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Sammanfattning 
En utvärdering gjorts om vilka de kritiska funktionerna på MA (den studerade organisationen) 
är, hur de ska organisera sina arbetsprocesser och vart i organisationen funktionerna de ska 
placeras för att minska de negativa effekterna av en marknadsgruppering. I en fallstudie 
fokuseras en speciell enhet vilket i detta fall är MA. För att samla in det empiriska materialet 
som använts tillsattes två stycken fokusgrupper. Fokusgrupper är lämpligt när man vill 
utveckla en ny kunskap inom ett område. Det är lämpligt när man vill försöka konkretisera en 
problemställning eller när man vill ha synpunkter om gruppens ställning till ett problem och 
oenigheten/enigheten i gruppen. Två stycken homogena fokusgrupper har genomförts, först 
med de sju resultatenhetschefer som finns på avdelningen och sen med representanter för de 
funktionella grupperna som finns på MA. Diskussioner bedrevs om hur man kan minimera 
nackdelarna med en marknadsgruppering i de nuvarande resultatenheterna. De funktionellt 
representativa behövde inte vara chefer utan kan vara personer som representerar en viss 
funktion.  
 
Denna studie är inriktad på de svårigheter en verksamhet kan få om den organiseras utifrån 
divisioner. En division fungerar ofta som en egen organisation och kan då betraktas som en 
liten organisation i organisationen. Detta är fallet på MA som består av sju resultatenheter där 
dess främsta kunder är de externa kunderna. Resultatenheterna kan teoretiskt sätt ses som 
egna fristående divisioner.  
 
En organisationsstruktur som organiseras utefter hur en arbetsgrupp utför arbetsuppgifter och 
hur dessa uppgifter koordineras. För denna studie har ett synsätt valts där 
organisationsstrukturer anses bestå av fem standardiserade basdelar vilka är den operativa 
kärnan, ledningen, mellanchefer, stabsfunktion och stödenhet. Dessa basdelar ska på något 
sätt grupperas så att strukturen skapar ett fundamentalt sätt att koordinera arbete, skapa 
output, dela resurser, etcetera. En divisionsorganisation kan organisera sina divisioner mot 
funktion eller marknad. En division kan ha egna stabsfunktioner eller dela stabsfunktioner 
med andra divisioner.  Det finns flera arbetsprocesser som inte gynnas av att vara 
decentraliserade i divisioner och det finns även arbetsprocesser som inte gynnas av att finnas i 
stabsfunktion dessa benämns som kritiska funktioner i studien.  
 
På MA vill man marknadsföra organisationen som att den kan leverera en helhet, ”från ax till 
limpa”. När resultatenheterna på MA ska samarbeta för att leverera en slutprodukt uppstår det 
ofta problem med styrningen av uppdraget. Uppdraget betraktas då som så pass komplext att 
det bör styras som ett projekt. Det har emellertid uppstått stora problem vid styrning av 
sådana projekt då de felaktligen betraktas som vanligt linjearbete som inte kräver någon 
särskild styrning. Det har också blivit problem i maktfördelningen mellan cheferna över 
resultatenheterna och projektledarna. Det är inte bara projektledning som är en viktig 
kontrollmekanism i samarbetet mellan resultatenheter – planerings- och kontrollsystemet. 
Detta system ska kunna mäta prestationen av de olika resultatenheterna och det är ledningens 
sätt att bibehålla kontrollen av dessa.  
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Abstract 
An evaluation made of the critical functions of MA (the organization in the study) is, how to 
organize their work processes and where the organization functions shall be positioned to 
reduce the negative effects of a market grouping. Focus groups are useful when you want to 
develop a new knowledge in a field. It is useful when you want to try one concrete problem or 
when you want to comment on the group's position on an issue and the disagreement / 
consensus of the group. Two homogeneous focus groups have been carried out, first with the 
seven managers on MA and then with representatives of the functional functions present on 
the MA. Discussions took place on how to minimize the disadvantages of a market grouping. 
The functional representative need not be directors, but may be people who represent a 
particular function. 
 
This study focuses on the difficulties a business can have when it is organized on the basis of 
divisions. A division often acts as its own organization and can therefore be regarded as a 
small organization within the organization. This is the case of MA, which consists of seven 
divisions, where its main customers are the external customers. 
 
An organizational structure is organized in accordance to how work forces conduct their work 
and how the work is coordinated.  This study is based on a view that the organizational 
structure consists of five standard parts; core operational, management, middle management, 
staff functioning and support unit. These parts should be grouped so that the structure creates 
the fundamental base on how to coordinate efforts, create output, share resources, and so 
forth. A divisional organization can organize their divisions with a focus on functions or 
market. A division can have its own staff functions or share staff functions with other 
divisions. There are several processes that do not benefit from being decentralized into 
divisions and there are also processes that do not benefit from being included in the staff 
function, both is addressed as critical functions in the study. 
 
The focus in the study is on a department, which the company calls MA, and its units. MA 
wants to promote its organization as it can deliver a whole ‘packaging’ with both products and 
services. However, there are often problems in managing and leading the tasks when units at 
MA work together to deliver a final product. This collaboration is considered as complex so it 
requires that it is managed as project. Further, the collaboration has encountered problems in 
the management of such projects since they wrongfully are treated as plain line work that 
requires no special management. There have also been problems in the distribution of power 
between the middle management and project leaders. It is not only the project management 
that is an important control mechanism of cooperation between the divisions, there are also 
the planning and control system. This system should be able to measure the performance at 
the different units and it is the management's way to maintain control over the units. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrunden till denna studie, följt av en diskussion om problematiken 
och en beskrivning av studiens syfte och målsättning.  

1.1 Bakgrund 
Det finns olika sätt att strukturera en organisation: funktion, division, matris etcetera. Olika 
organisationsstrukturer för en verksamhet har olika för och nackdelar och påverkar företagets 
verksamhet på olika sätt. Fördelen med en divisionsorganisation är att varje division är väldigt 
självständig och att ledningen sällan lägger sig i de operativa beslut som fattas och hur arbetet 
i divisionen utförs. Divisionscheferna styr sina egna divisioner och har ofta endast 
rapporteringskrav till ledningen. Nackdelarna med en divisionsorganisation är att de kan bli så 
självständiga att rapporteringsförhållandet till ledningen minskar eller ebbar ut. Ledningen 
kan då tappa kontrollen över divisionerna. Detta kan leda till suboptimering och konkurrens 
mellan divisionerna. Ett krav för att ledningen ska kunna bibehålla kontrollen över 
divisionerna är ett väl fungerande centralt planerings- och kontrollsystem som oftast ligger i 
stabsfunktionen. Systemet är oftast top-down styrt där de strategiska besluten fattas på en 
högre nivå medan den operativa planeringen kan anpassas utifrån varje division. (Mintzberg, 
1979) 
 
För att optimera den nuvarande organisationen gäller det ofta enligt Daugherty & Dröge 
(1997 s. 339) att anpassa strukturen efter strategin eller vise versa. De framtida strategiska 
valen måste anpassa sig till den existerande strukturen. Det är dock så att man anpassar 
strukturen utefter strategiska val. Det är viktigt att centralisera de funktioner som är centrala i 
en divisionsorganisation för att kunna säkerställa standarder för de olika divisionerna. Dessa 
standarder kan innefatta kontinuerlig kontroll över output från de olika divisionerna eller 
arbetsprocesser som kan vara centrala för att få en fungerande organisationsstruktur 
(Mintzberg, 1979). 
  
Även om det är viktigt med standardisering så behöver varje organisation idag bygga in en 
förmåga att förändra organisationsstrukturen idag för att säkerställa konkurrenskraft. Detta 
kan uppnås genom att kontinuerligt förbättra allt i organisationen, som ex. varje produkt, 
tjänst, arbetsform (Bruzelius och Skärvard, 1999). Man kan välja att organisera funktioner 
beroende på aspekter som komplexitet i arbetsuppgifterna, behovet av styrning och kontroll 
och samarbete mellan olika arbetsprocesser. Enligt Daugherty & Dröge (1997) beror 
organisering av arbetsprocesser på om det krävs decentralisering eller centralisering av 
beslutstagandet i dessa.  



 
 

1.2 Problemdiskussion 
Nackdelar som suboptimering och konkurrens mellan enheter kan även finnas lägre ned i en 
organisation. Inom företag finns det olika avdelningar som var och kan ha enskilt 
resultatansvar. Ett exempel är ett företag med sju fristående avdelningar med egna 
beslutsprocesser och planerings- och kontrollsystem. Stabs- och ledningsfunktionerna är dels 
decentraliserade i de olika avdelningarna. Nackdelen med decentraliseringen är att 
samordning mellan avdelningarna försämras eftersom de i högre grad är självständiga.  
 
De sju resultatenheter som finns på den MA (den studerade organisationen) kan ses som helt 
fristående divisioner. I en divisionsorganisation skapas i princip helt egna affärsdivisioner 
som binds samman av en central administrativ struktur. Varje division består av en egen liten 
organisationsstruktur med sina egna beslutsprocesser och planerings- och kontrollsystem. 
stabs- och ledningsfunktionerna är dels decentraliserade i de olika divisionerna och dels i 
resultatenheten för projekt som är stabsfunktionen på MA. Nackdelen med decentraliseringen 
är att samordning mellan divisioner försämras eftersom de i högre grad är självständiga. Ska 
resurser decentraliseras för att arbeta nära produktionen eller centraliseras i en stabsfunktion 
för att kunna bibehålla kontrollen över divisionerna och för att kunna arbeta standardiserat 
divisionsoberoende. Det sistnämnda är en förutsättning för ett lyckat samarbete mellan 
divisioner och det är även en förutsättning för att standardisera kunskapen hos experterna. 
Nackdelar med decentralisering av kunskap är att specialister har svårt att samarbeta och 
kommunikationen sker genom resultatenhetschefen. Kvaliteten av kunskap minskar i 
resultatenheterna och i MA:s fall finns det resultatenheter där expertisen inte finns alls. 
Fördelen med decentralisering av funktioner är att det leder till större självständighet i 
divisionerna och ett tydligt ansvar för slutprodukten. Fördelen med en divisionsorganisation 
ligger i att ledningsmakten flyttas nedåt i organisationen, så att besluten kan fattas närmare 
produktionen och därmed reducera styrglappet som kan uppstå i en vanlig linjeorganisation. 
 

 
Resultatenheterna fungerar som divisioner med resultat- och lönsamhetskrav. Det finns en 
risk att de i första hand försöker nå sina egna mål och därmed blir sig själv närmast, trots att 
de ingår i en större organisation. I och med denna supoptimering i resultatenheterna och ett 
icke standardiserat arbetssätt i styrningen av resultatenheterna uppstår svårigheter vid 
samarbete och koordinering av samarbetet, se figur 1. Samarbetet i denna studie startas upp 
som projekt.  
 
Varje enskild result onalen är grupperad i 
funktioner antingen
resursanvändning. I 
och den blir väldigt k
marknadsgruppering

Projekt Projekt 

Figur 1 Relaterade produkt formen i en divisionsorganisation 
(Mintzberg 1979 s. 404) 
atenhet på MA är marknadsgrupperad där pers
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 utifrån deras kunskaper och erfarenheter eller utifrån deras 
och med en marknadsgruppering finns enheten för att skapa kundvärde 
undfokuserad. Funktionerna hamnar i skymundan och genom att välja en 
 optimeras koordineringen av arbetsflödet på bekostnad av process och 
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skalekonomin. Varje resultatenhet på MA är väldigt kundfokuserad med väldefinierade 
arbetsflöden och en klar arbetsfördelning. Det uppstår dock problem då projekt startas upp 
och det krävs ett samarbete mellan de olika resultatenheterna. Det uppstår problem i hur de 
gemensamma resurserna bör organiseras och hur dessa resurser ska styras.  

