln.  Allt arbete inom verksamheten är nyckeltalbaserad. Dessa nyckeltal sätts i 

Frankrike för att bestämma och kontrollera arbetsutgången. Lindmark och Önnevik skriver att 

organisationer kan skaffa sig underlag för kontroll och använda sig av nyckeltal, för att på så vis 

utvecklas och effektiviseras (Lindmark & Önnevik, 2006).  

Ju snabbare man klarar av att nå de uppsatta nyckeltalen desto mer höjs ribban för att öka dessa 

nyckeltal, vilket innebär att man ständigt hetsar efter nya och mer effektiva siffror. Man jobbar 

efter målstyrning.  

Hela den här proceduren sker för att få nöjda kunder och ägare samt för att höja 

vinstmaximeringen som ska leda till en bättre lönsamhet.    

                                                

 
1 Telefonsamtal med Wenche Göransson på Ellos 
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Detta innebär att personalen ständigt ställs in för nya nyckeltal som de ska jobba efter. 

Vinstmaximering varierar mellan branscherna i den meningen att vissa strävar efter att få så hög 

vinst som möjligt medan andra siktar mot en mer tillfredställande nivå (Sköldberg, 1990; 

Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Det är bevisat att en hälsosam arbetsstyrka som är stabil både fysiskt och psykiskt och som trivs 

på sin arbetsplats, både gynnar företaget och samhället i form av att sjukfrånvarokostnader 

minskar och produktiviteten ökar. 
2
 

 

Med tanke på att den psykiska ohälsan har blivit alltmer vanligare bland medborgarna idag har 

man dock förflyttat fokuset. Diskussionen om arbetsmiljön kretsar alltmer runt om psykosociala 

förhållanden som verkar på personalens hälsa och välbefinnande. Hälsan på en arbetsplats har 

ofta blivit förknippad med yttre omständigheter som påverkar den fysiska hälsan så som 

säkerhetsutrustning, arbetsverktyg, ergonomi, buller etc. Den fysiska arbetsmiljön är för det 

mesta uppenbar, men inte alla gånger. Den fysiska påfrestningen kan innebära allt ifrån buller, 

regelbundna lyft som sliter, belysning, stress på arbetsplatsen som inte syns lika tydligt vid första 

ögonkastet. Eftersom den fysiska arbetsmiljön i allmänhet är möjlig att mäta så finns det även en 

potentiell möjlighet att reglera den. I samband med att man försöker finna lösningar för den 

fysiska hälsan ökar den psykiska och blir alltmer belastande och påtaglig. Psykosocial arbetsmiljö 

handlar om samverkan emellan individen och den miljö som finns kvar när fysiska 

arbetsmiljöomständigheter har avlägsnats.  Det kan t.ex. handla om personlig utveckling och 

ohälsa som stress, delaktighet, inflytande, sociala relationer, rättvisa, mobbing etc. 
3
 

1.2 Problemdiskussion 

Arbetsuppgifterna på lagret är mycket enformiga och rutinmässiga, där mycket av det dagliga 

arbetet innebär tunga lyft vilket medför fysiskt slitage. Det är mycket viktigt att arbetsmiljön är 

anpassad så att man undviker belastningsskador, vilket kan åstadkommas genom att minska tunga 

lyft, vissa arbetsrörelser som i längden sliter på kroppen samt undvika monotona och upprepande 

arbetsrutiner. Fysiska påfrestande arbetsställningar leder till att arbetsplatsen blir mindre 

ergonomiskt och för detta måste man hitta rätt utformad utrustning (Hultgren, 1995 i Larsen, 

2011).  

 

Man har ett tidpressat schema då man måste klara sina arbetsuppgifter på en bestämd tid. Man 

jagas ständigt av den tickande klockan som finns på lagret. Denna klocka är till för att man ska 

klara av sina arbetsuppgifter efter en speciell tid, vilken skapar stress och medför psykiskt 

påfrestning. Den negativa stressen bär man med sig även på hemmaplan. 

För att undvika den ska man se till att personalen kan uppnå en balans mellan arbete, familj och 

fritid (Mintzberg, 1979 i Jacobsen & Thorsvik, 2008; Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Arbetsplatsens viktigaste resurs är personalen och man måste på bästa möjliga sätt ta vara på 

denna resurs. Det som blir allt mer viktigare är arbetsmiljön vid nyanställning. Orsaken är att alla 

vill ha en tryggare arbetsplats, men vilket inte är självklart.  

                                                

 
2http://www.prevent.se/sv/arbetsmiljoupplysningen/amnen/stress/ [2011-02-05] 
3 http://www.prevent.se/sv/arbetsmiljoupplysningen/yrken/vaktare/ [2011-02-05] 
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När det gäller att introducera nyanställda till företaget skiljer det sig åt mellan olika 

organisationer och hur de väljer att sköta den här processen.  

En del organisationer gör introduktionen vid nyanställning väldigt kort, vilket leder till att den 

nyanställde redan från första början får klara sig på egen hand (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

Med tanke på att vi mestadels vistas på vår arbetsplats är det viktigt hur hälsan påverkas och 

upplevs bland personalen. Har man en bra arbetsmiljö kan det leda till att personalen blir mer 

motiverade. Att komma till sin arbetsplats och prestera på topp samtidigt som det förebygger 

ohälsa. Om de anställda mår bra gynnar det både företaget och den enskilda individen. Därför är 

det väldigt viktigt att arbetsgivaren är uppmärksam och lyssnar på sin personal samt tar initiativ 

till att förbättra arbetsmiljön inom företaget och detta i samarbete med sin personal. Den fysiska 

och psykiska arbetsmiljön ingår i arbetsutövandet (Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Den fysiska och psykiska arbetsmiljön inom ett företag påverkar personalen på olika sätt 

beroende på individen. Psykiska delen påverkar personalen på ett känslomässigt plan som avgör 

hur den mår och utför sitt arbete. Den fysiska delen påverkar den anställde bland annat genom 

den synliga miljön, det vill säga påtagliga faktorer så som lokaler, luft, ljus, ljud, inredning och 

maskiner som de använder sig av osv. 

Om dessa faktorer är utformade på bästa sätt så kan personalen undvika skador som kan 

uppkomma. Samtidigt som företagsledningen bär det största ansvaret för att skapa en god 

arbetsmiljö så är även personalen skyldiga att se till så att arbetsmiljön fungerar. För att stressen 

ska bli så ofarlig som möjlig kan organisationen med små medel åtgärda den. Det mest effektiva 

sättet att göra det på är att öka handlingsutrymmet för de anställda, speciellt genom att öka 

ansvaret. Har man höga krav och lite möjlighet att påverka leder det till mer stress (Cronsell et 

al., 2003). 

 

Föreliggande uppsats fokuserar på några viktiga punkter som hamnar inom fysiskt och psykiskt 

arbetsmiljö, vilka påverkar organisationens effektivitet de mänskliga resurserna (HRM) och 

utformar dess kultur. Dessa punkter är buller, ergonomi och stress.  
Vi valde att just skriva om dessa punkter då en av oss har jobbat på Ellos och på så vis har 

erfarenhet av ovanstående förhållanden. Vi inser att de här punkterna har stort betydelse och 

förekommer i det dagliga arbetet inom Ellos lager.  
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1.3 Problemformulering 

Huvudfråga: 

– Hur påverkar Ellos effektivitetskrav och kultur dess arbetsmiljö? 

 

Underfrågor: 

– På vilket sätt påverkar tidspressen de anställda? 

– Hur yttrar sig personalens inflyttande inom organisationen? 

– Hur uppfattar de anställda att arbetsplatsen påverkar deras hälsa? 

– Vad kännetecknar personalens beteende och uppfattning om organisationens verksamhet? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett effektivitets-, HRM- och kultur perspektiv undersöka Ellos 

arbetsmiljö. Genom att förhålla effektivitetskrav mot arbetsmiljö skapas underlag för en djupare 

förståelse. 

1.5 Avgränsningar 

Med tanke på att Ellos är en stor organisation har vi valt att avgränsa denna undersökning till att 

endast undersöka arbetsmiljön inom företagets lager. Studien avgränsas teoretiskt med hjälp av 

ett effektivitets- HRM- och kultur perspektiv.   

1.6 Disposition 

För att underlätta läsningen av denna uppsats är den uppdelad i olika kapitel med tillhörande 

underrubriker, varje rubrik anger klart och tydligt vad stycket handlar om. 

 

1. Det första kapitlet inleds med en kort inledning, bakgrunden till ämnet. Varför detta är ett 

intressant problem, vad det är som skall uppnås och varför. Detta kapitel avslutas med en 

frågeställning, syfte, avgränsning och en kort sammanfattning av uppsatsens struktur.  

 

2. I kapitel två framställs den metod som har använts för att lägga upp arbetet och 

genomföra uppsatsen. Kapitlet behandlar även hur intervju och enkät har utformats och 

verkställts samt vilka urval vi har använt oss av. 

 

3. I det tredje kapitlet redogörs den litteratur som har använts, forskningsartiklar och böcker. 

Det sker även en liten förklaring om varför vi har använt dessa i vår uppsats och vilka 

kopplingar som finns mellan de olika teorierna etc.  

 

4. I kapitel fyra presenteras empirin som vi har fått fram till uppsatsen. Här finns 

intervjuerna och enkätundersökningarna som har gjorts och sammanställts för att sedan 

kunna analyseras. 

 

5. Kapitel fem behandlar analysen och de slutsatser som kan dras och en avslutande 

diskussion.  
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2 Metod och värkställande  

I detta kapitel beskrivs det hur vi har gått till väga för att verkställa denna uppsats. Här beskriver 

vi även de metoder som har använts vid insamlandet av det empiriska materialet och vid urval av 

respondent.  

2.1 Metod  

En av uppsatsens författare har tidigare jobbat på Ellos lager i några år och vet hur saker och ting 

ligger till där samt hur arbetsmiljön är. För att vi skulle få en klarare bild om hur arbetsmiljön är 

idag valde vi att använda oss av kvalitativ och kvantitativ metod. Dessa metoder ansåg vi passa in 

till vårt arbete.  

 

2.1.1 Kvalitativ metod  

För att få fram mer ingående och mångsidig information samt genomföra en längre intervju är en 

kvalitativ metod tillämplig. Denna metod är särskilt användbar för att undersöka företeelser som 

det har forskats lite på samt få mer utförliga beskrivningar inom dessa (Johannnessen & Tufte, 

2003). 

Kvalitativ metod valde vi för att genom olika typer av datainsamling få en djupare förståelse av 

det objekt vi studerar samt att förstå objektens problemkomplex och sammanhang. Den här 

metoden används för det mesta av hermeneutiken som startar från ett humanistisk förebilder. 

Inom kvalitativ metod är flexibiliteten mycket hög och struktureringen och standardiseringen är 

låg. Därför behöver en intervju inte vara lika förbestämd som vid kvantitativ metod, för att 

intervjupersonen här får svara fritt. Det betyder inte att allt händer slumpmässigt utan en viss 

förberedelse finns. Här är målet att igenkänna det okända (Andersen, 1998). Vi ville utföra 

intervjuer för att fånga idéer, erfarenheter, bedömningar och kritik för att vi ska få ut så mycket 

som möjligt utifrån de frågor vi har ställt till de deltagande.  

 

För att utföra en bra intervju är det mycket viktigt att ta reda på vilka intervjuformer som finns 

och hur dessa går till. Detsamma gäller när man ska genomföra en enkätundersökning. Intervju 

metoden var delvis strukturerad därför att denna form av intervju inriktar sig på individens 

upplevelser av en viss funktions kvalité och betydelse. När vi genomförde intervjun sökte vi efter 

kunskap om en viss funktions kvalité.  

Fördelen med denna metod är att den ger möjligheten till en kvalitativ analys av ämnet då olika 

svar ger en bra grund för analys av ämnet (Sandberg & Faugert, 2007; Mattsson & Örtenblad, 

2008).  



 

- 6 - 

Kvantitativ metod  

Det är ett faktum att människor och mänskliga fenomen studeras inom den kvantitativa metoden 

fastän den hämtar mycket av sitt tillvägagångssätt från den naturvetenskapliga metoden 

(Johannnessen & Tufte, 2003).  

 

Kvantitativ datainsamlingsmetod innebär hur utförande av enkätundersökningar och samt 

insamling av registerdata går till. Denna metod valde vi för att göra undersökningen så statistiskt 

säker som möjlig och undersöka vilka slutsatser som kan dras mellan en åtgärd och den effekt 

som uppnåtts. Samt för att tillförsäkra att den statisktiken använts är trovärdig. Metoden är 

mycket strukturerad och standardiserad därför har den en låg flexibilitet. Detta betyder att en 

enkätundersökning eller en intervju ska ge anvisning till lagerpersonalen som ska delta t.ex. 

genom svarsalternativ (Sandberg & Faugert, 2007; Mattsson & Örtenblad, 2008). 

Enkätundersökningen genomfördes med de anställda då vi ville få fler synpunkter. Vi ansåg det 

vara mer effektivt eftersom den inte kräver så mycket tid att genomföra.   

 

2.1.2 Hermeneutik  

Ordet hermeneutik betyder tolkning och förståelse och kommer ursprungligen från grekiskans 

hermeneuo. Eftersom en hel del av samhällsvetenskapen innehåller meningsfulla fenomen så som 

texter, muntliga yttranden och handlingar så blir hermeneutik relevant. Regler, normer, 

värderingar eller sociala rollmönster som samhällsvetenskaperna försöker förklara är en stor del 

av meningsfulla fenomen, därför bottnar det i förståelse och tolkningar av meningar.  Det som 

kan uppfattas som en tolkningsprocess är dessutom stora delar av forskningsprocessen inom 

samhällsvetenskaperna, så som inom andra discipliner. Datatyper varierar från ämne till ämne. 

Exempelvis kan texter spela större roll för historiker än antropologer.  

 

Människan möter aldrig världen fördomsfri, vilket sätter en grundsyn inom hermeneutik som 

innebär att man alltid förstår något mot bakgrunden av vissa antaganden.  Vad som är förståeligt 

eller oförståeligt bestäms av de antaganden vi har. När man kommer närmare ett visst beteende, 

en text eller en bild som tycks vara oförståelig så är det oförståeligt mot det underlaget som man 

själv tar med sig i förståelseprocessen. För att förståelse överhuvudtaget ska vara möjlig är 

förförståelse en nödvändig förutsättning, detta för att vi tar vissa förutsättningar för givet och 

bemöter aldrig världen som ett blankt blad (Gilje & Grimen, 2007).   
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Figur 2: Hermeneutiska cirkeln (Alvesson & Sköldberg, 2008) 

  

Hermeneutiska cirkeln hänvisar till de sambanden mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det 

samband som den måste tolkas i. Den hermeneutiska cirkeln allmänt betecknar det 

omständigheten att all forskning består av oavbrutna rörelser mellan del och helhet och mellan 

det vi ska tolka samt den kontext som det ska tolkas i eller mellan det vi ska tolka och vår egen 

förförståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Genom att använda två olika metoder fick vi tillgång till en större helhet. På så vis pendlade 

tolkningen mellan delar - intervju och enkätsvar – och det större sammanhanget, helheten. I vårt 

fall har en av oss arbetat på Ellos, vilket givetvis påverkar förförståelsen och därmed 

tolkningsprocessen. Genom att medvetandegöra fårhållandet kan dock förutfattade meningar 

hanteras och överskridas (Czarniawska, 1999). 