1.3 Syfte och mål 
Studiens syfte är att minska den suboptimering som finns i resultatenheter och att minska 
dubbelarbete och yrkesmässig specialisering som kan uppstå i en marknadsstruktur med 
avdelningar med resultatkrav. De frågeställningar som denna studie ska försöka besvara är att  

1. Identifiera vilka funktioner som är viktiga att samordna för ett företag med 
självständiga enheter  

2. Ge rekommendationer på hur samarbetet ska ske mellan resultatenheter.  

3. Ge rekommendationer på hur suboptimering kan elimineras.  

1.4 Avgränsningar 
Denna studie är avgränsad från utformning och uppdelning av funktioner. Rekommendationer 
för hur grupperingar bör göras är således begränsat till att balansera resurser mellan 
resultatenheter och höja nyttjandegraden av dessa genom omstrukturering. MA kommer även 
att ses som en egen organisation men sin egen styrgrupp och hänsyn till Coor: s ledningsgrupp 
kommer inte att tas.  
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2 Beskrivning av Coor Service Management i Finspång 
Företaget beskrivs genom följande rubriker: 
 

- 2.1 Coor Service Management  - Övergripande beskrivning av företaget. 
- 2.2 Beskrivning av MA´s resultatenheter – Beskrivning av de olika resultatenheterna 

på MA. 

2.1 Coor Service Management 
Coor Service Management är Nordens ledande aktör inom service management. Bolaget är 
specialiserat på att leda, utveckla och effektivisera servicefunktioner på kontor, i fastigheter, 
produktionsanläggningar och i offentlig verksamhet. Coor Service Management startade sin 
verksamhet 1998 och ägs av Cinven, ett av Europas ledande investmentbolag. Koncernen har 
drygt 4 300 medarbetare främst i Sverige, Danmark, Norge och Finland och en årsomsättning 
på cirka 5 900 MSEK.  
 
Bolaget Coor Service Management är indelat i fyra affärsområden vilka är 
produktionsservice, fastighetsservice, arbetsplatsservice och strategisk rådgivning. Inom detta 
bolag ligger företaget Coor i Finspång under affärsområdet produktionsservice. Detta företag 
har som syfte att stödja och utveckla kunders produktionsprocesser för ökad driftsäkerhet, 
produktivitet och kostnadseffektivitet. Coor i Finspång är organiserat enligt figur 2. En av 
avdelningarna på Coor Service Management i Finspång heter den Mekaniska Avdelningen 
och kommer i denna studie benämnas som MA. Coor i Finspång ägdes tidigare av SAPA AB 
men fick nya ägare den 1 december 2009. Coor i Finspång hette då Sapa Industriservice AB, 
men är nu en del av Coor Service Management.  

 
Figur 2 Organisationsbeskrivning av Coor Service Management i Finspång. Denna organisationskarta illustrerar de 
avdelningar och de stödenheter som finns på Coor Service Management. Den Mekaniska avdelningen är MA- den 
avdelning som denna studie syftar till.  
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2.2 Beskrivning av den Mekaniska Avdelningens (MA´ s) 
resultatenheter  

MA är den avdelning på Coor Service Management som studien fokuserar på. Då studien ska 
försöka generalisera problemet kan den även användas till de andra avdelningarna på Coor 
Service Management. MA är uppdelad i sju stycken fristående resultatenheter med en 
projektgrupp som i dagsläget fungerar både som stabsfunktion och projektledning. 
Organisationsstrukturen består av resultatenheter som kan ses som en divisionsorganisation 
där varje resultatenhet har sitt eget resultatansvar och vidare fungerar som sin egen 
organisation i organisationen. De främsta kunderna finns i huvudsak inom verkstads- eller 
processindustrin. MA är välförsedda med avancerad teknik för mekanisk tillverkning och 
reservdelshållning. 
 

 
Figur 3 Organisationsschema av MA. I varje avdelning på Coor Service Management finns det olika många                   
resultatenheter. Det är dessa som är angivna i denna organisationskarta. Numreringen inom parentes är 
antalet anställda (egen bild) 

2.2.1 Projektledning (PROJ) 
Resultatenheten Projektledning är en är en stabsfunktion på MA som tillhandahåller 
projektledare till projekt som startas upp. Resultatenheten för projektledning arbetar med allt 
inom tekniska projekt, både små och stora uppdrag (Sapa Industriservice AB, 2009). De 
hanterar projektledning från konstruktion i uppdragsprocessen till produktion av den färdiga 
produkten (ibid).  
 
När en större utrustning, eller en ny anläggning ska planeras, konstrueras, byggas, 
dokumenteras, provas, sättas i drift och ges ett förebyggande underhåll, krävs en god 
projektledning (Sapa Industriservice AB, 2009). Det är när MA ska driva ett projekt som de 
marknadsför ”från ax till limpa” tillsätts en projektledare från denna resultatenhet (ibid).    

2.2.2 Maskinkonstruktion (KSA) 
På resultatenheten Maskinkonstruktion har man specialiserat sig på omkonstruktion och 
uppgradering av befintlig utrustning men man designar även kompletta lyftredskap med CE 
märkning. Resultatenheten har stor erfarenhet av konstruktionsarbete inom både lätt som tung 
industri. Uppdrag kan spänna allt från förstudie till stora tekniska utredningar (Sapa 
Industriservice AB, 2009). En stor del av konstruktionsarbeten leder till upp start för projekt 
för en intern tillverkning medan andra går till en extern tillverkare. Mekanisk konstruktion, 
inklusive hydralik och pneumatik ingår i det dagliga arbetet där man tar fram kundanpassade 
maskinkonstruktionslösningar i CAD program (ibid).  
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2.2.3 Skärande bearbetning (MEK) 
Resultatenheten Skärande bearbetnings fokuserar på serietillverkning i korta till medellånga 
serier, samt prototyper och reservdelar (Sapa Industriservice AB, 2009). Genom att hela 
produktionskedjan finns under ett tak, kan man medverka från produktutveckling till färdig 
produkt (ibid). Man utför även bearbetning av pressverktyg i höglegerat stål och bearbetning i 
de flesta material. Maskinparken består av flertalet svarvar, fräsar och slipar (ibid).  
 
Denna resultatenhet har ett samarbete med resultatenheten Svets där det i vissa fall bedrivs i 
projektform och i vissa fall som vanliga linjeuppdrag. Problemet med detta samarbete är att 
orderhanteringen och produktionsplaneringen inte är integrerade. 

2.2.4 Svetsning (Svets) 
På resultatenheten Svets utför man svetsning i de flesta förekommande material med MMA-, 
MAG/MIG och TIG-svetsar (Sapa Industriservice AB, 2009). Den huvudsakliga 
sysselsättningen är legotillverkning av maskinkomponenter, maskinstativ, stålkonstruktioner 
samt svetsmontage och plåtarbeten (ibid). Man bedriver också reparationssvets av såväl 
pressverktyg som andra produktionsverktyg (ibid).    

2.2.5 Rörsystem (RÖR)  
På resultatenheten Rör tillverkar rörsystem med full spårbarhet i de flesta förekommande 
metalliska material (Sapa Industriservice AB, 2009). Resultatenheten utför montage av 
tändgaspaneler som tillhör en gasturbin eller en ångturbin. Den mest förekommande 
tillverkningen är svetsning av rörsystem till en ångturbin eller gasturbin. Rör är väldigt 
självständig där det inte är vanligt med samarbete med de andra resultatenheterna. De har en 
egen stabsfunktion med egna inköpare, produktionsplanerare, svetsansvarige och kalkylerare. 
Ekonomi och projektledning finns dock i MA´ s stabsfunktion.  
 
Kontroll som kan utföras på Rör är provtryckning, penetrantprovning, magnetpulverprovning 
och visuella kontroller samt kalibrering av handmätdon (Sapa Industriservice AB, 2009).  

2.2.6 Lyftanordningar (LYFT) 
På resultatenheten Lyft som är en serviceenhet löser lyftverktygsproblem och ger förslag på 
kvalificerade lösningar (Sapa Industriservice AB, 2009). Med hjälp av andra resultatenheter 
kan MA tillverka lyftverktyg som Lyftverkstan sedan underhåller med fortlöpande tillsyn och 
underhåll (ibid).  

2.2.7 Hydralik och pneumatik (HYP) 
Resultatenheten Hydralik och pneumatik konstruerar, tillverkar och monterar hydraulik-, 
pneumatik- och VVS-system och utför rörsvetsning i de flesta förekommandemetalliska 
material (Sapa Industriservice AB, 2009). Resultatenheten Rör utför även provtryckning och 
tillhandahåller dessutom oförstörandeprovning, om önskat med en tredjepartskontroll (ibid). 

2.2.8 Reparation, ombyggnad och montering (REP) 
På serviceenheten Reparation, ombyggnad och montering utförs montage, reparationer och 
underhåll på all mekanisk utrustning och arbetar dagligen inom process- och 
verkstadsindustrin (Sapa Industriservice AB, 2009). På denna resultatenhet utförs kompletta 
nymontage av maskinutrustningar, tunga montage, maskinflytt, förebyggande underhåll och 
avancerad uppriktning med laserutrustning.  
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2.2.9 Summering av 2.2 
MA består av sju stycken resultatenheter som alla är inriktade mot produktionsservice där de 
antingen tillverkar varor eller utför tjänster. En viss del av den administrativa strukturen finns 
i stabsfunktionen medan en viss del finns på de olika resultatenheterna. Detta har lett till 
svårigheter för projektledningen i styrning av olika funktioner i resultatenheterna. 
Funktionerna i de olika resultatenheterna är inte standardiserade och tvärdiciplinära projekt är 
väldigt svåra att styra och koordinera. MA har konkurrensfördelar i och med att avdelningen 
kan tillverka en helhet av produkter och tjänster från Maskinkonstruktion till Montage av 
slutlig produkt och även ett kontinuerligt underhåll av den levererade produkten. De största 
försäljningsintäkterna genereras från vanligt linjearbete och inte i projektform. Detta kan bero 
på att resultatenheterna undviker samarbete i projektform då de är väldigt svåra att 
koordinera. 
 
De olika resultatenheterna på MA säljer dels internt och dels externt. De samarbetar ibland i 
projekt och ibland säljer de själva direkt mot kund. Deras största kunder är gemensamma 
enhetsoberoende och är i dagsläget Siemens Industrial Turbomachinery AB, Luvata Sweden 
AB, SAPA Heat Transfer och SSAB Oxelsund.  
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3 Metod 
Studien har genomförts som en explorativ fallstudie, som avser besvara en generell 
frågeställning utifrån den problemställning som Coor Service Management har. Metodiken 
illustreras i figur 4.  

                                    Figur 4 Undersökningsprocessen och studiens tillvägagångssätt.  

3.1 Val av fallföretag 
Efter att författaren har arbetat med förbättringsarbete på Coor i Finspång under ett år har 
problemet som denna studie innefattar lyfts fram. Det strukturproblem som fanns på MA har 
varit svårt att förstå och har därför inte diskuterats och inte heller blivit löst. Detta berodde 
dels på att det inte funnits någon opartisk person som har kunnat arbeta med detta och dels för 
att kunskapen i problemlösningsmetodik inte har funnits internt. Strukturförändringar i 
organisationen anses även vara ett kontinuerligt arbete då strukturen hela tiden ska anpassas 
till den rådande situationen och strategin. Tillsammans med författarens konsultchef på 
Academic Work och MA:s chef på Coor Service Management initierades detta 
examensarbete. Det var alltså redan klart vilket företag studien skulle göras på. Problemet låg 
i hur man skulle formulera de problem som fanns och som berodde på den struktur som fanns 
på MA. Denna studie bygger på en konsultrapport som utformades för att kunna standardisera 
och strukturera funktionerna på respektive resultatenhet.  
 
Ett av problemen handlade om samordning av de olika resultatenheterna och hur 
stabsfunktionen ska kunna arbeta nära produktionen samtidigt som den ska styra samarbetet 
mellan resultatenheterna i form av projektledning. Samordningen har ansetts vara ett stort 
problem av alla som arbetar på avdelningen, samt i vilket angreppssätt man ska ha när man 
löser det. Det kan vara en känslig fråga när det handlar om att omplacera chefer eller 
administrativt styrande funktioner. Problemet har diskuterats men ingen har tidigare arbetat 
med förbättringsarbete tvärfunktionellt utan varje resultatenhet har arbetat med 
förbättringsarbete internt. Två fokusgrupper tillsattes för att kunna generalisera det problem 
som fanns vid samordning samt att man skulle vara eniga om vad som var roten till problemet 
och hur det skulle lösas för att förbättra samarbetet mellan resultatenheter.   

3.2 Forskningsstrategi 
En deduktiv ansats innebär att man börjar med att införskaffa viss kunskap och förväntningar 
och sen gå ut för att samla in empirin (Jacobsen, 2002 s. 43). Vidare jämförs om 
förväntningarna ser ut som verkligheten. Nackdelen med denna ansats är att forskaren enbart 
har samlat in bevis på de förväntningar denna hade från början. Induktiv ansats går från empiri 
till teori vilket innebär att forskaren gör ut och samlar in data helt utan förväntningar. Vidare 
formuleras teorierna utifrån det insamlade empiriska underlaget (ibid).  
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Den beskrivande delen av fallstudien har antagit en deduktiv ansats, där kunskap har 
införskaffats om hur en organisation är uppbyggd, hur en organisation kan struktureras och 
hur man kan arbeta tvärfunktionellt i en organisation. Dessa områden har studerats i 
uppstartsfasen av studien och för att kunna utforma inledning och frågeställningen till 
fokusgrupperna. Det teoretiska underlaget har byggts upp för att vidare kunna generalisera 
empirisk data. Det teoretiska underlaget har även använts tillsammans med empirin för att 
kunna analysera och dra slutsatser i studien.   
 
”Kvalitativa metoder har heller inte som mål att säga något om det generella och typiska, 
utan snarare om det unika och speciella.”  

(Jacobsen, 2006 s. 196) 
 

Kvalitativ data utgörs av ord och beskrivningar och bygger på att man kan kategorisera och 
sortera (Höst, Regnell & Runesson, 2006). Vid en kvalitativ analys börjar man med en 
datainsamling vilket innefattar intervjuer, inspelning av observationer, transkribering, 
arkivsökningar etcetera. Vidare ska en kodning av det insamlade materialet ske där viktiga 
nyckelord ska understrykas. När de kodade textsegmenten tagits fram så ska de grupperas att 
man kan upptäcka ett mönster i uttalanden. Spårbarhet är väldigt central i en kvalitativ analys 
där den man ska kunna följa vart slutsatserna drog ifrån. I en fallstudie är kvalitativa studier 
vanligast bestående av intervjuer, observationer eller arkivanalys (ibid). I denna studie har 
fokusgrupper använts för att försöka föra diskussioner kring problemet och för att försöka 
identifiera problemet på MA. Problemet ansågs som väldigt svårbegripligt och i 
diskussionerna ska alla vara eniga om vad det problemet beror på.  
 
I arkivanalyser går man igenom dokumentation som tagits fram för ett annat syfte än den 
aktuella studien (Höst, Regnell & Runesson, 2006). I denna studie kommer en grundlig 
arkivanalys då författaren har fått information som tidigare konsulter sammanställt för att lösa 
liknande problem på andra avdelningar på Coor i Finspång.  

3.3 Undersökningsutformning 
Denna studie har antagit ett intensivt upplägg då MA är den enda enheten som har undersökts. 
Studien har även startas med en beskrivande del och avslutas med en utvärderande del.   

3.3.1 Intensivt eller extensivt upplägg 
Intensivt upplägg är relaterat till hur man vill närma sig fenomenet som ska studeras medan 
extensivt rör hur många undersökningsenheter man vill uttala sig om (Jacobsen, 2006 s.93). 
Det ideala är att undersöka så många enheter och så många variabler som möjligt, detta är 
emellertid mycket tidskrävande (ibid). För att få ett helhetsintryck har två fokusgrupper 
använts för att erhålla en beskrivning av den rådande situationen på Coor i Finspång och att 
på djupet förstå det problem som fanns. Studien har antagit ett intensivt upplägg då två 
stycken fokusgrupper har använts för att undersöka problemet. När man har få enheter är det 
enligt Teorell & Svensson (2007 s.80) svårt att bilda sig en uppfattning om problemet och en 
individs åsikter har inte heller betydelse då man använder sig av ett intensivt upplägg. Den 
enhet som har undersökts i denna studie är MA. Studien behöver alltså inte bli direkt generellt 
applicerbar utan gäller först och främst för MA. Upplägg avser sammanfattningsvis att på 
bästa sätt skapa förutsättning att på djupet studera det problem som fanns på MA. Problemet 
har lösts genom att besvara de frågeställningar som ställts i inledningen.  
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3.3.2 Beskrivande och utvärderande fallstudie 
Ofta kan en fallstudie bestå av olika delstudier, där man börjar med en beskrivande del och 
avslutar med en utvärderande del i syfte att bedöma vilket, av olika alternativ, som är 
lämpligast för den aktuella organisationen (Höst, Regnell & Runesson, 2006 s. 29). Vad gäller 
denna studies beskrivande del inleds med de frågeställningar som finns angivna i inledningen, 
och avslutas med empiriavsnittet, i syfte att belysa problemställningens kring en 
divisionsorganisation, inkluderande de för- och nackdelar som ofta förknippas med denna 
organisationstyp och hur man ska koordinera ett samarbete mellan olika divisioner.  
Sammantaget har en beskrivning gjorts av nuläget på MA och hur de negativa effekterna av 
den nuvarande divisionsorganisationen ska minimeras. Resultatenheterna kommer att ses som 
divisioner då de har samma styrning och samma sätt att organisera sig som resultatenheterna 
på MA.  
 
Vidare har en utvärdering gjorts om vilka de kritiska funktionerna på MA är och hur de ska 
organisera sina arbetsprocesser och vart i organisationen funktionerna ska placeras för att 
minska de negativa effekterna av en marknadsgruppering. I en fallstudie fokuseras en speciell 
enhet vilket i detta fall är MA. Varje resultatenhet på MA är marknadsgrupperad – därför ska 
man undersöka hur de negativa effekterna av denna gruppering ska minimeras.  
 
Sammanfattningsvis antar alltså denna studie initialt en beskrivande karaktär, i syfte att skapa 
en beskrivning av nuläget, för att sedan anta en utvärderande karaktär i syfte att anpassa 
organisationsstrukturen efter nuläget för att på ett effektivare sätt samarbeta och koordinera 
samarbetet mellan resultatenheter på MA. 

3.4 Tillvägagångssätt   
För att kunna förstå det aktuella problemet gjordes en litteraturundersökning, vidare gjordes 
en arkivundersökning för att se över hur mycket information som redan fanns tillgänglig om 
det aktuella problemet och sist, för att samla in det empiriska materialet som använts tillsattes 
två stycken fokusgrupper. 

3.4.1 Litteratursökning 
Litteratur innefattar allt tryckt material som böcker, uppsatser, rapporter med mera (Ejvegård, 
2009 s. 48). Litteratursökningen bedrevs genom Luleå universitetsbibliotek och de databaser 
som är tillgängliga genom biblioteket samt Google. Sökorden inriktade sig på områden runt 
 

- Divisionsorganisation, 
- Organisationsstruktur, 
- Organisering/strukturering av divisioner, 
- Marknadsorganisation/ marknadsgruppering, 
- Projektstruktur och matrisorganisation.  

3.4.2 Arkivundersökning 
Med arkivundersökning avses att samla in sekundärdata som kan vara brev, dagböcker, 
årsredogörelser, offentliga dokument etcetera (Jacobsen, 2006 s. 185). Detta kan vara lämpligt 
när det inte går att inhämta primärdata, när man vill veta hur andra har tolkat en viss situation 
eller när man vill veta vad andra människor faktiskt har sagt eller gjort. Det är rimligen 
enklare och billigare och enklare att använda uppgifter som redan finns. Datainsamlingen 
började med en dokumentundersökning för att se vilken data som fanns tillgänglig detta har 
skett genom diskussioner med alla resultatenhetschefer, kvalitetschefen och ekonomichefen. 
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Den information som finns tillgänglig gällande det aktuella problemet har använts som stöd 
för att förstå hur Coor i Finspång har vinklat det aktuella problemet. Informationen var viktig 
vid utformandet av de stödfrågor som användes vid fokusgrupperna. Den rapport som 
användes är Rapport-Sisab och har tagits fram av konsulter för att lösa ett liknande problem 
men på en annan avdelning på Coor i Finspång.  

3.4.3 Fokusgrupp 
Fokusgrupper är lämpligt när man vill utveckla en ny kunskap inom ett område. Det är 
lämpligt när man vill försöka konkretisera en problemställning eller när man vill ha 
synpunkter om gruppens ställning till ett problem och oenigheten/enigheten i gruppen 
(Jacobsen, 2006 s. 173). En optimal gruppstorlek är fem till åtta deltagare (ibid). Två stycken 
homogena fokusgrupper har genomförts, först med de sju resultatenhetschefer som finns på 
avdelningen och sen med representanter för de funktionella grupperna som finns på MA. 
Diskussioner bedrevs om hur man kan minimera nackdelarna med en marknadsgruppering i 
de nuvarande resultatenheterna, se bilaga II vilka de medverkande var. De funktionellt 
representativa behövde inte vara chefer utan kan vara personer som representerar en viss 
funktion.  

3.5 Analys av data 
Fokusgrupperna har dokumenterats och beskrivits så detaljerat som möjligt (Jacobsen, 2006 s. 
216). Detta har utförts utan att, som undersökare förvränga upplysningen av misstag. För att 
kunna få en överblick av underlaget måste en sållning och förenkling göras, detta för att få en 
överblick över materialet och vidare kunna kategorisera. Nu kan man börja tolka data och leta 
efter orsaker och försöka generalisera. Det är i detta läge man kan få fram dolda förhållanden 
mellan data. Kategorierna ska jämföras mot teorin. Då fokusgrupperna hölls var det två 
personer som skriv anteckningar, detta för att minimera risken med att resultatet förvrängs 
eller viktig information missas. 
 
När man bestämmer sig för en kvantitativ ansats måste man standardisera informationen till 
sifferform eller tvinga in enheterna i kategorier. Hur man delar in dem i kategorier beror på 
vilket verktyg man använder. Tre sätt att analysera kvalitativ data enligt Jacobsen (2006 s. 
216) är beskriva, systematisera och kategorisera & kombinera. De kategorier som teoretisk 
data, empirisk data och analysen har kategoriserats i är 
 

1. Organisationsstrukturens basdelar 
2. Styra, leda och koordinera 
3. Projektledning 

 
Det empiriska underlaget kategoriserades naturligt in i dessa vilket innebär att det är dessa 
områden som är kritiska för att kunna lösa problemet. De nämnda kategorierna ska minska det 
problem som finns på MA idag med samordning och koordinering mellan resultatenheter. 

3.5.1 Kvalitet på resultaten 
För att säkerställa god kvalitet på resultatet utgår denna studie från följande två, nedan 
beskrivna kriterier 
 

- Tillförlitlighet 
- Tolkning och tolkningsfel 
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Tillförlitlighet 
Är enheten medveten om att denna blir undersökt, kan detta få denna att bete sig på rätt sätt. 
Intervjuareffekten är ett exempel på detta, för att minska påverkan så ska samma person leda 
båda fokusgrupperna, som även ska avslutas med en diskussion kring hur intervjuareffekten 
kan ha påverkat resultatet (Jacobsen, 2006 s. 271). Då båda fokusgrupperna hölls användes 
två personer som antecknade – författaren och en person som medverkade i fokusgruppen, 
detta för att inte missa viktig information och att undvika misstolkning. Det man ska 
uppmärksamma när man utformar frågor är att man inte ska ställa 
 

- Ledande frågor 
- Ledande frågekontext 
- Oklara frågor 
- Dubbla frågor 

 
Genom att använda sig av två olika instrument som leder till samma utfall kan det stärka 
analysens tillförlitlighet. I fokusgrupperna kan ställas mot varandra i analysen vilket kommer 
att stärka tillförlitligheten.  
 
Tolkning och tolkningsfel 
Att tolka resultat är att sätta in det i ett större sammanhang. En jämförelse kommer att göras 
med de olika enheterna på MA vilket enligt Jacobsen (2006 s. 458) kan ge oss möjlighet att 
lägga in det enskilda resultatet i ett större sammanhang.   
 