 

2.2 Strategi; deduktion, induktion, abduktion 

Det beskriv tre olika sätt att kunna hantera empiri och teori på, vilka är deduktion, induktion och 

abduktion. I ansatsen deduktion utgår man från teorin till empiri, induktion utgår man från empiri 

till teori och abduktion utgår man från empiri som liksom induktion och avslår inte det teoretiska 

framförandet som gör att den ligger lite närmare deduktion (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Deduktiv, induktiv och abduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg, 2008) 
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2.2.1 Deduktion 

Den deduktiva ansatsen utgår från en allmän regel, påstår att den klargör ett visst avsides fall av 

intresse. Forskaren använder sig endast av den information som är relevant för sin egen 

undersökning. Deduktiva ansatsen är inte så riskfull då den utgår från vad som ska klargöras. 

Men risken med den här ansatsen är att viktig information kan gå förlorad, och istället för att hitta 

förklaringar till orsaken bakom så fastslår deduktionen dem. Den här ansatsen används ofta på 

kvantitativa studier där startpunkten för det mesta är forskarens idéer (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

2.2.2 Induktion 

I induktiv ansats utgår forskaren från det skaffade empiriska data som klargör en särskild 

företeelse. Efter detta försöker forskaren finna den teorin som bäst ska passa på den empiri man 

har och till slut drar man allmänna följder som kommer att vara en allmän sanning. När 

undersökningen påbörjas är det viktigt att forskaren inte har några förutfattade meningar eller 

förväntningar. Denna ansats passar bäst att användas i kvalitativa studier då den kallas för 

upptäckandes väg. Här utgår man även från studiesubjektens perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 

2008). 

2.2.3 Abduktion 

Abduktion har ett samröre med hermeneutiken för att båda bygger på en iterativprocess, vilket 

pendlar fram och tillbaka. Den används vid många fallstudier och är en kombination mellan 

induktiv och deduktiv ansats. Men abduktion varken formellt eller informellt är någon enkel 

blandning av dessa eller kan nedbringas till dem, då den förser med egna och nya moment. 

Abduktion är ute efter att framkalla förståelse (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

 

Vi ansåg att den abduktiva ansatsen passade oss bäst med tanke på uppsatsens syfte, då vi ville 

fokusera oss på problemet och ta upp ämnet för diskussion. Abduktionen gjorde möjligt för oss 

att växla mellan empiri och teori samt att diskutera under uppsatsens gång som ledde till att vi 

kunde komma fram till fler teorier. Vi hade våra intervjuer med de som deltog med en viss 

förförståelse, när empirin samlades in. Kopplingar hittades under tiden vi studerade empirin och 

teorin och därpå intressanta synsätt. På så sätt utvecklades vi och kunde se problemen på andra 

sätt.  
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Det går att uppdela datainsamlingsmetoderna i primärdata som vi får fram via intervjuer och 

sekundärdata genom utgivna källor (Andersen, 1998).  

Detta är en fallstudie som har gjorts på Ellos lager, och detta har vi löst genom intervjuer och 

enkäter som har genomförts med ledningen och de anställda. Fallstudie innebär att man samlar 

information om ett specifikt område som man tänker undersöka. Detta är en forskningsstrategi 

och innehåller både kvalitativa och kvantitativa ansatser där man kombinerar för att samla in så 

detaljerad data som möjligt (Johannessen & Tufte, 2003). 

 

2.3.1 Primärdata  

Primärdata innebär när en forskare själv har samlat in all information som behövs för uppsatsen, 

som t.ex. genom intervjuer och enkätundersökningar. Fördelen med metoden är att den 

information man samlar in anpassas till undersökningen och är dessutom aktuell. Nackdelen med 

primärdata är att den kostar och tar tid att genomföra (Andersen, 1998). Till denna studie har vi 

samlat vår primärdata genom att intervjua en teamledare, klubbordföranden, en anställd samt 

gjort enkätundersökning med 29 anställda på Ellos lager.  

2.3.2 Sekundärdata  

Sekundärdata betyder att information istället samlas in av andra personer som t.ex. forskare, 

dokument, ljudband, artiklar, litteratur osv. (Andersen, 1998). I detta fall har forskaren samlat in 

material som används i ett annat syfte och anpassar detta till sin egen undersökning. Vi har därför 

använt oss av material som finns tillgänglig, vilket har använts som stöd till vår uppsats. Att 

använda sig av sekundärdata kostar mindre och är inte lika tidskrävande. Vi fick ta del av en 

hälsoundersökning som man hade gjort med de anställda på företaget. 

2.3.3 Urval 

För att kunna göra statistiska generaliseringar så används ett enkel slumpmässigt urval, vilket 

även inträffar i kvalitativa undersökningar. Detta innebär att alla enheter i urvalet kan komma 

med (Andersen, 1998; Johannessen & Tufte, 2003). 

Detta urval valdes för enkättundersökningen, där teamledaren delade ut dessa och alla som ville 

kunde ta del av den.  

 

För att avsiktligt välja vilka man vill ha till sin undersökning använder man sig av det strategiska 

valet, detta för att ta fram de som är mest lämpligast för forskningen och för att belysa rätt 

forskningsfrågor (Johannessen & Tufte, 2003). Därför intervjuades teamledaren och 

klubbordföranden på Ellos lager.  

 

Snöbollsmetoden används om man genom andra informanter får förslag om vilka personer inom 

t.ex. en organisation som forskaren kan undersöka. Det kan leda till att forskaren kommer till 

lämpliga personer som han eller hon vill intervjua (Johannessen & Tufte, 2003). 

Teamledaren föreslog en anställd att intervjua och som enligt henne var lämplig att svara på 

frågorna då hon hade jobbat där i många år och var insatt i arbetet inom lagret. 
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Vi valde att undersöka de anställdas och ledningens svar, som representeras av teamledaren och 

klubbordföranden. Detta för att få en mer rättvis bild om var båda parterna står och tycker om 

arbetsmiljön på Ellos lager.  

 

2.4 Datainsamlingsteknik 

För att lagra in information till sin undersökning finns det olika datainsamlingstekniker, vilka kan 

indelas i till exempel intervjuer och enkätundersökning (Andersen, 1998). Dessa två har valts till 

vår undersökning och kommer att förklaras lite mer utförligt nedan.  

2.4.1 Intervju 

En strukturerad intervju är en intervjuare som ställer förberedda frågor. De båda parterna är inte 

likställda i intervjusituationen då intervjuaren ställer frågorna och granskar situationen . Beroende 

på vilka frågor som intervjuerna ska ge svar på avgör vilken slags information som samlas in 

genom dessa. En intervju kan mer eller mindre vara strukturerad, vilket innebär att man anpassar 

den. Den strukturerade intervjun innebär en kompakt uppsättning av frågor, vilka oftast bestäms 

innan intervjun. En ostrukturerad intervju innebär ett informellt och ickestandardiserad sätt att 

utföra intervjuer på. Här har man inte ordningsföljden förutbestämd eller frågeformuleringarna. 

Fördelen med den är att den är mer flexibel, vilket gör att informanten har lättare för att prata 

under intervjuns gång (Johannessen & Tufte, 2003). I vårt fall var intervjun delvis strukturerad 

där vi ställde frågorna och de intervjuade gav oss mer utvecklade svar. 

 

Innan vi började skriva uppsatsen togs det kontakt via telefon med en teamledaren, 

klubbordförande och de anställda. Vi frågade om det gick bra att utföra intervjuerna och 

enkätundersökning. Efter att ha fått positiv signal från dem genomfördes intervjuerna med 

teamledare, klubbordförande och en anställd på Ellos lager. Intervjuerna utfördes på deras kontor 

för att det skulle ske ostört och att de skulle känna sig trygga. De intervjuades en i taget för att 

inte påverkas av sina kolleger. Vi valde att använda oss av kvalitativa och kvantitativa metoden 

för att samla in all nödvändig information till denna uppsats och kunna besvara på 

frågeställningarna. Detta gjordes för att även få synpunkter och se arbetsmiljön ur anställdas, 

chefens och ordförandens perspektiv.  

Intervjuerna spelades in på band och sedan omskrevs ordagrant till text. Därefter läste vi igenom 

intervjuerna några gånger och sammanfattade de, för att samtidigt kunna se om det fanns något 

sammanhang mellan respondenternas svar.  

 

Intervjutider med de tre informanterna; 

 

 Yvette, 13 april 2011, 1:12 minuter. 

 Lisa, 5 april 2011, 1:32 minuter. 

 Lena, 14 april, 2011, 28 minuter. 
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2.4.2 Enkät  

En enkät används vid kvantitativa studier och är utformad som ett frågeformulär vid en 

opersonlig intervju. Här kan man skicka sina frågor till de man önskar ska svara och sedan kan de 

själva skicka tillbaka det ifyllda formuläret. När de väl är utförda kan man inte ändra på de efter 

att svaren har skickats tillbaka. Därför måste man vara väldigt noga med att utforma frågorna och 

planera de väl.  

Enkättekniken kräver inte så mycket tid, den är mycket billig och ger ganska pålitlig information. 

Det är viktigt att man först kontrollerar vilka för- och nackdelarna är med metoden (Andersen, 

1998).  

Nackdelen med en enkätundersökning är att det lätt kan bli stelt och låst samt att man är 

begränsad till vissa svarsalternativ där man inte får djupa svar. Detta bemötte vi dock med ett 

antal öppna frågor som kompletterade enkäten vilket gav oss lite mer djupare insyn. Man kan 

använda kvalitativ och kvantitativdata samtidigt, där kvalitativdata fungerar för att upplysa de 

siffermässiga resultaten där man förklarar deras innehåll (Johannessen & Tufte, 2003). 

I vårt enkätresultat används dessa parallellt då vi under varje tabell förklarar djupare vad siffrorna 

står för.   

 

En enkätundersökning utfördes med de anställda på Ellos lager, där det totalt var 29 stycken av 

lagerpersonalen som deltog.  Enkätundersökningen bestod av slutna och öppna frågor. Enkäterna 

delades ut till medarbetarna med hjälp av temaledaren som insisterade att personligen dela ut den 

till sin personal. Dagen efter kunde enkäterna hämtas ut som var färdigt besvarade och börja 

sammanställas. Samtidigt som hon gjorde oss en tjänst att själv dela ut enkäterna till personalen 

anser vi att hon egentligen gjorde oss en otjänst. Detta för att vi gärna skulle vilja vara närvarande 

vid utdelningen av enkäterna då detta hade gett oss en möjlighet till en observation. Dessutom 

anser vi att hon har kunnat påverka urvalet av de som besvarade på enkäten. Med tanke på att 

endast 29 stycken av totalt 350 anställda på lagret valdes av teamledaren att delta i 

enkätundersökningen innebär detta att delen presenterar helheten i organisationen.  Detta urval 

kallas för inferens som innebär att en liten population påstår om totalpopulationen. (Andersen, 

1998) 

 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Nedan sker en beskrivning av både validitet och reliabilitet samt en diskussion kring begreppen. 

Med hjälp av dessa diskuteras tillförlitligheten och det som undersöks i denna uppsats.  

2.5.1 Validitet 

Endast det som är relevant för vår uppsats analyseras och utvärderas och ju högre validitet en 

uppsats har desto mer har den handlat om det som var avsikten att undersöka. 

Validitet kan delas upp i termerna extern och intern validitet. Extern innebär att det som har 

framkommit i granskningen kan användas även i andra sammanhang. Intern validitet beskriver 

hur trovärdiga de slutsatser som har framkommit är i uppsatsen (Sandberg & Faugert, 2007). 

Validitet innehåller även två andra begrepp som är giltighet och relevans. Giltighet innebär att 

vårt empiriska kunskapsplan stämmer överens med vår teoretiska plan.   

Hur relevant vår empiriska variabel- eller begreppsval är för vår problemställning förklarar vad 

relevansen är för vår studie (Andersen, 1998). 
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Vi har utgått från teorierna som var relevanta för den här studien och detta för att uppnå så hög 

inre validitet som möjligt för att framkalla våra intervjufrågor. Vi gjorde tre stycken intervjuer 

med varje person inom lagret som vi ansåg vara mest lämplig till undersökningen. Vidare gjorde 

vi även enkäter med personalen på Ellos lager för att få en mer omfattande och verklig bild av 

lagret. Teamledaren och klubbordföranden på lagret fick möjligheten att få intervjufrågorna i 

förväg. Den anställde kunde inte få frågorna i förväg då vi inte visste vem som skulle bli 

intervjuad då teamledaren skulle välja ut en person åt oss. Genom att skicka frågorna i förväg 

anser vi att det har lett till att de intervjuade gav oss mer utförliga och genomtänkta svar.  

2.5.2 Reliabilitet 

Begreppet avser hur systematisk och noggrann vi har varit i insamlingen av fakta till vår uppsats. 

Metoden kräver att vårt resultat blir detsamma oavsett vem det är som gör uppsatsen förutsatt att 

materialet är exakt detsamma. Ju högre reliabiliteten är desto mer tillförlit lig blir vår uppsats 

(Johannessen & Tufte, 2003).  

De undersökningar som vi har gjort har vi i möjligaste mån undvikit opålitliga omständigheter.  

Detta genom att vi spelade in alla intervjuer som vi har gjort så att inte viktig information skulle 

komma bort, samt att vår handledare har läst och vart med oss under hela uppsatsens gång. 

Informanterna fick vara anonyma, detta för att höja sannolikheten att man får äkta svar genom 

deras uppfattning. Vi föreslog detta för att få mer uppriktiga svar gällande arbetssituationen.  

 

2.5.3 Källkritik   

Den sekundärdata som används är bland annat en intern hälsoundersökning, vilken har gjorts med 

personalen på Ellos lager, höjer uppsatsens trovärdighet. Detta för att man fick en inblick i hur 

personalen mår enligt denna undersökning.  

 

Andra webbsidor har innehållit mer information om Ellos och dess bakgrund än deras egna 

hemsida. Detta upplevdes som negativt då vi förväntade att hitta en hel del information om 

organisationen där.  

 

I den teoretiska delen tycker vi att den teori som har valts är både relevant och tillförlitlig för 

uppsatsen. Exempel på detta är Taylor, en klassisk forskare som påverkar dagens situation med 

hans teori om Scientific Management, vilken har en hög giltighet i ämnet ännu idag.  

Därefter presenteras Mintzberg organisationsteorier och konfigurationer vilka fortfarande är 

aktuella teorier om organisationers uppbyggnad.  

 

Det som ännu mer förstärker uppsatsens tillförlitlighet är att en eller flera vetenskapliga artiklar 

har använts, vilka kompletteras med kurslitteratur genom hela uppsatsen. Dessa används i alla de 

perspektiv som uppsatsen har för syfte att undersöka. 

2.5.4 Sökord 

De sökord som användes till denna uppsats var: Arbetsmiljö, effektivitet, organisationskultur, 

kultur, stress, lager, buller, ergonomi, Henry Mintzberg, Scientific Management.      
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3 Teoretisk referensram 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra de teorier vi har valt ut som vägledning i föreliggande 

uppsats. Dessa teorier kommer även att vara basen för våra slutsatser.  

 

Nedan redogörs de valda teorier som har kopplats med empirikapitlet där de i analyskapitlet har 

behandlats närmare. Teorierna kommer att lyfta fram arbetsmiljön inom Ellos lager utifrån ett 

effektivitets- HRM- och kultur perspektiv.  

 

Kapitlet inleds med klassisk ledningsteori som belyser organisationers principer. Den förklarar 

hur organisationer är uppbyggda och vilka komponenter ingår. Detta ska ge en klarare bild på hur 

effektiviteten är konstruerad på Ellos, det vill säga hur makten är fördelad inom verksamheten 

samt hur arbetsuppgifterna är upplagda.  

En modernare version av den klasiska ledningsteorin är Scientific Management som framställer 

de fyra nya principerna för det optimala arbetssätet för ledningar inom organisationer. Denna 

teori går ut på att ta fram och standardisera och specialisera uppgifter inom organisationer för att 

nå effektivitet genom rutiner. Inom Ellos kommer därför denna teori fungera för att undersöka de 

liknande företeelser som utspelar sig på lagret.  

 

Nästa teori som är maskinbyråkrati används för att kartlägga organisationens struktur och dess 

utformning. Det som kännetecknar maskinbyråkratin är dess hierarkiska uppbyggnad som 

avspeglas i den konstruktion som Ellos är uppbyggt på. Därför blir det intressant att se likheter 

mellan teori och det faktiska objektet.  

Tyngdpunkten ligger i att ta reda på hur makten är fördelad inom organisationen samt vilka regler 

som gör sig gällande inom Ellos lager.    

Den divisionaliserade formen används för att illustrera och ge en klarare bild av hur hela 

koncernen är uppbyggd och som Ellos är en del av. Dessa dotterbolag, så som Ellos är relativt 

självständiga i den meningen att de leds av centrala förvaltningar, alltså moderbolaget.  

 

Det tredje teoretiska perspektivet kommer ge uppsatsen en inblick i de mänskliga resurserna inom 

organisationen. Fokus ligger på att utifrån arbetsmiljöfaktorn stress ta reda på de egenskaperna 

som skapar detta särdrag inom organisationen. Inom Ellos blir detta intressant att undersöka 

därför att arbetssätet bygger på nyckeltal och arbetsrutinerna sker med tidsmätning. Vidare 

relateras teori till buller och ljud på arbetsmiljön och dess påverkan på arbetsplatsen.     

 

Det sista teoretiska perspektivet handlar om att få en djupare insyn och förståelse om Ellos kultur. 

Teoretiska begrepp som använts är bland annat subkultur och samsyn. Objektifiering, 

sedimentering och externalisering använts för att lyfta fram organisationens egenskaper.    
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3.1 Klasisk ledningsteorin och Scientific Management  

3.1.1 Den klasiska ledningsteorin  

Den klasiska ledningsteorin går ut på att organisationer bör vara rationella system som fungerar 

på ett så effektivt sätt som möjligt, detta genom de principer som finns: 

•Enhetlighet i beslut: Order till en anställd ska komma endast från den överordnade.  

•Enkelriktad beslutskedja: I organisationen ska besluttagandet gå uppifrån de överordnade och 

ner till underordnade. 

 •Arbetsdelning: För att organisationen ska uppnå ett produktivt sätt måste ledningen arbeta med 

specialisering.  

•Makt och ansvar: Det är viktigt att kräva lydnad och ge order, samtidigt som man ska skapa en 

adekvat balans mellan makt och ansvar. Det tjänar inget med att göra en anställd ansvarig för ett 

arbete som denne inte kan påverka ändå. 

•Maktcentralisering: Man måste växla centraliseringen av makten i den omfattning som gör att 

man får ut så mycket som möjligt av de anställd (Morgan, 1999).  

 

Taylor är noga med att avrådda för att använda den gamla typen av förmän med 

ackordslönesättning och förse dessa med tidsmätningssystem. Enligt Taylors observationer skulle 

detta resultera ökade motsägningar med bland annat strejker och leda till sämre förhållanden. Han 

menade att man måste utbilda funktionella förmän eller lärare, vilket skulle innebära besvär och 

vara tidskrävande. Avsikten var att ta fram de som var lämpliga att utbilda arbetarna (Taylor, 

1947 i Sköldberg, 1990).  

 

3.1.2 Scientific Management  

Taylor föreslog fyra principer för Scientific Management efter många år av olika experiment för 

att avgöra det optimala arbetssättet:  

Den första principen. Ledarna framställer en vetenskap för varje element av en mans arbete, 

vilken ersätter de gamla tumregelmetoderna.  

Den andra principen. De väljer, utbildar och utvecklar arbetaren vetenskapligt, under det att han 

tidigare valde arbete och utbildade sig själv.  

Den tredje principen. De samverkar uppriktigt med männen, så att de försäkrar sig om att allt 

arbete görs i enighet med de vetenskapens principer som har utvecklats.  

Den fjärde principen. Det föreligger en i det närmaste lika delning av arbete och ansvar mellan 

ledning och arbetare. Ledningen tar över allt arbete för vilket de är bättre lämpade än arbetarna. I 

det förflutna kastades nästan allt arbete och största delen av ansvaret på männen (Sköldberg, 

1990; Taylor, 1998; Johannsson i Bohgard, 1994).  

 

I organisationsteorin Scientific Management beskriver ingenjören Frederick Winslow Taylor en 

stark specialisering där enkla uppgifter delades upp i en mängd deluppgifter, och där de anställda 

fick ansvar för sina särskilda, specialiserade uppgifter.  Genom en sådan stark specialisering 

kunde den enskilde utveckla spetskompetens inom avgränsat arbetsområde, vilket gjorde att han 

lärde sig utföra uppgifterna på ett effektivare sätt. Dessutom slapp man byta verktyg och flytta sig 

från ett ställe till ett annat, och därmed sparades tid.  
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Kritik som har uppkommit mot Scientific Management eller den så kallade Taylorismen har 

handlat om problemen med den starka specialiseringen eftersom den skapar monotona och 

tråkiga arbeten, främlingskänsla och motivations problem 

(Mintzberg, 1979 i & Thorsvik, 2008).  

 

Taylors mest upprepade refräng i hans skrifter var brist på effektivitet. Om arbetarna kunde jobba 

mer skulle de också göra det, men då måste de ha betalt därefter, utan att behöva var rädd för 

ackordnedsättning vid ökad arbetsinsats. Weber förklarar att de systemen som är mycket 

effektiva för arbetsmarknadsrelationer avgränsas så som de med lägre sjukfrånvaro, mindre 

klagomål och disciplinära handlingar samt de med ökad produktkvalitet och regieffektivitet 

(Weber, 1985 i Arthur, 1994). Den ökade arbetsmängden måste dessutom vara grundad på 

vetenskapligt noggranna studier så att den blir optimal, varken medför för lite eller för mycket 

arbete (Sköldberg, 1990; Taylor, 1998; Johannsson i Bohgard, 1994).  

 

Gång efter gång återinträder klockan och räknestickan, i Taylors text: instrument och symboler 

för mätning av arbetsrörelser i tid och rum. På så sätt skulle man få fram de mest effektiva och 

mest snabba rörelserna och ett bonussystem kopplades vidare till detta. Om den maximala nivån 

uppnåddes av arbetarna belönades de med ett pris. Om inte, på kort sikt bestraffades de med ett 

mindre löneavdrag, och omplacerades, eller avskedades på lång sikt (Sköldberg, 1990; Taylor, 

1998).  

 

Organisationer som är mekaniskt strukturerade skapas för att uppnå på förhand bestämda mål och 

har därför svårt för att anpassa sig efter en föränderlig omvärld (Morgan, 1999). 

 

3.2 Maskinbyråkrati och divisionaliserad form  

3.2.1 Maskinbyråkrati  

Enligt Henry Mintzberg är maskinbyråkrati primärt beroende av standardisering och processer 

som innebär att teknostrukturen är nyckeldelen till organisationen. Verksamheten är hierarkiskt 

uppbyggd där den strategiska ledningen har makten, men teknostrukturen har informell makt. Det 

finns regler i hela strukturen, man prefererar formell kommunikation och besluten följer 

auktoritetslinjer (Mintzberg, 1983; Mintzberg, 1980). Organisationen har flera nivåer från den 

strategiska ledningen ner till den operativa kärnan. Här finns mellanchefer där deras uppgift är att 

föra information från ledningen till den operativa kärnan och omvänt samt att de ska kontrollera 

det dagliga arbetet (Bolman & Deal, 2000).  

Maskinbyråkrati passar bäst när man ska utföra lätta uppgifter, man försöker avlägsna alla 

osäkerheter som existerar för att mekanismen ska kunna arbeta utan något uppehåll och bli så 

effektiv som möjlig. Mellanchefernas uppgift är att kontrollera verksamheten så att det dagliga 

arbetet i den operativa kärnan utförs bra (Mintzberg, 1983).  

Foucault skriver att hierarkin och den funktionella övervakningen inte är någon jättestor 

uppfinning, men den begripliga utbredningen kvarhåller sin betydelse via den maktmekanism den 

för med sig.  
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Makten finns hos ledningen, det förs information uppifrån ledningen och ner till den operativa 

kärnan och tvärtom. Det finns ständig övervakning inom organisationen och han menar att 

innanför ett lydnad system, som har en kontroll, är makten någonting som man bara besitter, utan 

den fungerar som ett maskineri (Foucault, 1975). Enligt Mintzberg är maskinbyråkratiska 

organisationer oftast stora och gamla med en enkel och stabil omgivning. Enheterna brukar vara 

stora med formaliserat beteende, den har en vertikal decentralisering och en horisontell och 

vertikal specialisering (Mintzberg, 1983; Mintzberg, 1986). 

Det finns ett par centrala begrepp som Weber lyfter fram gällande byråkratin, vilka är horisontell 

specialisering och arbetsfördelning. Användning av regler som han framställer vad som ska göras 

i olika fall. En hierarki som bestämmer vem som är överordnare och underordnare inom 

organisationen, samt att man handlägger skriftligt om att man har möjligheter till kontroll. 

Maskinbyråkratin konstruerar på Webers idealtypiska byråkratimodell. Man ska organisera sig 

för att arbetet ska kunna bli så effektiv som möjligt, för att det ska kunna genomföras använder 

man sig av tydliga regler för hur allting ska gå till väga (Weber, 1971 i Lindmark & Önnevik, 

2006).  

 
 

 

 

 
 

 

 

Figur 4: Högst upp ligger den strategiska ledningen där alla beslut fattas. Till vänster finns 

teknostrukturen som har den informella makten. I mitten finna mellancheferna som kontrollerar 

verksamheten dagligen. Till höger finns stödfunktionen som ska se till så att det inte blir hinder i 

strukturen, här finns ekonomin, ser till så att lönen kommer i tid etc. Längst ner finns den 

operativa kärnan. (Mintzberg, 1983) 

 

3.2.2 Divisionaliserad form 

I den divisionaliserade formen redogör Mintzberg för att den utmärkas av standardiserade arbeten 

samt resultat och med detta liknas den mest med maskinbyråkratin. Divisionaliserad form nyttjas 

mestadels inom den privata sektorn och i den industrialiserade ekonomin. Här har man ganska 

självständiga enheter som verkar under ett större företag och leds av centrala förvaltningar.  

 

Man har normaliserade professioner där man ständigt måste vara flexibel med tanke på att 

omständigheterna förändras. I den här miljön kan det förekomma skadlig intern konkurens 

divisioner emellan samt mellan cheferna från den strategiska ledningen och divisionscheferna. 

Här kan det även finnas risk för att ledningen tappar kontakten med den operativa kärnan då de 

jobbar självständigt och inte har så mycket kontakt med strategiska ledningen (Mintzberg, 1983; 

Mintzberg, 1980). Även Bolman skriver att i en divisionaliserad form finns det små 

organisationer i en organisation där cheferna har olika intressen. Han menar att cheferna kan ha 

svårt att föra informationen vertikalt när det gäller organisationens målsättningar. Han anser även 

att den interna konkurrensen kan dominera de generella synerna (Bolman & Deal, 2000; 

Lindmark, Önnevik, 2006).  
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Den divisionaliserade formens utseende och varför den kallas för divisionaliserad organisation 

har att göra med hur de olika sektionerna i divisionen koordineras och leds.  Här är de olika 

sektionerna i den divisionaliserade strukturen inte beroende av varandra, medan i 

maskinbyråkratiska är man under ledningen och samordnas av allmänna regler och har hierarkisk 

kontroll (Jacobsen & Thorsvik, 2008; Mintzberg, 1983). 

Dessa organisationer är oftast stora och gamla där maktbehoven ligger hos middle line samt att 

omgivningen är komplex och dynamisk (Mintzberg, 1983).  

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5: Högst upp ligger en smal strategiska topp, till vänster finns teknostrukturen som har den 

informella makten. I mitten finns mellancheferna som kontrollerar verksamheten dagligen. Till 

höger finns stödfunktionen som har hand om personalfrågor, här finns även ekonomin, som ser 

till så att lönen kommer i tid etc. Längst ner är middle line där makten finns, de har blivit 

delegerade fån ledningen att fatta beslut som rör den egna verksamheten. De små 

maskinbyråkratierna i figuren representerar olika divisioner. (Mintzberg, 1983) 

 

Drar man på för mycket nyckeltal så påverkas även den sociala biten. Det krävs av huvudkontoret 

att man styr divisionerna först och främst mot kvantitativa resultatindikatorer, vilka för det mesta 

är ekonomiska, vinstdrivande, försäljningstillväxt etc. Problemet här är att nyckeltalen kan bli 

som tvångstankar, man sätter mål som inte går att mäta produktkvaliteten, miljön på 

organisationen överdrivs och blir påverkad (Mintzberg, 1983). Genom att analysera personalen 

och hur snabbt de klarar av sitt dagliga jobb sätts nyckeltal som används för att effektivisera 

organisationens verksamhet (Lindmark & Önnevik, 2006).  

 

3.3 Human Resource management  

I dagens läge är stress den första arbetsmiljöfaktorn som har verkan på miljön och 

arbetsutövandet. Hur stressad man blir som person är mycket individuellt och kan bero på hur bra 

man kan behandla obalans som uppkommer mellan de faktorerna som orsakar stress och de 

resurser som individen har för att kunna hantera dessa (Lindmark & Önnevik, 2006; Shinn et al., 

1984). Den psykologiska stressen handlar mestadels om hur man uppfattar tidspress. Oftast blir 

man stressad på grund av att man har för lite tid på sig att utföra arbetet som individ. Det kan 

även vara så att man blir stressad av att inte ha mycket att göra, vilket kan ses som ett problem 

vid arbeten som bevakas.  

Arbetar man i självstyrande grupper har man färre fysiska och psykiska skador samtidigt som 

man känner en mindre stress (Bohgard et al., 1994; Lindberg & Lindberg, 1990). Enligt 

Lindmark och Önnevik kan kroppen till ett visst mått vänja sig vid stress som uppkommer i 

vardagen, men till slut kommer den att tröttas ut.  

Skulle individen fortsätta bli stressad en längre tid så kommer stressen att medföra konsekvenser, 

vilka kan vara försvagad immunitet, påverkade känslor t.ex. sorg, rädsla etc.  
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Slutligen kommer kroppen att brytas ner och då kommer varken kropp eller själ orka mer som 

resulterar till att individen blir utmattad både fysiskt och psykiskt. För att sedan kunna komma 

tillbaka till en normal vardag efter en lång sjukskrivning krävs det mycket resurser av både 

individen och omgivningen (Lindmark & Önnevik, 2006; Lindberg & Lindberg, 1990; Leiter & 

Maslach, 2000).  

 

För att lyckas att arbeta med arbetsmiljö och långtidsfriska, som innebär att man vill ha friska 

medarbetare så länge som möjligt ska man ha en god kommunikation, klara mål och direkt 

feedback. För detta krävs det att ledarna konsulterar med sina anställda, de ska finnas tillhands, 

ge information samt både ge och tar ansvar.  Det ska även skapas en tilltroende arbetsklimat med 

jämlikhet (Lindmark & Önnevik, 2006; Johansson m.fl., i Bohgard 1994). Det mest effektiva 

sättet att göra det på är att öka handlingsutrymmet för de anställda, speciellt genom att öka 

ansvaret. För har man för höga krav och lite möjlighet att påverka och att ha kontroll leder till ett 

negativ stressavseende. Genom detta har man kunnat se att frisknärvaron har ökat mycket då man 

har gett de anställda mer inflyttande över sin egen arbetstid (Cronsell et al., 2003).  