Genom att använda sig av papperskorgsmodellen kan man använda sig av genom att gå 
tillbaka till insamlad data och se det med teoretiska ögon (Jacobsen, 2006 s. 461). Teori kan 
hjälpa oss att sätta in resultatet i ett större sammanhang, förstå fenomenet och vidare kunna 
uttala sig om konsekvenser man kan få. Antalet teorier man använder för att kunna dra en 
slutsats beror på vad man vill få fram (ibid).  
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4 Teoretisk referensram 
I detta kapitel finns teori gällande hur en organisation ska strukturera, samordna och styra 
sina aktiviteter beroende på vad för slags aktivitet det är. Olika arbetsgrupper ska 
organiseras och koordineras på olika sätt beroende på komplexiteten av dess uppgifter och 
vilken styrning som krävs av aktiviteterna som uppgiften består av.  

4.1 Introduktion av teoriavsnitt 
I kommande teorikapitel kommer teori gällande hur strukturering av en divisionsorganisation 
ska gå till utifrån perspektiven koordinering av de olika standardiserade basdelar och hur de 
olika enhetsgrupperingarna utformas utifrån dess fördelar och nackdelar (Mintzberg, 1979). 
Enhetsgrupperingarna kan struktureras utefter två stycken konfigureringar där strukturen 
organiseras utefter strategiska valmöjligheter och hur vida beslutsfattandet ska vara 
centraliserat eller decentraliserat (ibid).  
 
I en divisionsorganisation flyttas beslutsfattandet till varje enskild division. Det ledningen 
kräver är rapporter och en uppföljning av resultat (Mintzberg, 1979). Planerings- och 
kontrollsystemet är därför en central koordineringsmekanism i en divisionsorganisation (ibid). 
Detta system kan ses som en kritisk funktion och om ett samarbete ska ske mellan divisioner 
ska detta system vara standardiserat mellan divisioner (ibid). För att systemet inte ska tappa 
sin kraft krävs ett standardiserat output och kontinuerliga uppföljningar av detta (ibid). 
 
Om organisationen inte är en renodlad divisionsorganisation krävs det en samordning av de 
aktiviteter som berör som mer än en division då dessa kan vara komplexa och kan kräva en 
större samordning och styrning (Mintzberg, 1979 s. 410). Dessa aktiviteter kan hanteras som 
ett projekt och har andra förutsättningar än det vanliga linjearbetet (ibid). Det krävs även att 
projektledningen och resultatenhetschefer är medvetna om dess respektive ansvarsområden 
(ibid).  

4.2 Logistik 
Definitionen Logistik och Materialadministration handlar om utformning och drift av 
materialflödessystem från råvara till slutförbrukare (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 13). 
Materialadministration är ett samlingsbegrepp för effektiva varuflöden och innefattar 
planering, utveckling, samordning, organisation och kontroll av varuflödet (ibid). De 
aktiviteter som förknippas med logistikbegreppet är transport, lagring och lagerstyrning, 
materialhantering och packning, orderbehandling och kundserviceaktiviteter, prognostisering, 
produktionsplanering, inköp och försäljning etcetera (ibid).  
 
“Logistik är ett av de viktigaste områdena i företagets strategiska utveckling. Det är en 
förutsättning för god konkurrenskraft och kostnadseffektivitet.”  
                 Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 22 
 
Det är dock så att de flesta verksamheter har organiserat sig på ett sådant sätt att ansvaret för 
materialstyrningen är uppdelat mellan olika funktioner (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 
22). Ett Materialadministrationssystem beskrivs oftast som ett system med tre stycken 
delsystem vilka är försörjnings-, produktions- och distributionssystem. Distribution omfattar 
varuflödet ut från ett företag. Dessa tre delsystem delas upp mellan de olika begrepp- 
försörjning/inköp och fysiskt distribution.   
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4.2.1 Totalkostnadsmodellen 
Totalkostnadskonceptet innefattar hur alla logistiska aktiviteter samverkar och hur dessa ska 
styras (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 15). Målet med modellen är att minska kostnaden 
för alla gemensamma logistiska aktiviteter och inte endast fokusera på en logistisk aktivitet i 
taget (ibid). Detta genom att hitta en balans mellan hög leveransservice och låga 
logistikkostnader (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 71). Detta då alla de logistiska 
aktiviteter beror på varandra, skulle en logistisk kostnad minskas utan att ta hänsyn till en 
annan skulle kanske kostnaden för en annan aktivitet höjas. Enligt figur 5 anges de fem olika 
kostnadskategorierna (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 15). 
 
 
 
  
 
    
 
 
 
 
 
              Figur 5 Totalkostnadsmodellen (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 15).  
 
Kundservicekostnader 
Kundservicekostnaden handlar om att få den rätta produkten till den rätta kunden på den 
platsen som önskades, i rätt skick och rätt tid (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 17). Dessa 
aktiviteter ska utföras med minsta möjliga kostnad (ibid). Kostnader för returnerat gods 
räknas till en kostnad för denna post (ibid). Man mäter ofta kundservicenivå med en angiven 
servicenivå baserad på kundens önskemål.  
   
Orderbehandlings- och informationskostnader 
De logistiska aktiviteterna blir oftast inblandade vid inköp som vilka kvantiteter som ska 
beställas av leverantörer (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 17). Hur mycket av slutprodukten 
som ska transporteras eller hållas kvar vid varje marknad som organisationer arbetar inom 
(ibid). Till detta behövs prognoser. Logistikaktiviteter bör vara kopplade till marknaden och 
till produktion (ibid). Logistikaktiviteterna bör även planera produktionen vilken i sig är 
kopplad till prognoser för produktion och planering (ibid).  
 
Lagerkostnader 
Lagerstyrning delas upp i lagerförings- och lagerhållningskostnader (Lambert, Stock & 
Ellram, 1998 s. 21). Viktiga aspekter för att minska kostnaden för lager är hur 
kundservicenivån påverkas då lagerkostnaderna minskas (ibid). Lagerhållningskostnader 
innefattar de fasta kostnaderna så personal, utrustning och byggnader (ibid). 
Lagerföringskostnader är de kostnader som varierar beroende på kvantiteten som lagerförs 
vilket kan vara kapitalbindning, försäkring, svinn etcetera (ibid).  
 
Transportkostnader 
Innefattar kostnaden att frakta godset från startpunkten till slutkonsumtionen hos kund 
(Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 21). Kostnaden innefattar val av transportsätt, 
transportrutt, att regler efterföljs i de länder/regioner som transporten sker i och 
transportföretag (ibid). Denna kostnad är ofta den största kostnaden inom de logistiska 
aktiviteterna och varierar med den kvantitet som transporteras (ibid).  

Kundservicekostnader 

Transportkostnader Orderbehandlings- och 
informationskostnader 

Partiformningskostnader Lagerkostnader 
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 Partiformningskostnader 
Materialhantering innefattar de produkter som är i arbete, färdigt gods och råmaterial som 
fortfarande är i fabriken (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 18). Partiformningskostnader 
innefattar även anskaffning av material och service som kommer utanför ens egen 
organisation (ibid).  

4.2.2 Orderhantering 
Orderprocessen har en central roll i logistiksystemet. Kundordern betyder att logistiksystemet 
kan sätta igång (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 76). Hastigheten och kvaliteten på 
informationen som går vidare har en direkt påverkan på kostnaden och hur effektivt ordern 
bearbetas (ibid). Den primära funktionen som orderprocessen har är att skapa ett 
kommunikationsnätverk med all nödvändig information som skapar en länk mellan kunden 
och tillverkaren (ibid). Så fort som ordern har gått in i systemet kan den börja processas, där 
man börjar med att undersöka om materialet som behövs till produkten finns i lager eller inte 
och om den ska planeras in för tillverkning (ibid).  
 
Informationen som används i orderprocessen kan även användas av ledningen för att få en 
överblick av den dagliga försäljningen jämfört med den prognosen som tagits fram (Lambert, 
Stock & Ellram, 1998 s. 81). Informationen ges även för att kunna fakturera, igenkännande av 
ordern som ska skickas till kund, pack- och plockinstruktioner till lagret och dokumentation 
för att kunna frakta godset (ibid). I många organisationer är denna information elektronisk 
(ibid). När kundordern börjar processas kan alla ovannämnda aktiviteter börja bearbetas även 
transportsättet kan bestämmas och vidare kan återfyllnadslistor skapas och nya lagerlistor kan 
uppdateras genom att dra bort de produkter som har plockats (ibid).  

4.2.3 Inköp 
Inköp var tidigare endast en servicefunktion där dess ansvar var att försörja produktionen med 
material (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 346). Inköpsfunktionen var placerad långt ner i 
organisationen vilket fortfarande förekommer i många företag (Björnland, Persson & Virum, 
2003 s. 265). Inköpsfunktionen borde få en mer strategisk roll där resultatet av en 
kartläggning som McKinsey gjorde (ibid). McKinsey menar att de huvudområden som inköp 
borde arbeta inom var enligt Björnland, Persson & Virum (2003 s. 266) 
 

1. Etablering av en ny inköpsledningsgrupp 
2. Ändring av fokus på inköpsfunktionen till att inkludera områden som har strategiskt 

inflytande 
3. Satsning på utveckling och träning av inköpspersonal 
4. Integrering av inköp med resten av organisationen 
5. Etablering av egna mätmetoder för inköp 

 
På senare tid  har inköpsfunktionen och dess ansvarsområden växt och gått igenom många 
förändringar  i många organisationer (ibid). Den funktion som tidigare kallats inköp kan nu 
komma att kallas, upphandling, optimering och kostnadsbesparing, strategisk inköp, 
inköpslösningar etcetera. Inom Supply Chain Management har den nya inköpsfunktionen en 
större roll (ibid). Inköpsfunktionen delas ofta upp i strategist och operativt inköp (ibid).  
 
En av inköpsfunktionens viktigaste uppgifter är att identifiera och utvecka nya och 
existerande kunder (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 349). Genom att involvera inköp tidigt 
i utvecklandet av nya produkter eller modifiering av existerande produkter kan reducera tiden 
för utveckling (ibid).  En annan viktig roll som inköpsfunktionen kan ha är att hjälpa 
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organisationen att uppnå hög kundnöjdhet (ibid). En organisation kan aldrig leverera gods 
med bättre kvalitet än det de får av sina leverantörer (ibid). Om leverantörerna är sena med 
sina leveranser eller har kvalitetsproblem kommer kunden att påverkas av detta om inte 
organisationen har ett store lager (ibid). Detta höjer kostnaden för den egna organisationen 
(ibid).  

4.2.4 Materialflödet 
Inköp, distribution och produktion är de tre funktioner som har direkt betydelse för 
materialflödet och som kräver samordning av funktionsaktiviteter (Björnland, Persson & 
Virum, 2003 s. 22). Organiseras de som självständiga enheter kan en rad konflikter mellan 
funktionerna uppstå då varje funktion vill uppfylla sina egna mål, vilket även kallas 
suboptimering (ibid). Detta enligt figur 6 som illustrierar samordningen av olika funktioner. 
Det yttersta målet för en verksamhet är att optimera sin lönsamhet. Det finns dock delmål som 
är 
 

1. bästa möjliga kundservice 
2. lägsta möjliga produktionskostnad 
3. lägsta möjliga inköpskostnad 
4. lägsta möjliga investeringskostnad 
5. lägsta möjliga distrubutionskostnad 

 
Ett av de ovannämnda delmålen kan de olika funktionerna sträva mot utan att egentligen se 
hur de påverkar de andra delmålen (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 22).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figur 6 Intern samordning av inköp, produktion och distribution (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 22) 
 
Det första steget i materialflödet är att man som inköpare gör en beställning av en leverantör 
(Rosell, 1998 s. 98). Dåligt genomtänkta inköpsbeslut kan få negativa konsekvenser för hela 
det fortsatta materialflödet (ibid). En avvägning måste göras gällande pris och kvalitet (ibid). 
Ofta är det nödvändigt att acceptera ett högre pris för att få varan levererad i rätt tid och rätt 
kvalitet (ibid).  Det kan kosta mer att stoppa produktionen på grund av leveransförsening 
(ibid). Vidare ska varorna transporteras till organisationen på något sätt, detta ska inköparen ta 
ställning till vilka kostnader transporterna medför (ibid). Inköparen ska övervaka leveranserna 
på ett sätt som passar verksamheten (ibid). Inköp och logistik måste samarbeta för att kunna 
koordinera den ingående logistiken som är associerad med materialflödet (ibid).  
 