 

Det är även viktigt för de anställda att bli belönade för deras prestation vilket leder till att de blir 

motiverade för att kunna göra ett bra jobb. För en teamledare är det viktigt att tänka på att 

belöning kan innebära olika saker för olika personer. T.ex. för en del kan högre lön vara den 

självklara belöningen, medans för andra kan det handla om andra sorters belöningar (Lindmark & 

Önnevik, 2006; Lindberg & Lindberg, 1990). 

 

För att kunna ha en bra hälsa och stresstålighet krävs det att man har en bra teamledare. Typiskt 

för en bra teamledare är när de anställda känner samhörighet, delaktighet och motivation samt att 

relationen till den närmaste chefen har stort betydelse när det gäller stressnivån och trivseln på 

arbetsplatsen. De kan även skapa en positiv hälsoutveckling via ökad lärdom hur en individ 

fungerar både fysiskt och psykiskt (Cronsell et al., 2003).  

Även ljud och buller ökar stressen på arbetsplatsen då det kan finnas olika maskiner och 

bullrande trafik. Bullret kan betraktas som ett stort arbetsmiljöproblem eftersom negativa effekter 

av buller kan nästan inte kvantifieras. Vid bullerexponeringar kan man få högt blodtrycke, 

blodcirkulationen i fingrarna minskar få hörselskador etc. och för att man ska lyckas hålla 

prestationsnivån ökar stresshormonerna. Samtidigt som ljud och buller är viktigt är även 

temperaturen och ventilationen det och har man då bra material och ny teknik kan man bedriva 

arbeten året runt. Jobbar man under varma omständigheter ökar blodflödet och hjärtfrekvensen 

ökar. Är det däremot för kallt påverkas individens arbetsprestation både fysiskt och mentalt 

(Bohgard et al., 1994; Lindberg & Lindberg, 1990). 

 

Organisationer har en mängd olika nyckeltal som är användbara och dessa används för att bland 

annat ta fram hur de anställda på ett företag arbetar och utifrån detta effektivisera arbetsgången. 

Allting mäts i procent så som antal anställda på verksamheten, sjukfrånvaro, ekonomiska resultat 

etc. (Lindmark & Önnevik, 2006).  

Det problem som dessa nyckeltal skapar är att de kan ha påverkan på organisationens miljö i den 

meningen att dessa kan ibland komma att överdrivas mot ouppnåbara mål (Mintzberg, 1983). 
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Stresskonen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Detta är en bild på mentala och känslomässiga stresstillstånd som heter ”Stresskonen”. 

Den förklarar vad som händer med oss när vi utsätts för stress. Är man inte stressad kan man 

tänka klart och kan hantera sina känslor, men ju mer vi blir stressad så minskar den emotionella 

och intellektuella förmågan. Skulle då stressen öka ytterligare finns det stora chanser till att man 

hamnar i paniktillstånd som leder till att man som individ inte kan känna och tänka  

(Lindmark & Önnevik, 2006).  

3.4 Organisationskultur  

Organisationskulturen bildas av gemensamma uppfattningar om vad som är bra eller dåligt, rätt 

eller fel i samband med detta pratar man om normer som gemensamma värderingar. Vissa 

experter tror att kärnan i företagskulturen består av delade antaganden som också är djupare 

element i organisationskulturen.  

Förgivet tagna uppfattningar eller ideal samt prototyper av beteende som anses vara det rätta 

sättet att tänka och agera mot problem och möjligheter är omedvetna delade antaganden  

(McShane & Von Glinow, 2010; Lindmark & Önnevik, 2006). 
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 Figur 7: Organisationskulturen beskrivs utifrån olika nivåer, vilka är antaganden, värderingar och 
artefakter. Bilden visar organisationen som ett isblock (Lindmark & Önnevik, 2006; McShane & Von 

Glinow, 2010) 

  

Det bildas minisamhälle inom organisationer som har egna kulturella och subkulturella mönster. 

Gemensamma tänkesätt och åsiktsmönster vilka stöds av olika operativa regler och ritualer kan 

utgöra ett avgörande inflytande på organisationens allmänna förmåga att hantera de utmaningar 

den ställs inför (Morgan, 1999; McShane & Von Glinow 2010). Organisationer har övergipande 

kulturer samtidigt som det kan bildas underkulturer inom olika grupper. Dessa kulturer kan skapa 

klyftor subkulturerna emellan som kan igenkännas i organisationens praxis samt kan få påtagliga 

konsekvenser (Hofstede, 1998). 

 

Det finns en klar ansats att majoriteten av de anställda som handlar i linje med organisatoriska 

värderingar. Detta på grund av att vissa organisationer har tydliga värderingar när det gäller 

etiska frågor, och där anställda båda känner till och förstår vad värderingar betyder (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008).  

 

Med underlag av gemensamma normer, värderingar och idéer så bygger framgångsrika 

organisationer trygga och sammanhängande kulturer vilka skapar ett lämpligt fokus för att 

producera varor och tjänster men även för att göra affärer (Morgan, 1999; Peters & Waterman, 

1987).  
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I Organisationer som har utvecklat en förenad kultur vilket grundar sig på respekt för ledningens 

rätt att bestämma finner vi oftast samsyn. Detta gäller oftast de organisationer som har 

kontinuerligt och lång historia samt rymmer ett paternalistiskt (familjehierarki) styre.  

Genom att fungera som ett samordnat team sammanfogas organisationen under de gemensamma 

målen och arbetar för att nå dessa (Morgan, 1999). 

Organisationens kultur som helhet får desto mer homogenitet ju mer delmängderna och 

subkulturerna överlappar varandra (Sköldberg, 1990). 

 

Samhället antagonistiska klassintressen som utmärks av genomgripande sociala och politiska 

klyftor och vilka hålls samman lika mycket av tvång som av samtycke beskriver den pluralistiska 

synen och dess mening. Här ses organisationen som en lös förenad koalition som bara har ett 

översiktigt intresse av sina formella mål (Morgan, 1999). 

 

Det finns tre moment som är fortlöpande i en dialektisk process, vilka är externalisering, 

objektifiering och sedimentering. Emellanåt kan man se fundamentalt sammanhang mellan de här 

olika dialektiska momenten i den humanitära sanningen. 

 

Fastän det inte finns någon existerande samhällsordning så finns det ett behov av att skapa 

ordning inom den mänskliga biologiska utrustningen vilket innebär att människan ständigt måste 

externalisera sig i aktivitet och detta har sin grund i dess biologiska utrusning. Man kan 

objektivera humana utloppen för tankar och känslor, vilket innebär att man utrycker sig i 

produkter av humana verksamheter som finns åtkomliga för både dem som tillverkar dessa och 

för andra individer som grundämnen i en allmän värld (Berger & Luckmann, 2010). Vi har 

samlade sociala förhållandet innanför oss. Bourdieu betonar att historien finns både i förtingligat 

läge, som innebär att den objektiverade eller den institutionaliserade historien av lagar, 

institutioner etc., samt i gestaltat läge. Eftersom liknande betingelser har format oss i kropp och 

själ kan vi då leva under vissa sociala betingelser (Broady, 1998). 

 

Sedimentering innebär de erfarenheter och minnen som fastnar och stelnar i minnet vilket leder 

till att människan får en mening i sin biografi och i sitt medvetna. Människor håller kvar sina 

erfarenheter och sedimenterar dessa tillsammans med hjälp av språk i ett kunskapsförråd. Vilka 

på det sättet kan överföras generationer emellan där språket blir ett verktyg som erbjuder nya 

erfarenheter vilka förenas med redan existerande kunskapsförråd.  

 

Det kanske till och med bildar ett starkt band mellan individer. Om erfarenheterna delas av flera, 

då sedimenteras de intersubjektivt. T.ex. bara några medlemmar av ett jägarsamhälle har 

erfarenhet av hur det är att förlora sina vapen och tvingas kämpa med ett vilt djur med bara 

händer (Berger & Luckmann, 2010). 
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras intervjuerna som vi har utfört med teamledaren Yvette, 

klubbordförandet Lisa, heltidsanställda Lena. Kapitlet avslutas med de enkäter som personalen 

på Ellos har besvarat.  

4.1 Ellos  

Ellos grundades år 1947 av Olle Blomqvist och ägs numera av moderbolaget PPR i Frankrike. 

Företaget är ett av Sveriges största distanshandelföretag där du kan beställa allt du behöver från 

nätet. Ellos är unikt för Västra Götaland som finns i industriområdet Viared/Borås. Företaget är 

välkänt i övriga landet med sitt stora utbud sortiment bland annat märkeskläder. På Ellos jobbar 

det 1100 anställda varav 350 av dem jobbar på lagret. Den senaste årsredovisningen visar att 

Ellos har gått med förlust. 
4
  

4.2 Intervju med Teamledaren Yvette  

Yvette har jobbat på Ellos i 20 år men som teamledare har hon endast jobbat i två år. Enligt 

henne är arbetsmiljö viktig, begreppet arbetsmiljö är ett delat ansvar bland personal och företag. 

Hon tycker att man själv som anställd på Ellos får bidra till sin arbetsmiljö. Arbetsmiljön är bra 

på Ellos anser hon men det finns absolut saker att förbättra, de jobbar med skyddsronder som de 

har på företaget.  

Vad gäller hur hälsan ser ut på Ellos så har det gjorts en hälsoundersökning. Den upplevda hälsan 

på Ellos togs fram genom PU samtal och den är bra enligt henne då hon menar att man trivs på 

jobbet men kanske har det lite stressigt hemma. Hälsan kan bli bättre men det är inte bara 

företagets ansvar menar hon. Angående hur arbetsuppgifterna har påverkat personalens hälsa 

anser hon att den inte har påverkat på ett negativt sätt och att de har ganska många olika 

arbetsuppgifter. Men under vissa perioder under året har man mycket att göra då kan 

arbetsuppgifterna skapa en viss stress och press hos personalen. Ellos har en väldigt låg 

personalomsättning och den som har jobbat där som kortast är 10 år. 

En del personal har ont i axlar, nacke och armar och hon anser att det är tveksamt att det endast 

kommer ifrån jobbet och menar att det inte är några bestående skador som ger långtidssjuka.  Det 

är upp till henne som teamledare att bedöma om företaget ska stå för kostnaderna om en anställd 

behöver behandling för en arbetsskada eller inte, och det kan man få hjälp av företagshälsovården 

genom massage. 

 

Friskvård finns på Ellos och det har drivits friskvårdprojekt i många år nu som har godkänts av 

personalchefen, vilket har lett till en klart minskat sjukfrånvaro enligt henne. Senaste 

mätningarna på hur personalen hälsa såg ut gjordes 2008, men man måste tänka på att personalen 

blir äldre eftersom de inte har tillsatt någon ny personalen och ju äldre man blir desto mer 

kramper och man får lite ondare. Mätningen som kommer för i år är antingen oförändrat eller 

förändrat till det negativa, Yvette vet att några har fått problem med hörsel men hon menar att det 

är otydligt om det beror på Ellos arbetsmiljö, eller om det har med åldern att göra. Den fysiska 

stressen har ökat då personalen upplever sig mer pressade nu än tidigare eftersom de mäts, då de 

ska bli mer effektiva och billigare.  

                                                

 
4 http://cityshoppa.se/ellosjosefssons-i-boras-allt-fran-klader-till-elektronik-via-natet-och-postorder/ [2011-03-12] 
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Kraven kommer uppifrån, men de försöker hitta olika sätt att bemannas smartare och i 

fortsättningen anställa lite mer yngre personal men så länge deras volymer inte ökar så behöver 

de inte anställa mer.  Ellos använder sig även av bemanningsföretag och visstidsanställer folk när 

de har mycket att göra. 

  

Faktorn stress beskriver hon med att allting som de gör sker på tid, en batchlista med kundernas 

beställning ska ta en viss tid. Utifrån hur lång tid den ska ta så justerar de den med bemanning, 

med hur många personer de behöver vara på de olika arbetsuppgifterna. De har avgångstider, när 

godset ska gå iväg, den ska också lämna huset en viss tid, sorterar ut varorna en viss tid och allt 

görs under tidspress. Målen som är satta för de, antal enheter eller paket per timma är att alla 

måste klarar det.  

En grupp är i snitt 10 personer och en del presterar lite mer och en del mindre, de har varierande 

åldrar, men gruppen tillsammans löser uppdraget. Givetvis finns det dagar på året när det är mer 

stressigt, men då kan det vara så att de inte har fått de varorna som de behöver ha i rätt tid. Deras 

system/sorteringsverk brukar ibland krångla och sorterar fel vid dessa tillfällen. Detta är faktorer 

som kanske gör att man upplever mer stress. Det kan bli svårt att hålla den takten man är van vid. 

Om det blir för mycket trassel i systemet sätter de ofta in extra personal om man inte hinner med.  

 

Ansvaret kring stressfrågor som ledningen måste ta säger hon att ju högre upp man sitter i tornet 

så handlar det mer om bara vad de ska göra för att hitta en lösning på detta. Sen är det upp till 

teamledarna närmast personalen att hitta ett bra sätt att arbeta för att personalen inte ska känna 

stressen, därefter är det olika vad stress betyder för olika menar hon. För någon är en förändring 

stress mer än det höga tempot och vice versa. De har nyckeltalen: antal enheter per timmar, antal 

paketer per timma, och dessa ändrar de inte på såvida de har gjort en effektivitetsförändrig får de 

ändrade arbetsuppgifter som gör att de producerar mindre och då måste de ändra nyckeltalen men 

alla här når de målen som Ellos har haft ganska länge. De har inte haft speciella höjningar i 

nyckeltalen från år till år påstår Yvette.  

Utrymmet på arbetsplatsen är bra tycker hon, lite snävt med plats på vissa ställen vilket leder till 

bristande säkerhet, och då får man vara uppmärksam. De kan inte åtgärda utrymmen och har inte 

så mycket möjlighet till att ommöblera eftersom vissa saker måste finnas där de är och det är 

svårt att göra det på ett annorlunda sätt menar hon. 

   

Temperaturen och ventilationen funkar bra på lagret men de hade ett litet problem under vintern 

då det var lite kallt annars är det bra och på sommaren har de öppningsbara fönster. 

Ventilationssystemet ska känna av om det är varmt eller kallt ute och reglerar efter det.   

Kring arbetsplatsens utrusning och hur pass ergonomisk/anpassbar den är för personalen anser 

hon att den är rätt ergonomisk, de har lyfthjälpmedel till de tyngsta arbetsuppgifterna, höj och 

sänkbara packbord, sorteringsborden har de gjort om så att man kan komma närmare in och 

slipper lyfta långt ifrån, man har höj och sänkbara stolar om man vill sortera sittandes. Men 

ibland kan det bli tunga lyft.  

Kravet från personalen är att de i ledningen ska tänka på ergonomi, personalen får själva vara 

med och utforma sin arbetsplats. Så fort de ska göra en förändring angående hur arbetsstationen 

ska se ut och om de ska ändra arbetsuppgifterna så har de alltid med personalen som får vara med 

och tycka till, men ibland får de däremot krav uppifrån och då är det bara att gilla läget! 

Angående hur hon tror att ledningen arbetar för en god arbetsmiljö på Ellos så tycker hon att 

ambitionen att jobba med arbetsmiljö är ganska hög.  
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Dels har de det med skyddsronder som de går där och sen har de en medarbetar undersökning 

vart tredje år, och utifrån den så får de teamledarna välja att fokusera på vad som är dåligt på 

dennes avdelning. På vissa avdelningar är det bullret som är det största problemen. Det som ska 

förbättras är att de ska byta ut en del banor som skramlar och låter mycket.  

Sorteringsverket som de har är gammalt, det ger av sig en hel del väsen men som inte är så lätt att 

byta ut eftersom den kostar många miljoner men man kan däremot försöka hitta på sätt att dämpa 

ljud men ljudabsorbenter men hon råder personalen att ta på sig öron proppar.   