Produktionsfunktionen önskar långa produktionsserier med få omställningar vilket minskar 
styckkostnaden (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 23). Detta kräver stora lagervolymer så 
att det inte ska uppstå materialbrist i produktion (ibid). Desamma gäller för inköpsfunktionen 
vilka även dessa gynnas av stora volymer så att styckkostnaden blir låg i form av 

Konstruktion och 
utveckling 

Samordning Marknadsföring 

Inköp Produktion Distribution 

Leverantör Lager Bearbetning Lager Kund 
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kvantitetsrabatter (ibid). Marknadsförings- och försäljningsvolymerna önskar så stor 
försäljningsvolym som möjligt och lägger stor vikt på god service (ibid). Detta kräver också 
stora lager och en hög tillgänglighet på alla produkter (ibid). Ekonomifunktionen vill hålla 
lagren på så låg nivå som möjligt, detta för att minska kapitalbindningen och med en hög 
genomloppshastighet (ibid).     

4.2.5 Informationsflöde 
Kommunikation är en nyckelaspekt vid för att få en effektiv organisation. En fördel som 
dagens organisationer har är effektiva datasystem som kan lagra stora mängder data. Den 
nyckelinformation som bör sparas i en logistisk databas illustreras i figur 7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
          Figur 7 Huvudkällor för information till den logistiska databasen (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 93) 
 
Det är viktigt att bestämma vart och vem som kan ta de strategiska och de operativa beslut 
och vilken information som behövs för att ta beslut (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 91). 
Vidare måste information kunna förflyttas till de delar av organisationen som kan behöva 
informationen (ibid).   

4.3 Organisationsstrukturens basdelar 
Organisationsstrukturen definieras genom som hur en arbetsgrupp utför sin uppgift och hur 
uppgifterna koordineras. De fem standardiserade basdelarnas sammanlänkning i form av 

Orderprocessen 
- Lokalisering - kund 
- Orderhistorik 
- Försäljare 
- Intäkter 
- Orderstatus 

Industri/ extern data 
- Marknadsandelar 
- Aktuella produkterbjudanden 
- Demografiska trender 
- Ekonomiska trender 

Ledning 
- Konkurrenskraftiga 
reaktioner 
- Försäljningsprognos 
- Framtida trender/ produkt 
erbjudanden 
- Nya marknader 

Bolaget redovisar 
- Kostnad för kapital 
- Kostnad för logistiska 
aktiviteter 
- Standard kostnader 

Operativ data 
- Fraktbetalning 
- Transporthistorik 
- Lager/ inventering 
- Kredit filer 
- Produktrörelser 
 

Logistisk databas 

Genererade rapporter 
- Order utfall 
- Leveransprecision 
- Returnerade produkter 
- Spårning av produkter och prognoser 
- Utförande och kostnadsrapport för 

logistik 
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material- och informationsflöden samt befogenheter kan regelmässigt illustreras med en 
organisationskarta (Mintzberg, 1979 s. 37). I detta avsnitt beskrivs de fem standardiserade 
basdelar som en organisationsstruktur utgörs av.  
 
Den operativa kärnan (operating core) i organisationen innefattar de operatörer som utför det 
grundläggande arbete som är direktrelaterat till produktion eller tillverkning (Mintzberg, 1979 
s. 24). De säkrar (ibid) 
 

- Input till tillverkning 
- Transformerar input till output 
- Distribuerar output 
- Bidrar till direkt support de ovanstående genom underhåll, service och inventeringar  

 
De administrativa komponenterna i en organisation består av företagsledningen, 
mellancheferna och stabsstrukturen. Alla organisationer kräver någon slags ledning (strategic 
apex) som har det essentiella ansvaret att se till att organisationen utför det som ska utföras på 
ett effektivt sätt (Mintzberg, 1979 s. 24). I ledningen är ansvaret globalt, vilket innebär att de 
har det övergripande ansvaret över organisationen. Ledningen måste även agera talesmän utåt 
och vårda relationer med omgivningen. Ledningen ska även se till att man arbetar mot och 
utvecklar företagets strategi vilken kan ses som kraften mellan organisationen och dess 
omgivning (ibid).  
 
Mellanchefer (middle line) skapas när organisationen växer vilka finns mellan den operativa 
kärnan och företagsledningen vilket i verksamheten kan vara arbetsledaren (Mintzberg, 1979 
s. 26). De kan ha ansvaret för informationsflödet mellan den operativa kärnan och ledningen 
och koordinerar arbetet i den operativa enheten. Då ledningsgruppen har ett övergripande 
ansvar, har mellancheferna har en nära kontakt till den operativa enheten. Mellanchefen måste 
formulera en strategi för sin enhet och se till att man arbetar efter den. Vederbörande ska även 
fokusera på själva arbetsflödet och kommunikation mellan ledningsgruppen och den operativa 
enheten. Mellanchefen har även en kontinuerlig kontakt med de andra mellancheferna, 
stödenheterna och enheter utanför som är beroende en den egna enheten (ibid).  
 
Analytiker krävs när organisationen blir mer komplex vilket ofta artar sig som en grupp som 
kallas stabsfunktion (techno structure) (Mintzberg, 1979 s. 30). Den arbetar helt utanför det 
operativa arbetet och designar, planerar, lär upp personer att utföra det operativa arbetet. De 
ska även se till att organisationsstrukturen hela tiden anpassar sig till omgivningen och att 
anpassa och standardisera arbetssätten. Genom att standardisera och att anpassa strukturen 
kan den operativa enheten förlita sig på teknostrukturens planering och blir mer fristående 
vilket minskar övervakningen från mellancheferna. En förutsättning för att detta ska fungera 
är att det finns analytiska arbetssätt och tekniker (ibid).  
 
Stödenhet (support staff) innefattar den interna service som inte är direktrelaterat till 
arbetsflödet vilket kan innefatta städ, hälsovård eller juridisk och ekonomisk rådgivning 
(Mintzberg, 1979 s. 30). Stödenheten kan i många fall bestå av en egen liten 
organisationsstruktur och har en tendens att bli väldigt fristående (ibid).  

4.3.1 Enhetsgrupperingar 
Att gruppera avser enligt Mintzberg (1979 s. 104) hur en organisations resurser är uppdelade 
och beskriver sammansättningen av olika grupper och koordineringen dem emellan. Genom 
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grupperingar skapas såldes ett fundamentalt sätt att koordinera arbete i en organisation. Detta 
kan arta sig enligt följande (ibid) 
 

- Grupperingar skapar ett system för gemensam övervakning av positioner och enheter.  
- Grupperingar använder ofta samma resurser, exempelvis lokaler eller utrustning.  
- Grupperingar har ofta gemensamma mått för prestationer, genom att de tillsammans 

skapar output eller en service. Detta uppmuntrar till att samverka dess aktiviteter. 
-  Grupperingar kräver gemensam anpassning för att kunna dela resurser, vilket kräver 

informell och formell kommunikation mellan dem.  
 

Funktionell gruppering  
En funktionell gruppering avser strukturering utifrån funktioner (Mintzberg, 1979 s. 125) . 
Den vanligaste grupperingen är utifrån business-funktionerna, exempelvis marknadsföring, 
tillverkning och ekonomi. Ofta utförs grupperingen med hänsyn till organisationens 
stabsfunktioner, eftersom deras kompetens är en viktig funktion. Medarbetarna i en 
gruppering har samma kunskaper och profession, vilket gör det lätt att koordinera arbetet och 
planera arbetsmetoder. Just dessa skalfördelar är positivt funktionell gruppering (ibid).  
 
Koordineringen och samarbetet mellan olika funktioner sker oftast med chefen som 
mellanhand (Mintzberg, 1979 s 125). Det är svårt att mäta prestationer i en sådan 
strukturering om försäljningen skulle sjunka, vem ska man då kunna skylla på med denna 
uppdelning? Det kan bli så att alla skyller på alla, till exempel att marknadsavdelningen 
skyller på kvalitetsavdelningen och att ingen tar ansvar för det övergripande resultatet (ibid).  
 

Marknadsgruppering 
Att gruppera utifrån marknad innebär gruppering utefter vilken ordning arbetet ska utföras 
(Mintzberg, 1979 s. 128). Olika grupper kan utföra samma arbete men under olika tillfällen, 
output, kunder eller utifrån geografisk placering.  En tillverkad enhet kan förknippas direkt till 
en gruppering, vilket innebär att kommunikation med personer med samma expertis sker 
genom enhetschefen till en annan grupp. En organisation som inriktar sin mot en marknad kan 
inte dela sig själv för att bli två stycken självgående divisioner. En organisation som inriktar 
sig mot tydliga marknader har som incitament att ska en enhet som hanterar varsin marknad. 
De finns tre stycken diversifieringar i detta fall vilka är gruppering mot produkt/service, 
klient/kund och region.  
 
Mintzberg (1979 s. 128) menar att denna struktur kräver mindre formalisering och 
koordinering och blir oftast mindre byråkratisk. Koordinationen sker dock utöver specialiteter 
vilket innebär att processen är mindre specialiserad och har svårigheter i att utföra 
specialiserade eller repetitiva uppgifter på ett bra sätt. De kan dock utföra fler uppgifter, lägga 
till uppgifter och förändra dem mer effektivt. En annan svårighet med denna gruppering gör 
att specialister har mindre kommunikation med varandra vilket kan leda till missnöje för 
dessa. De känner att dess expertis inte sätts något värde på. En marknadsgruppering kan leda 
till att kvaliteten i expertisen minskar i och med denna gruppering (ibid).  
 
Genom att välja en marknadsgruppering optimeras koordineringen av arbetsflödet på 
bekostnad av process och skal ekonomin (Mintzberg, 1979 s. 129). Enligt Mintzberg (1979 s. 
130) skapas grupperingar mellan de anställdas respektive profession oberoende på hur de är 
grupperade från början.  
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Storleken på enhetsgrupperingar  
Storleken på enhetsgrupperingar regleras enligt Mintzberg (1979 s. 134) av låg 
standardisering vilket innefattar små grupperingar och hög standardisering vilket innefattar 
större grupper. Om organisationen är komplex och stor växer organisationen oftast vertikalt 
medan om organisationen är standardiserad och den växer, växer den oftast horisontellt (ibid).  
Om gruppen är liten kan chefen lägga mer vikt på andra uppgifter och mindre vikt på 
övervakandet (ibid). Men de anställda kan ändå känna sig mer övervakade då gruppen är 
mindre (ibid). Desto större standardisering av koordinationen, desto större grupperingar (ibid). 
Desto mer lika output desto större grupper (ibid). Kunskapen hos medarbetarna spelar också 
en roll på grupperingarna, desto högre tränade de är desto mindre övervakning behöver de 
(ibid).   
 
Ju mer man kan lita på muntliga överenskommelser genom icke självständigt arbete av 
komplexa uppgifter, desto mindre kan gruppen vara (Mintzberg, 1979 s. 134). Detta innebär 
att när en uppgift som kräver samarbete kräver kontakt mellan medarbetare och chefen vilket 
menar att koordination (ibid). Detta kräver i sin tur mindre grupper med högre övervakning 
med möjligheter för konsultation och rådgivning (ibid).  
 
Professionellt arbete kan vara beroende eller oberoende (Mintzberg, 1979 s. 134). Vilka 
kräver två olika sorters strukturer på arbeten antingen standardisering av kunskaper, vilket 
kräver lite muntliga överenskommelser och man kan arbeta enskilt i stora grupper. Den andra 
strukturen kan man inte standardisera kunskaperna, vilket kräver mycket samarbete och mer 
muntliga överenskommelser där man måste arbeta i små informella enheter (ibid). Den 
operativa enheten som oftast arbetar utefter standardiserade processer och standardisering av 
koordination (ibid).  