Öronproppar kan ställa till det om man kör truck därför måste man vara mycket uppmärksam 

men inga allvarliga olyckor har hänt hittills.  

 

Beröm rent allmänt är de nog lite dåliga på att ge deras personal anser Yvette, men gruppviss får 

de beröm när de har presterat bra och fått ett bra nyckeltal.  Hon menar också att enligt senaste 

hälsoundersökningen så visar den att personalen trivs bra på Ellos och att sammanhållningen är 

bra. De får bipackas pengar som innerbär att all extern reklam som de skickar ut till kunderna får 

personalen ersättning för utbetalt som man gör något med gruppen tillsammans. Vad gäller 

sammanhållningen mellan personalen och ledningen så menar hon att förra hälsoundersökningen 

visade att 80 % av personalen tyckte att den var bra. Det är positivt men hon tror att det är svårt 

att få 100 %. Kontakten mellan personalen och de som sitter högre än henne är nästan obefintlig 

för ju högre i hierarkin de sitter desto sällan ser man de.   

Personal får vara med och påverka beslut anser hon men inte om allt för att de får tryck uppifrån, 

men när det gäller småsaker får de absolut vara med och påverka. Vad som påverkar personalen 

och deras arbete får de oftast vara med och påverka. De får göra hur de vill bara de löser 

uppdraget för dagen menar hon angående hur pass fritt personalen har möjlighet till att jobba. De 

har 20 000 order som de ska skicka ut då bilarna åker iväg på en viss tid, batchen ska vara färdig 

på bestämd tid man styrs av tiden därför är det inte fritt att arbeta hur man vill. Man har ingen 

möjlighet att planera sin egen dag.  

 

Från och med årsskiftet har de börjat med nya arbetstider på Ellos. För att ge kunderna bättre 

service jobbar de längre dagar i början av veckan och kortare mot veckan slut. Detta till en början 

var väldigt negativt enligt personalen eftersom de tyckte att det blev för långa dagar. Nu när man 

kommit igång med det så tycker personalen att det är otroligt skönt att sluta tidigare på fredagar. 

För en del har detta skapat stress enligt henne eftersom de måste anpassa sitt liv efter detta.  Då 

får man ändra sitt liv helt enkelt tycker hon eftersom de har som mest att göra på måndagar och 

därför ändrade de arbetstider för att korta på led tid. Dessutom när man har mycket att göra 

lägger man in lite kvällspass. Vad gäller pauser som personalen får på lagret så anser hon att de är 

tillräckligt många men hon anser att frukosten är kort då den bara är på 15 minuter. 

 

Anledningarna och drivkrafterna till den nuvarande arbetsmiljön är att den har utformats dels 

efter medarbetarna men även hur de måste bli effektivare, och det har sett ut likadant rätt så 

länge, men förut sorterade de manuellt och nu har de ett sorteringsverk för att det ska bli mer 

ergonomiskt att låta en maskin göra det. Det är teamledarna som har varit med och utformat 

arbetsmiljön, de är å andra sidan ett ganska produktiv företag så det är klart att det slits. 

Organisationens svaga sida är att de inte är villiga att investera nya maskiner eftersom de kostar 

mycket pengar men enligt henne ska man ha en effektiv logistik så krävs det att grejerna funkar 

också.  

Deras sorteringsverk är gammalt, det låter och skränar och är något som går sönder, det blir stopp 

på det och stannar och ibland sorterar det även fel.   
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Inom lagret ingår det att köra på tid, men angående hur de har anpassat detta till olika 

åldersgrupper besvarar hon med att det blir svårare ju äldre personalen blir. De här nyckeltalen 

som är satt är så sedan en lång tid tillbaka så det är inget de ändrar på. Man fördelar 

arbetsuppgifterna och om man inte hinner så hjälps man åt i gruppen. 

Det är ingen som får dispens på grund av ålder utan alla jobbar på samma villkor. På vissa 

avdelningar är det lite tufft där kanske vissa arbetare inte hinner med allt som ska plockas.  

Med tanke på den höga åldern så anser hon att det blir svårare och svårare att nå de mål som är 

uppsatta vilket de har framfört till ledningen. Exempelvis om en batch är sagt ska ta 30 minuter 

att genomföra men det kanske tar i praktiken 35 minuter att genomföra så får det helt enkelt ta 

den tiden. Förutsättningarna förändras vilket gör att de kanske inte är lika effektiva. Ett nyckeltal 

består av många olika delar och ibland stämmer inte de uträkningarna speciellt bra. Alla sliter 

hårt här menar hon eftersom man jobbar fysiskt. 

4.3 Intervju med Lisa klubbordföranden 

På Ellos jobbar Lisa som klubbordförande för handelsanställdas förbund och det har hon gjort nu 

i 12 år. För 28 år sen började hon i Ellos butiken och jobbade sedan hon upp sig till den 

positionen hon har idag.  

 

Lisa tycker att arbetsmiljön på Ellos är bra där de har skyddsronder, säkerhetsgrupper, 

friskvårdsgrupper och det är kontinuitet i det. De har även huvudskyddsombudet, skyddsombud 

15 st. och det bevakas väldigt väl. 

Anledningen/drivkraften till den nuvarande arbetsmiljön startade med kollektivavtal, man följer 

lag och avtal vilket är grunden, sedan skapar man egna behov utifrån detta.  

Vad gäller hälsan på Ellos påstår hon att om man tittar tre år tillbaka i tiden så har sjukfrånvaron 

gått ner ca.3 % i förhållande till tidigare. Detta anser hon beror på att de arbetar mycket med 

friskvård och går till företagshälsovården vart annat år, gör hälsokontroller, helt grattis. Vidare 

gör man utvärderingar på det, tittar i processviss hur de mår samt följer och diskuterar det.  

 

Utrymmet på arbetsplatsen är ok anser hon, men på någon avdelning så har de trucktrafiken som 

de brottas med, då personalen måste arbeta på samma yta som trucken kör på vilket är ett 

störande moment. De har platsbrist med tanke på att de växer hela tiden, det gör att det blir 

mindre utrymme. Lagret är uppbyggt det på det sättet så att det inte går att ändra och i nuläget 

menar hon att det inte är aktuellt att satsa på att bygga ut.  

Men när man pratar om temperatur och ventilation på lagret så menar hon att blir det för varmt 

ute så får de jätteproblem på övervåningen eftersom det blir jättevarmt inne samtidigt som det blir 

fuktigt. De har ordnat fläktar och försökt anpassa det, men haft problem under vintern också då 

det blir väldigt kallt.  

Den ergonomiska utrustningen på arbetsplatsen är anpassbar för personalen på det sättet att det 

finns allt ifrån höj och sänkbara truckar, packbord vilka också är höj och sänkbara, mjukmatta att 

stå på när man packar. De får även ergonomiskt anpassbara truckskor. På sorteringsverket har de 

ordnat lite högre pallar med mjuk dyna som man kan stå - sitta när man lägger på varorna. Sen 

finns det avdelningar där man lyfter tunga kartonger när man lägger in och det är inte bra för det 

kan bli slitage. Men hon menar att de inte kommer ifrån det därför att vissa saker inte går att lösa.  
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När det gäller personalens hälsa och hur den har påverkats med tanke på deras arbetsuppgifter 

anser hon att på grund av personalnedsättningen har de fått en hög medelålder samt att i två 

avdelningar har de ett störande ljud som kommer från spiren, den som går med varorna, det blir 

ett vinande ljud som gör att en del av personalen har fått tinnitus och hörselnedsättning.  

Men hon påstår att detta inte endast beror på arbetsplatsen utan att detta kan ha med 

hemsituationen utanför Ellos att göra men den enda lösningen som de har nu är att de kan 

använda sig av hörselskydd.  

På de flesta avdelningarna har man problem med fysiskt slitage så som nacke, rygg, axlar vilket 

är det största problemet. Men för att jämna ut det hela så anser hon att personalen har tillräckligt 

med pauser och är nöjda med dessa, vilka är 4 stycken pauser. Frukosten är på 15 minuter, lunch 

35 minuter och två kaffepauser på 10 minuter, dock anser hon att frukostrasten kunde ha varit lite 

länge då personalen också har klagat på det. 

  

Personalens arbetstider påverkar deras hälsa på det sättet att de som gör mycket övertid har oftast 

hög sjukfrånvaro, det är en tendens de ser.  Frekvenstillfällen är höga för de personerna och de 

ska ta tag i detta riktigt ordentligt. 

Förr var det lätt att få folk till att jobba över, men inte idag. Tack vare att de 8 timmarna har 

förändrats, för man presterar mer än vad man gjorde och man har inga krafter att jobba över och 

man behöver vila. Det har blivit ett helt annat tempo, ett mycket snabbare tempo. Nyckeltalen 

sätts från Frankrike på allt man gör och dessa höjs alltid. Ser man att någon klarar bättre nyckeltal 

höjer man nyckeltalen därifrån eftersom man är nyckeltalbaserat vilket leder till enligt henne att 

alla inte klarar av detta tempo. 

Arbetssättet har ändrats och inte bara tempot, varorna har förändrats samt sortimentet är 

annorlunda. Arbetsuppgifterna har ökat och man vill göra de på mindre bemanning och tid vilket 

är frustrerande. Om det skulle bli för lite personal kan man hyra in personal från 

bemanningsföretag, vilket hon inte tycker alls är bra med tanke på att de måste anpassa sig och de 

flesta gör inte ett bra jobb då de inte är anställda där och endast vill få arbetet gjort och gå hem. 

Bemanningen påverkar den fasta personalen på ett negativt sätt då de oftast inte vet vilka de ska 

arbeta med under dagen. De måste också lära upp den inhyrda personalen samtidigt som de måste 

göra sitt jobb istället för att ha personal anställda på plats.  

 

Angående stressfaktorn på arbetsplatsen att har de gjort redovisning på hur de mår, en 

hälsokontroll har gjorts och det var väldigt få som kände sig stressade hur konstigt det än kan låta 

menar hon. Det finns alltid extrema problem, utifrån att batch klockan och spiren stannar och då 

blir det lite stressigt. Men själva vardagen upplevs bra, lite stress och lite press ska man ha som 

människa menar hon. Företagshälsokontroller gör ett hälsoformulär på 8-10 sidor som handlar 

om hälsa, stress, press, kost, alkohol, cigaretter, vanor, vikt, allt som berör den anställde. De har 

även kontinuerliga möten, så fort det är något som inte stämmer kring stressfrågor hos 

personalen. 

För att förebygga ohälsa på arbetsplatsen har de mycket friskvård, en friskvårdskonsulent som är 

anställd på 4 timmar och en träningslokal som man tränar efter jobbet. Enligt henne är det kanske 

30-35 % av personalen som utnyttjar friskvården på arbetsplatsen vilket innebär att deltagandet 

har höjts som har lett till att man tränar mer. Sjukfrånvaron har sjunkit, men det är inte hela 

sanningen menar hon. Bara för att man blir mindre sjuk har det inget att göra med att man har 

gått med i friskvården då man ändå kan få arbetsskador.  

Ellos är kundstyrd, som innebär att de har ojämn arbetsbelastning vilket utgör kraven på 

personalens arbetsuppgifter. 
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De gånger det går snabbare i fabriken blir det påfrestande för personalen, men enligt henne ska 

man inte göra mer, men det ska göras fortare samt att hon anser att kraven inte är för höga. 

Lisa menar att det finns bland personalen de som trivs bra, de som går dit för att göra sitt arbete 

och få pengar i plånboken och är nöjda med det samt de personer som tycker att det är 

fruktansvärt att gå dit och inte vill engagera sig.  

Vart annat år har de även enkätundersökningar som kommer direkt ifrån Frankrike där alla 

företag i deras PPR (Pinault-Printemps-Redoute) som äger Ellos, där gör man en 

medarbetarundersökning. Hon är skeptiskt till undersökningarna för hon menar att skulle man 

sitta lugnt och fint och ha god tid på sig medan man svarar på enkäten så blir det rättvisare. Är 

man stressad så svarar man bara för att få det överstökat. Hon anser att personlig kontakt är bättre 

och ger mer än en enkätundersökning. 

  

Enligt henne är beröm och bekräftelse viktigt men hon anser att personalen får alldeles för lite 

utav det, sen å andra sidan ifrågasätter hon beröm. Det som är viktig är att chefen visar sig, 

kommer och pratar med en. På vissa avdelningar visar sig chefen mer och på vissa inte alls. 

Eftersom man har gruppmål anser hon inte att beröm är så viktigt, men har man individuella mål 

ska klappen på axeln komma.  

När det gäller sammanhållningen personalen emellan anser hon att den är jättebra för de har en 

gruppsammansättning. Problem som hon tycker i detta är att man inte ser arbetskamrater i den 

andra gruppen, utan man har den lilla gruppen som man jobbar sammansvetsad tills något händer 

för då är man genast ego. 

Sammanhållningen mellan personalen och ledningen är olika, på vissa avdelningar ser man 

teamledare jätte ofta, kanske varje dag, men på andra avdelningar ser man de inte alls. Det är en 

ledarfråga, de har problem på vissa ställen där man inte når sin ledare fullt ut. Problemet är att de 

som företag expander så jättemycket nu med mycket projekt och möten, vilket innebär att 

teamledarna får vara mycket engagerade i projekten som gör att de inte har tid med personal 

problem. Teamledarna är personalansvariga, det finns även produktionsansvariga som 

koordinator eller samordnare som personalen kan prata med om det är något ytligt, det vill säga 

endast akuta problemet. Men man går inte dit med något personligt som berör en själv som man 

vill prata med teamledare om. Då kommer man oftast in till henne. 

  

Enligt henne är det si och så med att personalen får vara med och påverka beslut som tas på 

arbetsplatsen. De är ett löpandeband, där det börjar när varan kommer in till att den levereras till 

kunden och det kan man inte påverka eftersom det blir allt ifrån kundens beställning. Det man 

kan påverka är att vem i gruppen ska göra vad, däremot själva arbetet som sådant kan man inte 

påverka. Man har som anställd låg beslutsmakt och inte kan ta några beslut. 

Vad man kan påverka är att man talar om hur många i ens grupp som är på plats, hur många 

timmar man har där man talar om eller skriver om på en tavla. Man styrs av de timmarna man har 

och friare än så är de inte. 

Ledningen jobbar till en viss del för en god arbetsmiljö, men inte till100% anser hon. VD:n 

tänker på de anställda, men han kommer aldrig ner på golvet och säger vad han tycker om hur det 

ser ut. De har en informationstavla på nätet där han har tackat för prestation, men det skulle vara 

önskvärt om han hade mer engagemang menar hon. De är hierarkiskt delegerade till de cheferna 

som de har närmast som ska sköten den här biten. 

Vad gäller arbetet med den goda hälsan inom arbetsplatsen är ledningen med på detta, men det 

har gjorts en delegering neråt till teamledarna som ska arbeta med detta och företagsledningen 

kollar upp medarbetarundersökningen.  
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Men de går inte ner fysiskt och kollar hur det ser ut, det existerar inte, de kollar på 

pappersmaterialet om hur man mår. Det är teamledarnas uppgift att föra information uppåt till 

ledningen. 

 

Personalen på lagret kör på bestämd tid, vilket innebär att alla åldrar ska göra desamma och 

hänga med i det tempot menar hon. Men tack vare grupperna så räddar de hem många av sina 

gruppmedlemmar då vissa gör mer och andra gör mindre, man försöker balansera gruppen med 

olika åldersgrupper. I vissa grupper fungerar detta och i andra fungerar det här inte alls. Visst har 

det bestämts att varje person ska köra 450 enheter och sen finns det de som gör 600 enheter och 

vissa 250 enheter i timman. 

Den personen som inte längre klarar av sina arbetsuppgifter denne hade på sin avdelning försöker 

man omplacera, men man gör dock inga extra arbetsuppgifter endast för denne eller att denne inte 

är tillräckligt snabb eller har ont någonstans. 

Blir man sjukskriven så får man ingen hjälp från företaget som t.ex. terapi, konsultationer eller 

prata med psykologen på företagets bekostnader.  Är man dessutom inte med i facket får man inte 

hjälp heller. 

 

4.4 Intervju med Lena heltidsanställd på Ellos 

Lena jobbar på lagret och anser att hennes jobb är mycket stressigt samtidigt som det är tungt. 

Hon tycker att tempot är högt för de ska packa 100 kunder i timman, och det tar aldrig slut enligt 

henne! Hon går tidigare från rasten för att börja tidigare annars blir det väldigt stressigt. Men hon 

anser att rasterna är tillräckligt långa förutom frukosten som bara är på 15 minuter. Hon bara 

slänger i sig en smörgås och sen går ut och röker, men det blir tufft i längden tycker hon. 

På den avdelningen där hon jobbar är det väldigt bullrigt och aldrig tyst, hörseln har påverkats 

med 30 %. Men när det kommer till utrymmet och luften anser hon att det är bra, däremot 

påpekar hon att utrymmet kunde ha varit mer ytor att jobba på. 

Temperaturen däremot är inte så bra, hon tycker att det är för kallt på vintern och för varmt på 

sommaren. Hon menar att de använder sig av värmen som kommer från apparaterna när de är 

igång på vintrarna.  

 

Hon anser att hennes hälsa påverkas på grund av arbetsuppgifterna då hon har högt blodtryck. 

Det är stressigt där och då höjs blodtrycket. Hon har till och med fått gå till företagsläkaren som 

befinner sig på lagret för att hennes blodtryck vid ett tillfälle steg över 200 och då fick hon åka 

till lasarettet där hon blev sjukskriven i två veckor. Periodvis har hon även ont i axlarna, 

dessutom så tycker hon att golvet är för hårt vilket leder till att hon även får ont i fötterna ibland.  

Hon menar på att de skulle behöva lite mer mjuka mattor att stå på. 

När det gäller ergonomin tycker hon att arbetsplatsen är ergonomisk där de har höj och sänkbara 

packbord. Det hade däremot varit bra om sorteringsborden också var höj och sänkbara. Hon är 

kort så när hon packar får hon slita mer än de andra för hon hoppar, studsar och försöker få ner 

varorna som har fastnat i rännorna. Då blir hon mycket stressad, så när hon kommer hem är det 

bara att vila, för hon känner sig helt färdig. Detta har lett till att hon inte kan utnyttja friskvården 

och finner inget intressant i det företaget erbjuder. 

Kraven på arbetsplatsen tycker hon är samma för alla, men hon blir stressad för det är tufft med 

100 kunder i timman och den högsta ledningen pressar hela tiden menar Lena. Förut hade de 40 

kunder på 30 minuter och nu har det bara ökat.  
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Enligt henne kan teamledaren inte göra någonting åt detta för det är den högsta ledningen som 

bestämmer saker och ting. Hon känner inte att hon kan jobba i egen takt utan måste alltid vara 

steget före för att kunna hinna med klockan. 

Sammanhållningen på arbetsplatsen och personalen emellan är bra och hon trivs med sina 

kamrater för hon tycker att de är trevliga samt att det är olika åldrar där.   

Även sammanhållningen mellan personalen och ledningen som i detta fall är teamledaren är bra. 

De högre cheferna ser hon aldrig, men teamledaren är på avdelningen varje dag och säger Hej! 

 

Enligt henne är det bra att få vara med och fatta beslut på arbetsplatsen, men hon personligen har 

aldrig varit med och tagit några beslut. Det finns dock några som har varit med och sagt vad de 

tycker bör förändras på arbetsplatsen men det är inte alltid att vi får det igenom, det hela är 

beroende på kostnader. Det finns en så kallad repgrupp som är en person från varje grupp som 

träffas och pratar om problem.  

Att få beröm händer sällan, det är teamledarna väldigt dåliga på att ge. Det är mest utav sina 

gruppkamrater som hon får beröm av. Men utav teamledaren får hon beröm en gång om året 

kanske på PU samtal (personlig utvecklingssamtal). Det händer att man får beröm gruppvis, men 

inte personligen vilket skulle göra gott att få emellanåt, för att få extra krafter att orka med 

arbetet. 

 

Skulle man inte må bra fysiskt eller psykiskt kan man prata med teamledaren som ser till att 

lyssna på vad du har att säga. Lena kan klaga öppet och då försöker teamledaren göra något åt 

saken, men hon klagar sällan. Det kan vara en del klagomål på rasterna, sen är det inte ofta att 

man går till chefen och klagar om det menar hon. 

 

Vad gäller engagemang från högsta ledningen tycker hon att de engagerar sig delvis kring att 

skapa en god arbetsmiljö. De har försökt att ta till åtgärder när det gäller buller, men det märks 

inte för det är ju en sådan himla oväsen. Företaget strävar ju endast efter vinst, det är bara 

kronorna som är viktiga. Man undrar vart alla pengar tar vägen, gynnar det oss? De vinner 

miljarder och då tycker Lena att hon kan få högre lön, men det sker inte. 

Lena känner inget större engagemang att komma till jobbet förutom att hon trivs med sina 

arbetskamrater och lönen, men definitivt inte arbetsuppgifterna. Det är mycket tufft att arbeta på 

lagret med tanke på att allting måste bli färdigt på tid då hon blir stressad och känner sig 

oengagerad. Det är tråkigt att man håller på med samma saker hela tiden och känner inget vidare 

engagemang.  

 

Någonting som de ska försöka förbättra är att få ner stressen och bullret samt att köra 70 kunder 

per timme istället för 100. Hon känner trevnad med att packa, men det är jobbigt att hålla tempot. 

Sen är det jobbigt när de ska byta station och när hon kommer dit vet hon inte hur det ser ut om 

den personen har packat klart eller lämnat hälften av rännorna, då vill hon gärna gå tidigare och 

kolla läget. Ljudnivån måste också förbättras för allas välbefinnande för man blir ganska trött. 
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Tycker du att att du har tillräckligt med 

utrymme på din arbetsplats?

Tillräckligt Mer utrymme Lite Bortfall Totalt

13 13 1 2 29 personer

45% 45% 3% 7% 100%

4.5 Enkäter  

 

 
 

Det är 66 procent av de personer som deltog i undersökningen som tyckte att det är lagom stress 

på arbetsplatsen, 31 procent tyckte att det är mycket stress och tycker att man bör minska 

stressen på arbetsplatsen medans endast 3 procent anser att det inte finns någon stress alls. 

 

 

Angående öppna frågan om stressfaktorn och hur personalen upplever den så framgår det att de 

tycker olika. Vissa tycker att de känner lagom till ingen stress men vissa anser även att lite stress 

kan vara bra för då går tiden fortare. Andra tycker att det råder negativ stress på arbetsplatsen och 

menar att de är utbytbara. Tiden är stressig och att den uppstår av batchklockan då man inte 

hinner ens till toaletten menar vissa vilket blir för mycket ibland. Några svarade även med att 

arbetsuppgifterna påverkar dem även utanför jobbet, genom att de blir väldigt trötta när de 

kommer hem och blir lätt irriterade. För vissa upplevs stressen periodvis.(10 av 29 personer 

svarade inte på frågan) 

 

 

 
 

I följande fråga anser flertalet att arbetsmiljön bör förbättras på arbetsplatsen och är inte nöjda 

med hur den är idag. Det är 14 procent av de som tycker att den är dålig och att man måste 

förbättra den och 10 procent tycker att den är bra som den är (Bör förbättras – alternativet avser 

att man är delvis nöjd, dålig – alternativet avser att man inte alls är nöjd).   

 

 

 

 

 

 

När det gäller utrymmet på arbetsplatsen och om den är tillräcklig tycker 45 procent av de 

deltagande att man bör förbättra den då de inte är nöjda med utrymmet som de har idag. De 

andra 45 procenten anser att den är tillräcklig och behöver inte göras några ändringar då de 

kan röra sig utan några problem, men 3 procent tycker att utrymmet är för litet och vill ha större 

utrymme att arbeta på, medans 7 procent bortsåg från den här frågan. 

 

 

 

 

Hur stressig är din 

arbetsdag?

Ingen stress Lagom stress Mycket stress Totalt

1 19 9 29 personer

3% 66% 31% 100%

Hur ser du på arbetsmiljön på arbetsplatsen? Bra Bör förbättras Dålig Totalt

3 22 4 29 personer

10% 76% 14% 100%
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Majoriteten tycker att temperaturen och ventilationen bör förbättras på arbetsplatsen då de 

anser att det kan bli för varmt på sommaren och för kallt på vintern. Av de tillfrågade tycker 31 

procent att den är dålig och inte är anpassbar utifrån de arbetsuppgifter då de rör sig en hel del. 

Minoriteten menar att den är bra och behöver inte förbättras då de är nöjda med den. 

 

 

En gemensam nämnare för svaren till den öppna frågan om hur personalen har upplevt att deras 

hälsa har påverkats med tanke på deras arbetsuppgifter och på vilket sätt så var det att de flesta 

hade ont och slitage i axlarna, stel rygg och ryggvärk, nackont, huvudvärk, handledvärk, 

knäproblem pga. hårda golv. Dessutom hade man problem med nedsatt hörsel då ljudvolymen på 

lagret är för hög på grund av buller. Tunga lyft, trötthet, för hög arbetsbelastning och monotont 

arbete. Vissa har även fått tennis och golvarmbåge (3 av 29 personer svarade inte på frågan). 

 

 

 
 

Angående pauserna tycker majoriteten av de deltagande att de är tillräckliga och att vissa pauser 

är för långa, men 38 procent tycker inte att pauserna de har är tillräckliga då de inte hinner äta 

färdigt eller gör andra sysslor som ska göras under deras rast.  

 

 

 
 

På den här frågan tycker majoriteten att utrustningen bör förbättras, då alla redskap som de 

använder sig av i det dagliga arbetet inte är ergonomisk för dem. Det är 28 procent av de som 

tycker att den är bra och är anpassbar för dem. Minoriteten tycker att den inte är alls är 

anpassbar och bör förbättras för att de ergonomiska skadorna ska minska (Nej – alternativet 

avser att man inte alls håller med).    

 

  

Anser du att du har tillräckligt med 

pauser och är de tillräckligt långa?

JA NEJ Totalt

18 11 29 personer

62% 38% 100%

Är arbetsplatsens utrustning 

ergonomisk och anpassbar för dig?

JA Bör förbättras NEJ Totalt

8 18 3 29 personer

28% 62% 10% 100%

Tycker du att temperaturen och ventilationen 

på din arbetsplats fungerar bra?

Bra Bör förbättras Dålig Totalt

7 13 9 29 personer

24% 45% 31% 100%
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Många av de som svarade på den här frågan vet om att det finns friskvård på arbetsplatsen men 

endast 28 procent av de utnyttjar denna möjlighet på grund av olika skäl..  

 

 
 

När det gäller om friskvården har förbättrat deras hälsa anser 59 procent att den inte har 

förbättrat deras hälsa alls. Av alla de tillfrågade så tycker 24 procent att den har förbättrat deras 

hälsa med tanke på att den har vart sämre innan de började träna. Några valde att inte svara på 

den här frågan.  

 

 
 

Kraven på arbetsuppgifterna upplevs vara medel av personalen, varken för höga eller för låga 

och de anser att de orkar med till en viss del, 21 procent av de tycker att kraven är för låga och 

att de blir rastlösa ibland. Däremot anser 10 procent att kraven är för höga, vilket skapar mycket 

stress och att man knappt hinner bli färdig i tid. 

 

 
 

På den här frågan tycker majoriteten av personalen att de inte får vara med så mycket och 

påverka i beslut på arbetsplatsen, vilket de skulle vilja göra, men som inte är möjligt. En annan 

del av personalen anser att de inte alls får vara med och påverka i de beslut som tas, men 3 

procent av personalen valde att inte alls svara på den här frågan. 

 

  

Utnyttjar du friskvården som finns på arbetsplatsen? JA NEJ Totalt

8 21 29 personer

28% 72% 100%

Om ni har friskvård tycker du att den har förbättrat 

din hälsa med tanke på arbetsrelaterade skador?

JA NEJ Bortfall Totalt

7 17 5 29 personer

24% 59% 17% 100%

Är kraven på dina arbetsuppgifter 

högre än vad du orkar med?

Hög Medel Låg Totalt

3 20 6 29 personer

10% 69% 21% 100%

Hur mycket anser du att du får vara med och 

påverka i beslut på din arbetsplats?

Mycket Lite Inget Bortfall Totalt

21 7 1 29 personer

0% 73% 24% 3% 100%
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När det gäller om att kunna jobba i sin egen takt tyckte 66 procenta av personalen att de inte 

kunde göra det då de hela tiden jagas av batchklockan. Det var 31 procent av de som tyckte att 

de kan jobba i sin egen takt och inte behöver stressa sig, medans 3 procent av dem bortsåg från 

den här frågan.  

 

 

På öppna frågan om hur ofta de får beröm och bekräftelse om de har presterad bra så tycker en 

del att de får det ofta andra menar att de får det då och då. Gemensamt för de flesta är att de får 

beröm gruppvis eller individuellt endast på PU samtal, ibland sker detta genom tårta och bonus 

menar vissa. En del upplever att de sällan till aldrig fått beröm eller bekräftelse och menar att det 

inte ges någon beröm på arbetsplatsen (4 av 29 personer svarade inte på frågan). 

 

 

 
 

Personalen tycker att de kan klaga öppet till sin chef om det är något som stör de på deras 

arbetsplats. Minoriteten anser att de endast kan klaga ibland beroende på vad det gäller, men 3 

procent menar att de sällan kan klaga på någonting som stör de för att det tycker att det inte 

hjälper ändå.  

 

 

 
 

Vad gäller engagemang från ledningens sida för att skapa en god arbetsmiljö tycker 65 procent 

av personalen att de bara ibland engagerar sig och inte alltid till hundra procent. Medan 28 

procent menar att de sällan engagerar sig bara när det är väldigt viktiga grejer och ett litet 

procentantal tycker att ledningen alltid engagerar sig om att skapa en god arbetsmiljö.  

 

  

Känner du att du kan jobba i din 

egen takt?

JA NEJ Bortfall Totalt

9 19 1 29 personer

31% 66% 3% 100%

Känner du att du vågar klaga öppet om något 

stör dig på din arbetsplats till din chef?

Alltid Ibland Sällan Totalt

24 4 1 29 personer

83% 14% 3% 100%

Tycker du att ledningen engagerar sig för att 

skapa en god arbetsmiljö på din arbetsplats?

Alltid Ibland Sällan Total

2 19 8 29 personer

7% 65% 28% 100%
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Mer än hälften anser att ledningen endast strävar efter vinst och bryr inte sig så mycket om 

personalens välbefinnande. Medan 28 procent menar att det kanske kan vara så att de endast 

strävar efter vinst och minoriteten tycker att påståendet inte instämmer. 

 

 

Vad gäller den öppna frågan om engagemang till arbetet så svarade en del med att de inte känner 

något större engagemang än att man får sin lön. Andra tycker att de känner engagemang eftersom 

de har bra arbetskamrater, bra chefer, teamkänsla och önskan om befordran.  Samtidigt finns det 

de som tycker att engagemanget skulle höjts om man får påverka och tycka till samt om man 

skulle få beröm vilket förvisso är väldigt ovanligt enligt dem (14 av 29 personer svarade inte på 

frågan). 