4.3.2 Strukturering av de olika enhetsgrupperingarna 
Det finns olika sätt att strukturera i en divisionsorganisation. Det gäller att de grupper som 
finns i organisationen är koordinerade på ett fördelaktigt sätt.  Man kan även välja att 
centralisera de funktioner som känns kritiska och berör alla divisioner. Vanliga funktioner 
som man väljer att centralisera är arbetsrelationer, marknadsprognoser, teknik 
(ingenjörsteknik) och marknadsföring, lager och resursfördelning och ledarnas utveckling. 
Daugherty & Dröge (1997) menar att man kan man välja mellan två olika konfigureringar för 
kritiska funktioner enligt figur 8 och 9. Antingen väljer man att lägga ut operativa 
stödfunktionerna i de olika divisionerna (Functional (line activities)) och endast ha en 
styrande roll i stabsfunktionen (Functions) (se figur 9). Alternativt kan de operativa 
stödfunktionerna och den styrande rollen ingå i stabsfunktionen (se figur 8). 
 
För att optimera den nuvarande organisationen gäller det ofta enligt Daugherty & Dröge 
(1997 s. 339) att anpassa strukturen efter strategin eller vise versa. De framtida strategiska 
valen måste anpassa sig till den existerande strukturen. Det är dock så att man anpassar 
strukturen utefter strategiska val.  Väljer man att lägga sin försäljning eller sina transporter på 
ett externt företag är det fördelaktigast att centralisera beslut och därför välja en organisation 
enligt figur 9 där det styrande ansvaret (Staff only) är centraliserat (ibid).   
 
Linje ansvaret och Styrningsansvaret (Line/staff) är enligt figur 8 fördelat på varje division 
vilka i sin tur kan välja att använda externa eller interna resurser till exempelvis transporter 
eller försäljning (Daugherty & Dröge, 1997 s 341). Här menar man att det är mer fördelaktigt 
att organisera efter en sådan organisationstyp om den är liten med få funktioner. När  



 
 

Linjeansvaret och Styrningsansvaret är centraliserade på en styrande nivå menar Daugherty & 
Dröge (1997 s 341) att man kan förutsätta att organisationen har valt att använda interna 
resurser då skalproduktion är lättare att uppnå i denna struktur.   
 

 
 
Den vanligaste diversifieringen är enligt Mintzberg (1979, s. 398) vertikal diversifiering där 
en produktlinje delas in i två diversifieringar där man blir sin egen kund och leverantör. I 
avsnitt 4.2.2 framkommer att detta ofta leder till att divisionsorganisationen inte blir en 
renodlad divisionsorganisation utan har ett kund-/leverantörsförhållande internt i 
verksamheten. 

 
 

4.4 Styra,  leda och koordinera 
En divisionsorganisation är en organisation som består av olika divisioner. Dessa divisioner 
har ofta transformerats från avdelningar till mer fristående enheter med ett eget resultatansvar. 
Dessa kan vara helt fristående från varandra eller samarbeta delvis. Divisionerna kan antingen 
vara funktionellt grupperade eller marknadsgrupperade.  

Figur 8 Linjeansvaret och Styrningsansvaret är centraliserade på en 
styrande nivå. ( Daugherty & Dröge, 1997 s. 340) 

Figur 9 Styrande ansvar är centrala på en ledningsnivå. Linjeansvaret är 
decentralicerade i varje affärsenhet. (Daugherty & Dröge, 1997 s. 340) 
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4.4.1 Styra och leda 
I en divisionsorganisation delegeras mycket befogenheter från ledningen till de olika 
divisionerna (Mintzberg, 1979 s. 383). Ledningen kan dock upprätthålla makt över de olika 
divisionerna genom planerings - och kontrollsystem (se 4.3.2). Mintzberg (1979 s. 383) menar 
att ledningen genom dessa system kan följa divisionernas resultat som följd av de beslut som 
fattas i divisionerna. Mätningar och uppföljningar kan göras genom att som kontrollsystem 
använda exempelvis balanserade styrkort (se bilaga III) där man inte bara mäter det finansiella 
resultatet. Detta kräver att varje division behandlas som en egen enhet med egna mål med 
standardiserade mått på output. Dessa mått ska vara operativt kvantitativa och kopplade till 
divisionens egen verksamhet (Mintzberg, 1979 s. 384). Förutom makt över de olika 
divisionerna styr även ledningen över stora strategiska beslut som måste tas och de 
övergripande finansiella resurserna.  

 
 
En divisionsorganisation är självständig och ledningen lägger sig sällan i de operativa beslut 
som tas och hur något utförs, men kontrollerar utfallet från divisionen (Mintzberg, 1979 s. 
384). Mellancheferna agerar som en nyckelroll i organisationen man satsar därför mycket på 
upplärning av dessa för att kunna standardisera deras kunskaper.  Mellancheferna sköter sina 
egna divisioner och träffas regelbundet med ledningen och de andra mellancheferna för att 
kunna få en översyn av hela organisationen (ibid).  
 
En divisionsorganisation har vanligtvis av en stark stabsfunktion där information gällande de 
olika divisionerna kan ges till ledningen (Mintzberg, 1979, s. 420). Informationen är oftast 
generaliserad och kan därför inte ge full insyn i divisionerna exempelvis genom rapporter och 
ekonomiska redovisningar. Ledningen har emellertid sällan varken tid eller behov att förstå 
hur divisionerna fungerar. Det är egentligen också därför divisioner skapas (ibid).  
 
Organisationen kan ofta hamna i en dålig cirkel där divisionerna tappar intresset att rapportera 
till ledningen, vilket leder till att divisionerna de blir isolerade (Mintzberg, 1979, s. 420). Det 
är därför viktigt för ledninge isionerna. Det som 
ledningen ska göra är att öve et, vara med att ta 

Figur 10 Typisk organisationskarta för en 
divisionsorganisation (Mintzberg, 1979 s.382) 
n att förstå att de inte ska leda eller styra div
rvaka divisionerna med hjälp av kontrollsystem
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fram mål för divisionerna och underhålla kontakten med mellancheferna/divisionscheferna 
(ibid).    

4.4.2 Koordinera 
Mintzberg (1979, s. 398) menar att det finns fyra olika stadier i en transformation från en 
renodlad funktionell organisation till en renodlad divisionsorganisation, detta sker oftast under 
en tidsaxel där den integrerade formen är första steget mot en renodlad divisionsorganisation. 
Beroende på vilken form som verksamheten är utformad finns det olika förutsättningar för 
koordinering av olika aktiviteter. 
 

1. Integrerad form (Integrated form (pure functional)) avser en ren funktionsorganisation 
vars aktiviteter utgör en kedja där sista aktiviteten är att färdigställa varan och sälja till 
slutkund (Mintzberg, 1979 s. 410) (se figur 11). Vad gäller aktiviteterna, som är helt 
beroende av varandra, fördelas ansvaret på de olika funktionerna, vilka ibland kan 
kallas ”divisioner”. Eftersom hela kedjan ändå krävs för att åstadkomma en färdig 
produkt är aktiviteterna helt osjälvständiga. De är internt grupperade i funktioner men 
är marknadsinriktade (ibid).  
 
 
 
 
 
 

Figur 11 Integrerad form enligt Mintzberg (1979 s. 404) 
 

2. Bi- produktform (By- product form)) avser en organisation som vill vidga sin marknad 
(se figur 12). En verksamhet kan välja att diversifiera sina mellanliggande funktioner 
genom att marknadsföra deras produkter på en marknad (Mintzberg, 1979 s. 410). 
Dessa funktioner är till viss del diversifierade men till störst del beroende av den 
interna kedjan. Detta ger dem en viss självständighet.  Många organisationer som gör 
på detta sätt diversifieras vertikalt (ibid).  
 
 

 
 
 
 

 
Figur 12 Bi- produkt form enligt Mintzberg (1979 s. 404) 

  
3. Relatera produktform (Related product form) avser en organisation som inte är en helt 

renodlad divisionsorganisation, eftersom samarbete även sker mellan divisionerna (se 
figur 13) (Mintzberg, 1979 s. 410). I detta stadium har man gått ett steg längre än bi- 
produktformen, genom att bryta ner sina processer mer och mer. Det som säljs externt 
är nu viktigare än det som säljs internt. Vad som vanligtvis håller divisionerna 
samman är den gemensamma tråden mellan divisionerna - helheten som de 
tillsammans kan tillverka (ibid).  
 
 

 
 
 
  

Figur 13 Relaterad produkt form enligt Mintzberg (1979 s. 404) 
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4. Renodlad divisionsstruktur (Konglomerad) (Conglomerate form (pure divisional)) 

avser att varje division servar sin egen marknad och producerar sin egen produktlinje 
(Mintzberg, 1979 s. 412)(se figur 14). Det finns inget beroende mellan divisionerna 
förutom att samsas om resurserna. Detta resulterar i att ledningens planerings- och 
kontrollsystem, och därmed funktionerna för kontroll av prestationer sköts centralt (se 
även 4.4.3). Denna form passar främst den privata sektorn (ibid).  
 

 
 

 
 
 
 

 
Figur 14 Renodlad divisionsstruktur enligt Mintzberg (1979 s. 404) 

4.4.3 Viktiga koordineringsmekanismer 
Mintzberg (1979 s. 148) menar att planeringssystem (Action planning) används för att 
standardisera resultat/outputs. I en divisionsorganisation är den primära 
koordineringsmekanismen att standardisera output. Om inte kontroller och uppföljningar av 
planeringen görs för att veta i vilken mån önskat output har uppnåtts förlorar 
planeringssystemet sin styrka (ibid). Planeringen ska specificera och försöka standardisera 
önskat output utifrån variablerna kvalitet, kvantitet, kostnad, timing av output och karaktären 
på output (ibid). Planeringssystemet är vanligtvis top down styrt där det först börjar med 
strategisk planering. Dessa strategier fortsätter ut i program som mynnar ut i olika projekt som 
att introducera en ny produktlinje, att bygga en ny fabrik . Dessa projekt schemaläggs och 
vidare planeras in som specifika operationer (ibid). Ett planeringssystem innefattar (ibid) 
 

- Utformning av budgetar, innefattande ekonomisk output under en viss period.  
- Scheman som specificerar om planering av att tidsramarna av output efterföljs. 
- Objektiva planer är sådant som anger detaljerade output- kvantiteter under en given 

period. 
- Operativa planer är planer som anger output i form av kvantitet och kostnad.  Detta 

kan innefatta försäljningsmål, produktionskvantiteter, arbetstimmar som krävs med 
mera.  

 
Det centrala planeringssystemet (Central planning) som finns hos ledningen måste anpassas 
till de olika divisionerna, man ska satsa på att mäta prestationen hos enheten istället för att 
bestämma ageranden (Mintzberg, 1979 s. 410).  
 
Kontrollsystem (Performance control) syftar till att fokusera på regleringen av det 
övergripande utförandet och är en efterkontroll på agerandet (Mintzberg, 1979 s. 154). Den 
kan användas för att mäta det som utförts under en tidsperiod och för att kunna motivera de 
anställda. I ett marknadsbaserat system är det lättast att mäta genom kontrollsystemet och utan 
ett sådant system är det svårt att upptäckas seriösa problem i tillverkningen.  De aktiviteter 
som kontrolleras kan vidare användas för att ta beslut angående budgetar och önskad output 
vilket i sin tur leder till operativa planer för hur utförandet ska se ut (ibid).  
 
Kontrollsystemet är enligt Mintzberg (1979, s. 424) fundamentet i en divisionsorganisation 
och källan i den ekonomiska effektiviteten. Divisionsorganisationen kräver ledningens 
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kontroll genom kvantitativa mått, ofta ekonomiska i form av vinst, ökad försäljning, 
avkastning av investering med mera.   
 