 

Frågan om trivseln på arbetsplatsen och om det finns något som personalen vill ändra på menar 

vissa att de trivs bra till mycket bra och särskild med kollegorna menade en del. Gemensamt för 

de flesta är att de vill förbättra trivseln genom att bland annat minska bullernivån, bygga om 

stallaget, få ett riktigt emballage truck förebygga trångboddhet, mindre stress, lite bättre ordning 

och mer städat. Vissa vill ha fler folk i bemanningen så att det inte blir så tungt och stressigt för 

den ordinarie personalen. En del menar att de vill att ledningen ska lyssna mer till personalens 

förslag. Andra har önskemål om att kunna påverka deras lön på ett mer direkt sätt (5 av 29 

personer svarade inte på frågan). 

 

Sammanfattningsvis visar enkätundersökningen att verksamheten i Ellos lager är förenad med 

arbetsmiljöproblem, vilket exempelvis är påtagligt när det gäller påverkans möjligheter, 

arbetstakt och ledningsengagemang.   

Anser du att ledningen strävar endast efter vinst 

och lägger mindre vikt i ditt välbefinnande?

JA Kanske NEJ Totalt

18 8 3 29 personer

62% 28% 10% 100%
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5 Analys 

För att strukturera analysen har vi valt att diskutera ett perspektiv i taget. Därför inleds kapitlet 

med effektivitetsperspektiv och avslutas därefter med kulturperspektivet.  

 

5.1 Effektivitetsperspektiv 

Inom organisationer strävar man idag efter att arbeta snabbt, samtidigt så ska man även vara så 

effektiv som möjligt. Detta inom ramarna att utnyttja så få resurser som möjligt för att 

organisationer ska kunna uppnå sina mål och hålla sig på en god nivå bland andra konkurrenter 

inom marknaden. Enligt Morgan skapas en mekaniskt strukturerad organisation för att realisera 

förutbestämda mål, vilket gör att dessa organisationer har svårt att anpassa sig till nya 

förändringar (Morgan, 1999). Denna effektivitet kan åstadkommas inom dessa organisationer 

därför att man ständigt hittar nya sätt att driva verksamheten mot vinst. Men ofta, medvetet eller 

omedvetet, läggs det mindre vikt i hur de sociala delarna inom organisationen påverkas av dessa 

drivkrafter. 

  

Mintzberg pratar om den divisionaliserade formen där den utmärks av standardiserade 

arbetsuppgifter. Man har ganska självständiga enheter som ägs av ett större företag. Inom den 

divisionaliserade formen ingår små maskinbyråkratier som representerar olika divisioner 

(Mintzberg, 1983; Mintzberg, 1980). Inom Ellos lager är arbetssättet byggt på 

produktionsmättningar det vill säga att det sätts nyckeltal enligt vilka det arbetas efter. Med tanke 

på att Ellos är dotterbolag till PPR- koncernen så innebär det att riktlinjer och nyckeltal sätts 

därifrån.   

Ellos är relativt fri att styra sin arbetsprocess inom de ramar som har uppgetts från koncernen. 

Detta innebär att man ska lyckas uppnå de givna nyckeltalen och andra mål som koncernen har. 

Den divisionaliserade formen utmärks av att det ingår mindre organisationer i en större menar 

Bolman. Därför kan det bli svårt att föra information vertikalt när det gäller de målsättningarna 

som organisationen har (Bolman & Deal, 2000; Lindmark & Önnevik, 2006). 

I Ellos fall innebär det att den information så som nyckeltal, vilka är ytterst viktigt för koncernens 

mål når ända fram, medan kanske mindre viktiga delar inte når hela vägen. Dessa mindre viktiga 

delar kan vara tillvägagångssättet för hur lagerpersonalen arbetar för att uppnå de uppsatta målen. 

Weber menar att maskinbyråkratier så som Ellos, är konstruerade på det sättet för att arbetet ska 

bli så effektivt som möjligt. För att åstadkomma detta har man tydliga skrivna regler som man 

ska följa (Weber, 1971 i Lindmark & Önnevik, 2006). 

 

Enligt teamledaren Yvette kommer alla kraven från den högsta ledningen som innebär att man 

vill bemanna på ett smartare sätt. Ellos ska i framtiden rekrytera yngre personal. Utifrån den 

klassiska ledningsteorin finns det fortfarande principer som även idag följs inom en del 

organisationer. Man menar att order endast ska komma från högsta ledningen, för att på det här 

sättet lyckas åstadkomma en enhetlighet i beslut (Morgan, 1999). 

Å ena sidan påstår hon att de för närvarande inte behöver rekrytera ny personal med tanke på att 

deras arbetsvolym inte har ökat. Men å andra sidan påstår Yvette att det skapas stress och press 

hos personalen under vissa perioder under året då man har som mest att göra.  

Detta tycker hon har med den låga personalomsättningen att göra och för att de ska bli mer 

effektiva samt billigare mäts därför deras sätt att arbeta. Detta har lett till att den fysiska stressen 

har ökat och satt press på personalen mer än tidigare. Detta kan ses som en paradox.   
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Taylor ansåg att det var riskabelt att ha tidsmättningssystem och avrådde från den. Han menade 

att detta skulle resultera till bland annat, strejk, sämre arbetsförhållanden inom arbetsplatsen samt 

ökade motsägningar från personalen (Taylor, 1947 i Sköldberg, 1990). Att Ellos vill ha in yngre 

personal tyder på att de vill bli av med de som är äldre, vilka kanske inte längre klarar av 

arbetstempot på lagret. 

Klubbordföranden Lisa menar att det har blivit ett helt annat tempo på Ellos lager, ett mycket 

snabbare. Med detta menar hon att det sätts nyckeltal från Frankrike på allt arbete som görs och 

att dessa nyckeltal ständigt höjs. Hon menar även att man följer upp hur snabbt personalen 

arbetar och därefter höjs nyckeltalen, vilket leder till att alla inom lagret inte klarar av den här 

takten. Lindmark och Önnevik pratar om att man analyserar personalens sätt att arbeta utifrån hur 

snabbt de klarar av att utföra sina arbetsuppgifter och därefter sätts det nyckeltal, vilka används 

för att göra organisationens verksamhet så effektiv som möjligt (Lindmark & Önnevik, 2006). 

Det som kan vara problematisk i detta fall är att dessa nyckeltal baseras och sätts utifrån vad en 

del utvalda personer inom lagret kan prestera och man får inte en rättvis blid av hur helheten kan 

nå upp till dessa krav.  

 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av personalen anser att kraven på deras arbetsuppgifter 

ligger på medelnivå. Samtidigt som majoriteten av dessa anser att de inte kan jobba i sin egen 

takt.  Enligt författarna Cornsell, Engvall och Karlsson leder för höga krav och lite möjlighet att 

påverka arbetssituationen till negativ stress.  Ökat inflyttande av de anställda leder till att 

sjukfrånvaron minskar på arbetsplatsen (Cronsell et al., 2003). Lite diffust av personalen att 

samtidigt påstå att det inte ställs för höga krav när de inte kan jobba i egen takt.  Detta beskriver 

även Mintzberg när han pratar om nyckeltal och dess påverkan på de anställda och den sociala 

biten inom organisationen (Mintzberg, 1983). Lageranställde Lena säger att kraven är lika för 

alla, men hon själv blir mycket stressad och tycker att det är tufft då hon knappt hinner uppfylla 

dessa krav, samtidigt som hon tycker att högsta ledningen pressar på för mycket.  

 

5.1.1 Stress och tidspress kontra effektivitet  

När det gäller stressen och tidspressen på arbetsplatsen anser Lena att det är för högt tempo då 

hon känner att det inte går att jobba i sin egen takt. Lena känner att hon alltid måste gå tidigare 

från rasterna för att kunna hinna med arbetet. Hon upplever ett ständigt jagande av batchklockan 

på lagret, vilket har lett till att hon känner sig mycket stressad och inte kan slappna av även när 

hon kommer hem. Med detta vill hon säga att hennes jobb är mycket stressigt och tungt. Den 

rådande situationen på Ellos påminner om Taylors räknesticka som innebar att man genom olika 

instrument mäter arbetsrörelsens tid och rum för att på sätt få fram de mest effektiva och snabba 

rörelserna. Han föreslog dock en övergång till en mer mänsklig form av arbetssätt, men inte på 

grund av människovänligheten utan snarare att han insåg att sådana system inte skulle fungera. 

Han menar att de anställda motiveras och styrs av vetenskapliga lagar och är mer komplexa i 

deras natur och inte accepterar vad som helst utan att ifrågasätta det (Taylor, 1947 i Sköldberg, 

1990). I enkäten framgår det att majoriteten av de som besvarade denna fråga tycker att deras 

arbetsdag är lagom stressig, men samtidigt anser de att batchklockan är orsaken till tidspress. De 

tycker att stressen på arbetet påverkar dem utanför arbetsplatsen, vilket har lett till att de känner 

sig trötta och lättirriterade.   

Enligt alla standarder som är satta för hur man får utforma arbetsuppgifter inom organisationer så 

klarar Ellos måttet. Man kan dock undra hur dessa standarder ska vara godkända när endast den 

yngre delen inom organisationen klarar av att arbeta efter dem.    
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Enligt Lisa så känner personalen inte sig stressade, vilket hon tycker är lite underligt och det har 

visat sig på hälsokontrollen som företaget har gjort. Däremot tycker hon att det endast uppstår 

stress ifall batchklockan eller spiren skulle stanna. Samtidigt tycker hon att som människa ska 

man ha lite stress och press.  

Även Yvette pratar om att stress kan förekomma ifall delar av utrustningen skulle krångla. Hon 

påstår att i slutändan löser gruppen uppdraget tillsammans.  

Författarna Lindmark och Önnevik menar att stress påverkar människor olika, beroende på hur 

bra man hanterar obalans och faktorer som framkallar den. Det kan även vara så att vissa blir 

stressade över att inte ha någonting att göra, medan andra blir stressade av tidspressen då de har 

för lite tid att utföra det dagliga arbetet. Men enligt dem klarar kroppen bara av en mängd av 

stress, innan den tröttas ut och blir utbränd (Lindmark & Önnevik, 2006; Shinn et al., 1984). 

Organisationen strävar att bli så effektiva som möjligt där de ständigt arbetar med att ta fram nya 

sätt att effektivisera och standardisera arbetsuppgifterna, vilket ska leda till att organisationen 

gynnas ekonomiskt. Detta kan man se utifrån den låga personalomsättningen som företaget har. 

Lisa menar att det är frustrerande eftersom arbetsuppgifterna har ökat, men samtidigt vill man 

utföra arbetsuppgifterna med mindre personal.  

 

5.1.2 HRM, arbetsmiljö och hälsa 

En god arbetsmiljö kännetecknas, enligt Lindmark och Önnevik av att det ska finnas goda 

kommunikationsförhållanden mellan ledningen och de anställda inom organisationen, vilket leder 

till en god arbete med HRM. Detta för att medvetandet höjs om hur personalen upplever det 

dagliga arbetet och hur deras hälsa ser ut. Samtidigt som det ska ges direkt feedback och klara 

direktiv vad gäller de mål som finns att uppnå. Med detta skapas även ett gott arbetsklimat då 

tilltroendet ökar mellan parterna (Lindmark & Önnevik, 2006; Johansson m.fl., i Bohgard 1994).  

 

Majoriteten som besvarade enkäten vågar klaga öppet till sin chef om det är något som stör de på 

arbetsplatsen, men en del menar att det beror på vad de ska klaga om.  

Yvette berättar om undersökningar och skyddsronder som ledningen gör vart tredje år för att 

kolla av hur det ligger till med personalen utifrån olika aspekter.  

Lisa klubbordföranden bekräftar med att undersökningar görs, men hon ifrågasätter den metod 

dessa genomförs på. Hon menar att man inte får en rättvis bild av hur det egentligen ser ut på 

lagret, utifrån det faktum att de anställda inte får god tid att fylla i dessa enkäter. Hon tycker att 

enkätundersökningar inte påvisar den faktiska situationen utan hon skulle hellre sett till att det 

skulle ske på ett mer personligt plan. Att de så sällan som vart tredje år gör undersökningar på 

lagret betyder att man kan ifrågasätta engagemanget från ledningens sida och deras motiv.  

Samtliga intervjuade påpekar chefernas frånvaro på lagret, vilket enligt dem är negativt då de 

skulle önskat se dem vid fler tillfällen.  

En distansering från ledningens sida menar Cornsell, Engvall ock Karlsson kan komma att 

påverka de anställda från att känna samhörighet och delkatighet inom företaget, vilket leder till 

att hälsan också påverkas (Cornsell et al., 2003). 

 

Andra faktorer som påverkar arbetsmiljön och hälsan hos personalen är bland annat ljud, buller 

temperatur, ventilation runt om arbetsplatsen, vilka kan ha negativ effekt hos de anställda. Dessa 

aspekter kan komma att påverka arbetsprestationen både fysiskt och psykiskt hos de anställda 

(Bohgard et al., 1994; Lindberg & Lindberg, 1990).  



 

- 38 - 

Alla inom Ellos lager, både chefer och personal är överens om att det finns bullerstörningar, 

vilket har lett till hörselnedsättning hos en del anställda.  

Eftersom företaget inte vill investera stora kostnader på att byta ut dyra maskiner som skulle 

motverka den höga ljudnivån, väljer de att lösa problemet genom ljudabsorbenter samt att de 

råder personalen att använda öronproppar menar Yvette och Lisa. Samtidigt påstår de att det hela 

inte endast beror på arbetssituationen utan kan även ha med hemsituationen att göra. Istället kan 

personalen ha på sig öronproppar när de jobbar för att slippa problemet.  

 

5.2 Kulturperspektiv  

Hierarki bestämmer kulturen inom företaget. Alla regler som finns har gjort det svårt för 

individen att kunna utvecklas inom företaget. Weber och Mintzberg pratar om att 

maskinbyråkratiska organisationer är stora och gamla med enkel och stabil omgivning. Dessa har 

en hierarkisk struktur där överordnare bestämmer och har kontroll över underordnare (Mintzberg, 

1986 & Webber, 1971 i Lindmark & Önnevik, 2006). Detta kan påverka personalen negativt då 

de inte får vara med och bestämma så mycket. Även i enkäten kan man se att mer än hälften 

tycker att de får vara med ytterst lite gällande beslut på företaget. Lisa beskriver personalen som 

att: ”De är ett löpande band, där det börjar när varan kommer in till att den levereras till kunden 

och det kan man inte påverka eftersom det blir allt ifrån kundens beställning”. 
5
  

Alla de tre intervjuade håller med att personalen inte kan påverka så mycket förutom små saker 

som t.ex. bemanna timmarna på sin avdelning.  Detta har att göra med de normer och värderingar 

organisationen har, där det strävas efter att producera så mycket som möjligt för att bli 

framgångsrika (Morgan, 1999; Peters & Waterman, 1987). Majoriteten av de som besvarade 

enkäten tycker att ledningen endast strävar efter vinst och lägger ner mindre vikt på personalens 

välbefinnande. Detta märks tydligt genom att ledarna inte visar sig bland personalen, vilket 

fungerar som en bekräftelse gentemot de anställda att de inte är viktiga inom organisationen. 

Ledarna är även dåliga på att ge personalen beröm, ett faktum som har framkommit både i 

intervju- och enkätundersökningen. De menar att endast gruppfeedback framkommer efter god 

prestation, men individuell beröm existerar inte. Samtidigt som man pressar personalen att jobba 

mer effektivt så förser man de inte med beröm. Man kan ifrågasätta hur det påverkar personalen 

och deras välmående.  

 

Utifrån Morgans samsynsbegrepp har vi funnit förhållanden inom Ellos lager som innebär en 

gemensam uppfattning om att ha respekt för att ledningen har rätt att bestämma.  Författaren 

menar att man fungerar som en sammansatt grupp för att nå de gemensamma målen inom en 

hierarkisk organisation (Morgan, 1999). 