Systemen används för att kunna ta beslut där kontrollsystemet används i 
marknadsgrupperingar och planeringssystemet för funktionella grupperingar (Mintzberg, 
1979 s. 156). Planerings- och kontrollsystemet samverkar även med varandra. Först och 
främst samverkar man mellan de strategiska planerna och de aktiviteter som kontrolleras 
(Mintzberg, 1979 s. 156). Vidare när man skapar en budget i kontrollsystemet samverkar det 
ofta med de strategiska planerna i organisationen. De olika systemen kan även samverka med 
programmen direkt vilket är vanligt i den funktionella strukturen där en budget kan initiera till 
ett program snarare än att en strategi gör det. Den sista samverkan sker mellan program och 
till budget och vidare till operativa planer vilket innebär att samverkan kan ske med budgeten 
för att undersöka vilken ekonomi det finns i de beslut som ska tas (ibid).  
 
När organisationsstrukturen har byggts upp och kontroll- och planeringssystem fungerar 
måste organisationen måste anpassa sig gemensamt för att uppnå en bra koordination mellan 
de två systemen (Mintzberg, 1979 s. 161). Detta kan vara koordinering av arbetsuppgifter så 
att kommunikationen kan ske direkt, utan via kontakt med överordnad, att mötesarenor finns 
för olika enheter, integrerade managers samt matrisstrukturer. I mekanismer för att uppmuntra 
gemensam anpassning ingår även decentralisering som en viktig post, vertikal och/eller 
horisontell (ibid).  
 
Enligt Mintzberg (1979, s. 397) är det vanligt att man placerar kritiska funktioner i den 
centrala administrationen. Detta varierar beroende på vilken slags gruppering varje division 
har.  Det är även vanligt att ledningen gärna vill centralisera större beslut och ha en stor del av 
stödfunktionerna nära vilket reducerar självständigheten i divisionen avsevärt men säkrar upp 
fungerande standarder för alla divisioner (ibid). Mintzberg (1979, s. 398) menar att gällande 
hur man ska arbeta med det planerings- och kontrollsystem är det viktigt att det kan delas upp 
mellan de olika divisionerna och anpassas utefter varje division. Är diversifieringens 
uppdelning produkt och service brukar denna uppdelning oftast ske naturligt, detta då olika 
produktlinjer kräver olika tekniska system (ibid).  
 
Mintzberg (1979, s. 398) menar att omgivningen i en divisionsorganisation lämpar sig bäst 
om det inte är för komplex men inte heller för dynamisk. Detta då en komplex omgivning är 
svår att mäta då dess output inte är standardiserat. Samma gäller i en dynamisk verksamhet 
där output och utförandegrad är svår att mäta. Om omgivningen är komplex eller dynamisk 
men är ändå uppdelad i divisioner uppstår ofta en hybrid struktur. Ledningen måste lita på 
någon annan mät mekanism är standardisering av output som vanligtvis används för att mäta 
divisionens prestation (ibid). För att ledningen ska ha kontroll över divisionen får man då 
använda sig av andra medel vilka kan innefatta (ibid) 
 

- Regler och bestämmelser och där ledningen styr arbetsprocesserna och kontrollerar 
beslut direkt mot divisionerna. 

- Ökar kontakten med mellanchefer och divisionschefer och skapar en bra relation.  
- Låter mellancheferna och divisionscheferna läras upp och indoktrineras. 

4.5 Projektledning 
För att tillämpa projektorganisationens metoder behöver strukturen inte vara en 
projektorganisation. Vill divisionsorganisationen vara flexibel och samordna sina 
arbetsprocesser i projektform tillförs en helt ny dimension i organisationen vilket är den 
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tvärdimensionella dimensionen. Är inte divisionsorganisationen en renodlad 
divisionsorganisation krävs det olika sätt att samarbeta mellan divisioner. I denna fallstudie är 
så fallet.  

4.5.1 Styra och leda 
Ett företag är uppbyggt på ett sådant sätt att de är begränsade i olika avdelningar, enheter och 
sektioner och skall i dessa utföra väl avgränsade uppgifter (Wisén & Lindblom, 2009 s. 32). 
Arbetsfördelningen är uppdelad på ett sådant sätt att man effektivt ska kunna lösa sina 
ordinarie arbetsuppgifter. I dessa enheter finns det informella och formella 
kommunikationslinjer och samarbetsområden (ibid). Då problem ska lösas tillsätter man 
grupper som ska lösa problem som inte låter sig hanteras inom den vanliga hierarkiska 
organisationen (Wisén & Lindblom, 2009 s. 32). Löpande frågor löses oftast bäst inom en 
berörd division eller grupp. Aktiviteter som berör flera av organisationens divisioner eller 
grupper kräver oftast arbete i projektform då de kräver större resursinsatser (ibid). Det största 
problemet är maktkampen mellan de tvärdimensionella projektledarna och funktionscheferna. 
Ansvarsfördelningen kan bli otydlig vilket kan minska effektiviteten och prestationsförmågan. 
Vid arbete i projekt mellan grupper eller divisioner tillförs en extra dimension - den 
tvärfunktionella vilket blir en matrisorganisation.  Om man ska uppföra en matrisorganisation 
måste man minska osäkerhet och komplexitet i dess interaktioner genom att implementera 
fyra organisationsprinciper (ibid) 
 

- Förenkla och rationalisera linjestrukturen genom att klargöra rapporteringsförfarandet 
och ansvar hos linjecheferna. 

- Dynamiskt ledarskap är en kombination av disciplinerade processer, beslutsprotokoll, 
rullande budgetar och tydliga ledningsmöten vilket förtydligar linjechefernas roller 
ytterligare.  

- Utveckla organisatoriska ”överlappningar” utifrån exempelvis marknader, projekt och 
nätverk så att kompetenserna utan större svårigheter kan arbeta horisontellt genom 
organisationens funktioner. Dessa överlappningar förenklar samarbetet med andra 
professionella grupper.  

- Mäta prestationer: låta kompetenserna styra genom prestationsmätningar, protokoll, 
standarder, värden och konsekvenser.  

 
Projekt behöver inte lyda under de begränsningar som den vanliga organisationen har (Wisén 
& Lindblom, 2009 s. 114). Matrisen som har en flerdimensionell struktur och som försöker ta 
tillvara på de starka sidorna och minimera de svaga sidorna som både projektstyrning och den 
vanliga linjestyrningen. Det som kännetecknar en matrisorganisation är flexibiliteten och 
utnyttjandet av resurser, kompetens och kreativitet (ibid).   
 
För att denna organisation ska kunna fungera krävs ett samspel mellan den vanliga 
organisationen och projektorganisationen (Wisén & Lindblom, 2009 s. 115). 
Projektmedlemmarna har två stycken chefer vilka är projektledaren och linjechefen. 
Toppledningen som inte är en del av själva matrisen måste ha en förståelse för hur detta 
fungerar och dess största uppgift är att balansera makten i projektet och 
funktionsorganisationen mellan projektledaren och linjechefen. Det är oerhört viktigt att 
projektledaren ska kunna rå över sina egna resurser och när balansen är bra mellan projektet 
och linjen ska det finnas två stycken budgeteringssystem och två system för resursanvändning 
(ibid). Linjechefen ska ha personalansvaret för sina medarbetare och även för dem som 
kanske arbetar halvtid i projekt (Wisén & Lindblom, 2009 s. 116). För att kunna fördela 
ansvaret kan man använda sig av en ansvarsmatris, se figur 15 (ibid). 



     
 

27

Definition av aktiviteter 
aktiviteter 

Omsättning

Antal
LinjearbeteUppdragProjekt

 
 
 
 
A= Ansvarig 
S= I samråd med 
K= I kontakt med 
I= Efter information 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5.2 Olika projekt 
Alla aktiviteter behöver inte styras som projekt. Det beror inte bara på vad det är för slags 
aktivitet (som nämns i 4.3.1) utan även på komplexiteten av de olika aktiviteterna. De löpande 
uppgifterna i en organisation uttalas oftast som uppdrag där man pratar om vad man vill 
åstadkomma och inte vad som ska göras (Wisén & Lindblom, 2009 s. 34). Dessa uppdrag 
läggs på de existerande uppgifterna vilket kräver ett sätt att prioritera arbetsinsatsen. Löpande 
arbetsuppgifter tenderar att tränga undan ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Projekt är ett 
uppdrag som utförs i projektform men är starkt beroende av den vanliga organisationen då 
resurser lånas in från denna (se figur 16) (Frid, 2009).  
 

- Linjearbete: mindre aktiviteter som ofta utförs rutinmässigt 
- Uppdrag: aktiviteter med begränsad omsättning, risk och komplexitet 
- Projekt: stor omsättning, ökade risker och komplexitet  
-  

Det viktiga här är att man enas om en grundläggande beskrivningsmodell och det finns ett 
standardiserat arbetssätt där det t.ex. framgår vem som i tveksamma fall avgör till vilken 
grupp en aktivitet hör (Frid, 2009). 
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personella resurser 
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Förändringar i 
tidsplaneringen 

     

Figur 15 Enkelt förklarande ansvarsmatris (Wisén & Lindblom, 2009 s. 
117) 
Figur 16 klassisk indelning och benämning av aktiviteter gjorts i tre grupper utifrån omsättning. (sekundär källa) 
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Vissa projekt kan startas upp för att generera intäkter medan andra kan startas upp för att 
utveckla en organisation (Söderlund, 2005 s. 58). Affärsprojekt är ett uppdrag som initieras 
från en extern kund. Dessa projekt kräver oftast förhandlingar och brukar inte ha en fast pris. 
Under projektgenomförandet krävs ett tätt samarbete med kunden (ibid). Utvecklingsprojekt 
handlar om att ta fram en ny prototyp mot kund som då behandlas som ett affärsprojekt och 
ett utvecklingsprojekt (Söderlund, 2005 s. 59). Det kan även vara ett forskningsprojekt för att 
ta fram en ny produkt eller ett produktutvecklingsprojekt (ibid).  
 
Förändringsprojekt syftar på att genomföra en förändring i organisationen eller arbetssättet. 
Oftast handlar det om interna frågeställningar (Söderlund, 2005 s. 59). Anledningen till att 
projekttyperna hålls isär är att de styrs utifrån olika förutsättningar och har olika målbilder 
(Söderlund, 2005 s. 59). Affärsprojekt handlar om att förstå en kunds behov och att finna 
lönsamhet i projektet. Utvecklingsprojekt handlar om att tolka marknadens krav och att veta 
vad marknaden efterfrågar. Förändringsprojekt handlar om att förändra och att skapa 
möjligheter och på ett mer effektivt sätt bedriva verksamheten (ibid). Gemensamt för alla 
projekt är enligt Tonnquist (2007 s.17) att det finns 
 

- ett bestämt avgränsat mål- unik uppgift 
- bestämd tidsperiod- tidssatt 
- bestämda resurser - egen budget 
- särskilda arbetsformer - tillfällig organisation  

 
Ett projekt har enligt Tonnquist (2007 s. 17) starkt målfokus där man arbetar under en 
bestämd tid med lånade resurser för att genomföra ett uppdrag.   
 
Tabell 1 Typologi av projekt: affär, utveckling och förändring (Söderlund, 2005 s. 64). 

 
 

4.5.3 Strukturera projektaktiviteter 
Projektaktiviteter beskrivs som en möjlighet för organisationer att hantera osäkerhet i 
aktiviteter eller komplexa aktiviteter (nämnt i 4.5.2) (Wheelwright & Clark, 1992 s. 192). 

 Affärsprojekt Utvecklingsprojekt Förändringsprojekt 
Syfte Leverera och 

implementera komplexa 
lösningar/system  

Utveckla ny teknik, 
produkt eller tjänst för 
produktion/försäljning 
till massmarknad eller 
för nyttjande i företagets 
affärsprojekt 

Förändra organisations- och 
arbetssätt för att bättre bedriva 
löpande verksamhet, alternativt 
för att genomföra förbättringar i 
företagets affärsprojekt eller 
utvecklingsprojekt 

Styrande 
organiserings- och 
ledningsparameter 

Kontrakt Teknik Organisation 

 
Kompetensproblem
atik 

Integration av kunskap 
mellan kund och 
leverantör. 

Integration av kunskap 
mellan olika tekniska 
discipliner.  