Med tanke på hur de anställda uppfattas av överordnare så speglas detta i hur de trivs inom 

organisationen. De flesta som deltog i enkätunderökningen känner för att komma till jobbet 

endast för lönens skull. De tycker att arbetsuppgifterna skapar trisstes på grund av deras 

enformiga natur.  Men de flesta anställda på företaget är mycket medvetna om vad som förväntas 

på arbetsplatsen. De har dock en uppfattning om att alla lagerföretag är likadana och att det inte 

finns bättre än Ellos.  Detta kan relateras till samsynen och hur den påverkar de anställda 

eftersom de uppmuntrar varandra till att kämpa och klara av dagens arbetsuppgifter.  

                                                

 
5 Intervju med klubbordföranden Lisa 
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Denna kultur finns inrotad inom organisationen och hänger ihop med att uppvisa hårt arbete och 

god prestation och att visa god arbetsmoral gentemot arbetsledarna, kollegorna och övriga inom 

organisationen. McShane och Von Glinow tar upp i sin bild om artefakter av 

organisationskulturen där de menar att gemensamma normer och värderingar leder till 

gemensamma uppfattningar om vad som är rätt eller fel, bra eller dåligt och att man tar dessa 

uppfattningar för givet (McShane & Von Glinow, 2010; Lindmark & Önnevik, 2006).  

Ellos kan liknas vid ett isblock av artefakter som visar ett ansikte utåt, men under ytan döljer sig 

de verkliga värderingarna.  

 

Inom Ellos lager arbetas det med färdiga standardiserade arbetsuppgifter, vilket innebär att 

erfarenheten stannar inom organisationen. Luckmann och Berger pratar om sedimentering som 

innebär att erfarenheter skapas och bevaras i ett slags kunskapsförråd för att sedan användas som 

praxis (Berger & Luckmann, 2010). 

Morgan pratar om att det bildas små grupper inom företaget som har kulturella samt subkulturella 

mönster. Dessa grupper kännetecknas av gemensamma tankesätt som stöds av de reglerna som 

finns inom företaget, vilket leder till att gruppen tillsammans hanterar utmaning som den ställs 

inför (Morgan, 1999; McShane & Von Glinow 2010). På lagret arbetar man i grupper och hjälps 

åt för att klara dagens uppdrag. Inom gruppen fördelas arbetsuppgifterna utifrån de erfarenheter 

som finns inom den. Härmed bildas det ett starkt band mellan individerna i gruppen, där 

erfarenheterna fördelas av flera, enligt Berger och Luckmann sedimenteras de intersubjektivt 

(Berger & Luckmann, 2010; Hofstede, 1998). 
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5.3 Slutsatser 

I vår uppsatts har vi försökt belysa arbetsmiljön inom Ellos lager ur ett effektivitets- HRM- och 

kultur perspektiv.  Detta har vi gjort genom att ta fram de faktorer som beskriver hur man går till 

väga för att uppnå effektivitet inom företaget, samt det som utmärker den kultur som finns inom 

organisationen.  

 

Organisationen är nyckeltalsbaserad, vilket är avgörande för hur en dag för de anställda ska se ut. 

Dessa nyckeltal sätts efter organisationens mål och detta görs utifrån att man väljer ut en speciell 

målgrupp/person som man följer upp under en arbetsdag. Man mäter hur denna personal presterar 

och därefter sätts nyckeltalen. De målgrupper man följer upp är oftast yngre personer och 

representerar inte hela arbetslaget. Med tanke på att Ellos har olika åldersgrupper ger den inte en 

helhetsbild på hur hela arbetslaget presterar. Arbetslaget består mestadels av medelålders 

anställda och uppåt. Detta på grund av att de har en låg personalomsättning, den senaste som blev 

anställd var för tio år sedan. Detta förstärker den skeva bild som framkommer när man sätter 

nyckeltal som baseras på prestation av yngre personal.  

 

När det talas om att köra på tid och klara av de nyckeltalen som är uppsatta så upplever 

personalstyrkan att det leder till ständigt jagande av batchklockan. Den ständigt jagande klockan 

har lett till att de flesta upplever att de inte kan slappna av även på hemmaplan. Det som är 

oroväckande med detta enligt oss är att de endast jobbar för pengarna, med tanke på att de inte 

kan påverka så mycket gällande deras arbetssituation, eller se några utvecklingsmöjligheter inom 

företaget.  

Personalen anser att de har monotona, enformiga och samtidigt tunga arbetsuppgifter som har lett 

till att de inte känner något engagemang. Eftersom de flesta har varit där i många år och har nått 

en viss ålder skapar detta mindre möjligheter till jobbyte. En del stannar för lönens skull samt att 

de känner en sorts säkerhet att de har ett fast jobb med tanke på dagens arbetsbrist.  

Det som gör arbetssituationen inom lagret ännu mer byråkratisk och fyrakantig är det faktum att 

de anställda får inget individuellt beröm. Det enda beröm de anställda får är gruppvis, där 

företaget vill tydligt och klart markera den kultur som speglar sig inom organisationen. 

Ledningen vill uppnå laganda och styra de anställda genom arbetsmoral. Detta leder till att man 

endast lurar sig själv i slutändan därför att beröm inom organisationen är nästan obefintligt vilket 

innebär att man ändå inte får det erkännande man söker efter. Det som även enkäterna visar är att 

vissa går till Ellos endast för lönens skull, kanske för att man har tappat tron på organisationen 

och väljer att inte ingå i denna kultur med resten.   

 

Det vi har kommit fram till genom denna studie är att det brister i  arbetet med arbetsmiljö inom 

Ellos lager. Hierarkin har bildats på grund av en hög fokusering på effektiviteten, vilket i sin tur 

har begränsat personalens möjlighet till inflyttande. Genom att ge personalen beröm och öka 

deras medinflytande ökar även engagemanget från deras sida till att göra ett bättre jobb. Viktigt 

är även att jobba med synligt ledarkap och skapa en bättre kommunikation mellan ledningen och 

de anställda. Detta skulle gynna bägge parterna positivt.  
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5.4 Avlutande diskussion/ förslag till vidare forskning 

Med denna uppsats vill vi förhoppningsvis åstadkomma en positiv förändring av arbetsmiljön i 

Ellos organisation. Därför kommer teamledaren få denna uppsats i förhoppning om att de kan dra 

nytta av den i framtiden för att förbättra arbetsmiljön inom Ellos lager. Ännu en sak som bör 

förbättras inom lagret är att man arbetar med synligt ledarskap, det vill säga att ledaren visar sig 

för personalen. Ledningen bör tänka på att ge personalen mer individuell feedback och beröm för 

att de ska känna sig mer uppskattade.  

 

Andra aktörer som kan dra nytta av studien är liknande företag som har industriell produktion 

inom lager samt arbetar ungefär med samma förutsättningar som Ellos gör. Denna studie belyser 

vikten av att använda anställda på rätt sätt samtidigt som den tar fram stressfaktorn och dess 

påverkan på dem.  

 

Ett förslag på fortsatt forskning är att undersöka hur stressfaktorn påverkar de anställda på 

hemmaplan. I den här studien analyseras detta faktum översiktligt, men en djupare studie vore 

intressant för de inblandade aktörerna, det vill säga både ledningen och de anställda. 

Ett annat förslag är att undersöka den fysiska arbetsmiljön inom lagret. Detta för att ge en mer 

detaljerad bild om hur arbetsuppgifterna påverkar kroppen fysiskt och de kostnader som kan 

kopplas till detta. Härmed kan kostnader för slitage och förebyggande arbete beräknas.  
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7 Bilagor 

7.1  Bilaga 1 Intervjufrågor till teamledaren och klubbordföranden 

 
1. Presentation (om dig)?  

2. Hur ser din arbetsdag ut?  

3. Hur ser du på begreppet arbetsmiljö?  

4. Hur ser du på arbetsmiljön på din arbetsplats?  

5. Vilka är anledningarna/drivkrafterna till nuvarande arbetsmiljö? Hur och varför har den 

skapats? 

6. Hur ser du på begreppet hälsa?  

7. Hur ser hälsan ut på din arbetsplats?  

 

8. Utrymme på din arbetsplats?  

9. Temperatur och ventilation på din arbetsplats?  

10. Är arbetsplatsens utrustning ergonomisk, på vilket sätt? Är den anpassbar för personalen? 

 

11. Har du upplevt att personalens hälsa har påverkats med tanke på deras   arbetsuppgifter?  

12. Anser du att personalen har tillräckligt med pauser? Hur långa är de? 

13.  Hur ser du på personalens arbetstider? Hur påverkar det deras hälsa? 

14. Vad anser du om friskvård?  

15. Har ni friskvård på arbetsplatsen och i så fall utnyttjar dem denna?  

16. Om ni har friskvård tycker du att den har förbättrat personalens hälsa med tanke på 

arbetsrelaterade skador?  

17. Hur ser personalen på kravet på sina arbetsuppgifter?  

18. Vad anser du om stress? Hur upplever du faktorn stress på denna arbetsplats?  

19. Hur bra anser du att ledningen tar ansvar för frågor kring stress hos personalen?  

 

20. Hur bra trivs personalen på sin arbetsplats?  

21. Hur ofta får de beröm om de presterar bra? Och på vilket sätt?  

22. Vad anser de om sammanhållning på arbetsplatsen?  

23. Hur upplever du sammanhållningen mellan personalen?  

24. Hur upplever du sammanhållningen mellan personal och ledning?  

25. Vad anser du om personalen får vara med och påverka i beslut på arbetsplatsen?  

26. Hur mycket anser du att personalen får vara med och påverka i beslut på sin arbetsplats?  

27. Anser du att personalen har möjligheten att jobba fritt? I så fall hur pass fritt? 

 

28. Hur bra anser du att ledningen arbetar för en god arbetsmiljö för arbetsplatsen?  

29. Hur bra anser du att ledningen arbetar för en god hälsa inom arbetsplatsen?  

30. Vad tycker du om att personalen får köra på bestämd tid och hur har ni anpassat det 

utifrån åldergrupperna som finns på företaget. Hänger alla med? 
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7.2 Bilaga 2 Intervjufrågor till lageranställde 

 

1. Hur ser din arbetsdag ut? Upplever du den som stressig och tung? 

2. Hur upplever du arbetsmiljön på din arbetsplats?  

 

3. Tycker du att du har tillräckligt med utrymme på din arbetsplats? Eller känner du dig 

instängd?  

4. Tycker du att temperaturen och ventilationen på din arbetsplats fungerar bra? Eller är det 

så att den inte är anpassbar efter årstider?  

 

5. Har du upplevt att din hälsa har påverkats med tanke på dina arbetsuppgifter? På vilket 

sätt? 

6. Anser du att du har tillräckligt med pauser? Hur långa är de?  

7. Är arbetsplatsens utrustning ergonomisk, på vilket sätt är den anpassbar för dig?  

 

8. Vad anser du om stress? Hur upplever du faktorn stress på din arbetsplats?  

9. Har ni friskvård på arbetsplatsen och i så fall utnyttjar du denna?  

10. Om ni har friskvård tycker du att den har förbättrat din hälsa med tanke på 

arbetsrelaterade skador?  

11. Anser du att kraven på dina arbetsuppgifter är högre än vad du orkar med?  

12. Hur bra anser du att ledningen tar ansvar för frågor kring fysisk arbetsmiljö och stress hos 

er?  

 

13. Hur bra trivs du på din arbetsplats?  

14. Vad anser du om sammanhållning på arbetsplatsen?  

15. Hur upplever du sammanhållningen er personalen emellan?  

16. Hur upplever du sammanhållningen mellan er och ledning?  

17. Vad anser du om ni får vara med och påverka i beslut på arbetsplatsen?  

18. Hur mycket anser du att ni personalen får vara med och påverka i beslut på er arbetsplats?  

19. Känner du att du kan jobba i din egen takt? 

20. Hur ofta får du beröm om du presterar bra? Och på vilket sätt?  

21. Känner ni då er hörda om ni klagar på att ni inte mår bra fysiskt eller psykiskt? 

22. Känner du att du vågar klaga öppet om något stör dig på din arbetsplats till din team 

ledare? 

23. Är du rädd att förlora jobbet om du skulle klaga för mycket på det sättet du arbetar?  

– Om så är fallet, anser du då att detta påverkar hur du mår?   

 

24. Tycker du att ledningen engagerar sig för att skapa en god arbetsmiljö på din arbetsplats?  

25. Kan det vara så att du tycker att ledningen strävar endast efter vinst och lägger mindre 

vikt i ditt välbefinnande? 

26. Tycker du att ledningen har gjort ändringar vad gäller arbetsmiljön utifrån dina och dina 

kollegers begäran? 

27. Hur bra anser du att ledningen arbetar för en god hälsa inom arbetsplatsen? 

 

28. Kan ni berätta om vad det är som gör att ni inte känner engagemang för ert arbete och vise 

versa?  
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29. Om du själv får komma med förslag, vad tror du skulle kunna göras här på lagret för att 

förbättra trivseln på arbetsplatsen?  

30. Hur bra trivs du på din arbetsplats i överlag, finns det någonting du skulle vilja ändra? 

 

7.3 Bilaga 3 Enkätundersökningen 

 

1. Hur stressig är din arbetsdag?  

 

            Ingen stress           Lagom stress          Mycket stress 

 

 

2. Vad anser du om stress? Hur upplever du faktorn stress på din arbetsplats?  

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hur ser du på arbetsmiljön på din arbetsplats?  

 

Bra                       Bör förbättras                       Dålig 

 

 

4. Tycker du att du har tillräckligt med utrymme på din arbetsplats?  

 

Tillräckligt          Mer utrymme                        Lite               

 

5. Tycker du att temperaturen och ventilationen på din arbetsplats fungerar bra?  

 

Bra                       Bör förbättras                     Dåligt 

 

 

6. Har du upplevt att din hälsa har påverkats med tanke på dina arbetsuppgifter? På vilket 

sätt i så fall? 
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7. Anser du att du har tillräckligt med pauser och är de tillräckligt långa? 

 

JA NEJ 

 

 

8. Är arbetsplatsens utrustning ergonomisk och anpassbar för dig? 

 

JA           Bör förbättras          NEJ 

 

 

 

 

9. Utnyttjar du friskvården som finns på arbetsplatsen?  

 

JA                          NEJ 

 

       

10. Om ni har friskvård tycker du att den har förbättrat din hälsa med tanke på 

arbetsrelaterade skador?  

 

JA                           NEJ 

 

11. Är kraven på dina arbetsuppgifter högre än vad du orkar med? 

 

           Hög                Medel                  Låg 

 

 

12. Hur mycket anser du att du får vara med och påverka i beslut på din arbetsplats? 

 

            Mycket            Lite               Inget 

 

  

13. Känner du att du kan jobba i din egen takt?  

 

JA                                          NEJ  

 

14. Hur ofta får du beröm om du presterar bra? Och på vilket sätt? 
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15. Känner du att du vågar klaga öppet om något stör dig på din arbetsplats till din chef? 

 

           Alltid             Ibland              Sällan 

 

 
16. Tycker du att ledningen engagerar sig för att skapa en god arbetsmiljö på din arbetsplats?  

 

            Alltid              Ibland             Sällan 

 

 

17. Anser du att ledningen strävar endast efter vinst och lägger mindre vikt i ditt 

välbefinnande? 

 

            JA                Kanske                 NEJ 

 

 

 

18. Kan ni berätta om vad det är som gör att ni känner engagemang för ert arbete och vise 

versa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Hur bra trivs du på din arbetsplats i överlag, finns det någonting du skulle vilja ändra? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 

 

Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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