Förändring av 
kompetensstruktur och 
integration av organisatorisk 
kunskap 

 
Ledningsfokus 

Kunddialog, 
kundinteraktion, 
förhandling. 

Specifikationer, tekniska 
lösningar, integration av 
tekniska lösningar. 

Förändringsmotstånd, 
förankring, intern 
marknadsföring, 
ledningshierarkin. 

Framgångskriterier Lönsamhet 
Kundnöjdhet 

Lönsamhet 
Marknadsstrategiska 
överväganden 

Realiserad förbättringspotential, 
företagsledningens/ beställarens 
nöjdhet. 



 
 

Projekt kan betraktas som självorganiserade lokala system, vilket innebär hur något ska 
organiseras medan vad som ska organiseras bestäms högre upp i organisationshierarkin. 
Organisatoriska strukturer och processer måste utvecklas fullt ut för att för att 
projektorganisationen ska fungera. Tyngdpunkten vid en slags matrisstruktur är att om (ibid) 
 

- Organisationstakten är snabb bör tyngdpunkten ligga vid den funktionella strukturen 
- snabb förändring på marknaden bör leda till en stark projektorganisation och tvärtom  
- i långa projekt ska man undvika en alltför tär projektorganisation eftersom detta alltför 

lätt resulterar i ett avskiljande från den övriga organisationen och risk för ett inåtvänt 
grupptänkande inom projektgruppen. Tvärtom kan det vara fördelaktigt att 
samgruppera i korta projekt 

 
De fyra olika sätten en organisation kan anpassa projektledning till den nuvarande 
organisationen oberoende på vad för slags projekt (nämnt i 4.4.2) är enligt Wheelwright & 
Clark (1992 s. 191) följande  
 

1. Funktionella teamstrukturen (Functional team structure) innefattar enligt Wheelwright 
& Clark (1992 s. 192) den funktionella strukturen i grunden där varje gruppering har 
en funktionschef (se figur 17). De olika funktionerna och subfunktionerna har 
regelbundna möten med för att koordinera och planera för de aktiviteter som ska bli 
utförda. Ansvaret bollas vidare mellan funktionerna i den takt som projektet utförs 
(ibid). Fördelarna med denna struktur är enligt Wheelwright & Clark (1992 s. 192) att 
funktionscheferna som ansvarar för funktionerna ansvarar även för att projektets 
aktiviteter som ska bli utförda i dennes funktion (ibid). Karriärvägarna förenklas till 
ledningen där de aktiviteter som utförs i projekt och de aktiviteter som utförs i 
gruppen blir bedömda på samma sätt och av samma chef. Expertisen är även hög i de 
tekniska frågorna då den grupp som ansvarar för att bibehålla en viss kvalitet på 
kunskap i en grupp medverkar och appliceras sin kunskap i projektet (ibid). 
Nackdelarna med denna struktur är enligt Wheelwright & Clark (1992 s. 192) 
koordinationen av aktiviteterna inte blir effektiva då det inte alltid går att bedöma om 
aktiviteten är ett projekt eller ett uppdrag vilket gör det svårt att fördela resurser 
mellan olika projekt. Det är även svårt att bedöma de individuella prestationerna i ett 
projekt då det är svårt för dem att påverka det övergripande resultatet. Ingen som var 
direkt involverad i detaljerna i projektet var ansvarig för att se över det slutliga 
resultatet. Stabsfunktionen kan utveckla tekniken i ett projekt utifrån de tekniska 
parametrar som finns (ibid).  

 

 
  
 
 
 
 
 

 
2. Lättvikts te

teamstruktu
1992 s. 193

Figur 17 D
en Funktionella teamstrukturen baserad på Wheelwright & Clark (1992 s. 191) 
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amstrukturen (Lightweight team structure) liknar den Funktionella 
ren i att man är fysiskt lokaliserad på sin funktion (Wheelwright & Clark, 
) (se figur 18). Varje funktion i organisationen utnämner sen en person 



 
 

som fungerar som en link mellan projektorganisationen och funktionsorganisationen 
och sitter i en projekt koordinerings kommitté. Denne arbetar under en projektledare 
som oftast är en design ingenjör eller produkt/marknadsföringschef som ansvarar för 
att koordinera de olika aktiviteterna i de olika funktionerna. Oftast är detta team en 
liten del av organisationen. Personen som fungerar som link arbetar oftast med detta 
parallellt med sina ”vanliga” arbetsuppgifter.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lättvikts projektledaren har mindre ansvar i två viktiga aspekter (ibid). Först så har 
denne en betydande kunskap, men har oftast en låg status och inflytande i 
organisationen. Sen har de ansvaret att informera och koordinera aktiviteterna av de 
funktionella delarna i organisationen, men deras befogenheter ligger under 
funktionschefen vilket innebär att projektledaren inte har befogenheter att 
omlokalisera resurser eller omplacera människor. Mycket av deras tid läggs till att 
bekräfta scheman, uppdatera tidslinjer och att expediera tvärfunktionella grupper. 
Nackdelarna är samma som i den funktionella team strukturen men det finns nu en 
person som övervakar de övergripande aktiviteterna och ser till att de kritiska 
funktionerna blir utförda. Kommunikationen och koordinationen blir även bättre men 
befogenheterna finns fortfarande hos funktionscheferna (ibid).    

 
3. Till skillnad från Lättvikts teamstrukturen har projektledaren i Tungvikts 

teamstrukturen (Heawyweight team structure) allt ansvar för alla aktiviteter som är 
relaterade till projektet (Wheelwright & Clark, 1992 s. 194) (se figur 19). 
Projektledaren har en högre position i organisationen är projektledaren i 
Lättviktsstrukturen och befinner sig oftast på samma nivå som funktionschefen, eller 
högre rank än denna (ibid). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4. I den Autonoma team

formellt från olika fu
Projektledaren funge
funktionella grupper 

Figur
ansva

Projektledare 

Figur 19 Tungvikts teamstrukturen baserad på Wheelwright & Clark (1992 s. 191). 

Projektledare 
 18 Lättvikts teamstrukturen baserad på Wheelwright & Clark (1992 s. 191). Projektledaren 
rar för den inringade delen men är även inblandad i de andra grupperna med sitt projekt.  
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strukturen (Autonomous team structure) grupperas personer 
nktioner (Wheelwright & Clark, 1992 s. 194) (se figur 20). 
rar som i Tungvikts teamstrukturen och ansvarar för alla 
som tillhör projektet. Projektgruppen hålls även ansvariga för 



 
 

hela resultatet för projektet. Gruppen kommer alltså att hållas ansvariga om projektet 
skulle misslyckas (ibid).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Styrkan i denna
enda projektgr
tvärfunktionella
sina projektmed
måste delegera 
tydliga direktio
svårigheter för
projektgrupper k

 
 

Projektledare 

Figur 20 Autonoma teamstrukturen baserad på Wheelwright & Clark (1992 s. 191). 
    31

 struktur är enligt (Wheelwright & Clark, 1992 s. 194) fokus då det 
uppen ska fokusera sig på är att lyckas med projektet. Det 
 samarbetet hanteras även på ett bra sätt då projektgruppen kan välja 
lemmar på ett lättare sätt. Svagheten i denna struktur är att linjechefen 
mycket ansvar till projektledaren och projektgruppen och om inte 
ner har blivit tilldelade innan projektet startats upp- kan det finnas 
 linjechefen att blanda sig i det pågående projektet. Dessa 
an även komma att bli nya divisioner (ibid) 
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5 Empiri från fokusgrupperna 
Två fokusgrupper gjordes med frågor som finns i Bilaga A. Den ena hölls med sju 
Representanter för stabsfunktionen. Den andra hölls med de sju cheferna över 
resultatenheterna.. Allt som framkommer i detta kapitel bygger på respondenternas 
påståenden.  I detta kapitel beskrivs respondenternas åsikter runt den nuvarande strukturen 
och hur de vill att verksamheten ska organiseras.   

5.1 Inledande empirikapitel  
Denna empiriska sammanställning bygger på fokusgruppernas diskussion av de funktioner 
som kan anses vara kritiska och därmed viktiga att samordna. Det har framkommit att från 
fokusgrupperna att det kan betyda att de är grupperade på fel sätt vilket gör att den nuvarande 
struktur som finns idag förstärker de nackdelar som finns i och med en sådan gruppering. I 
dessa fokusgrupper ligger fokus kring den nuvarande strukturen och hur den kan förbättras 
genom förändring av denna eller en bättre styrning av de olika resultatenheterna eller 
grupperna.  
 
Att resultatenheterna styrs på fel sätt eller inte alls kan innebära att de styrs som linjearbete 
när de kanske ska styras som projekt eller helt avsaknad av styrning. Något som framkommer 
som ett tydligt problem är att arbetssätten mellan resultatenheterna inte är standardiserade 
vilket leder till samordningsproblem vid arbete i projekt. Detta har lett till diskussioner 
gällande decentralisering eller centralisering av kritiska funktioner eller att organisera de 
kritiska funktionerna på ett mer fördelaktigt sätt. Det leder även till dubbelarbete och minskad 
expertis i de olika resultatenheterna när samma arbetsuppgifter utförs på två olika 
resultatenheten men expertisen varierar. 

5.2 Organisationsstrukturens basdelar 
I detta avsnitt ska de kritiska arbetsprocesserna lyftas fram. Diskussioner har förts gällande 
problematiken kring dagens struktur och hur detta leder till dubbelarbete och minskad 
yrkesmässig specialisering. Följande arbetsprocesser i organisationen anses kritiska och för att 
optimera den nuvarande strukturen ska de på något sätt standardiseras.  

5.2.1 Orderhantering och produktionsplanering 
Ordermottagning är en funktion som sköts av olika medarbetare vid olika resultatenheter vid 
olika tillfällen, helt utan systematik. Order kommer in från olika håll vilket leder till 
dubbelarbete och svårigheter rörande vilken division som ska ha beställningen. 
Representanterna för stabsfunktionen menar att det borde finnas en kanal in till divisionen 
som fördelar ut beställningarna till vardera resultatenhet. Den person/funktion som vid ett 
godtyckligt tillfälle tar emot en order måste i dagsläget ta reda på vilken resultatenhet som 
ordern tillhör. Detta är ett onödigt arbetsmoment som medför mycket extraarbete. Vidare görs 
inköp som får utföras av vem som helst. 
 
En annan funktion som identifieras som viktig är Produktionsplanering/ordermottagning och 
är en funktion som finns i resultatenheten för projektledning och servar resultatenheterna 
Svets och Mek. Funktionen finns även på resultatenheten Rör och som arbetar endast för att 
serva den egna resultatenheten. På de andra resultatenheterna sköter cheferna själva 
produktionsplanering och ordermottagning. Funktionerna produktionsplanering och 
ordermottagning samarbetar inte i dagsläget, och kan inte heller inte vara backup-resurser för 
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varandra.  Representanterna för stabsfunktionen vet inte hur man ska standardisera och 
koordinera dessa funktioner så att alla resultatenheter som vill ska kunna nyttja dessa.   
 
Orderberedaren är en funktion på Mek och Svets som bereder order för tillverkning. 
Cheferna över resultatenheterna menar att detta i dagsläget inte utförs på ett bra sätt, vilket 
kan påverka slutresultatet av produkten. Då beredningen ofta är ofullständigt uppstår mycket 
dubbelarbete i och med att man tvingas söka någon som kan hjälpa till med kompletterande 
uppgifter så att ordern kan processas men även att den färdiga produkten ibland måste 
kasseras.  Cheferna över resultatenheter menar att det måste vara beredarens jobb att fylla i 
tillräckligt med uppgifter för tillverkning och att det finns verktyg för att tillverka ordern. De 
menar att desto bättre beredaren bereder ett jobb, desto mindre spring blir det i verkstaden. 
Beredaren bör även ha en översiktlig kontroll på om och att tillverkningen görs och att 
leveranstiderna hålls. Cheferna över resultatenheterna menar vidare att planeringssystemet 
JPS endast är fullt fungerande på Rör. Mek använder systemet till viss del men har inte riktigt 
den kunskap som behövs för att utveckla och få igång systemet. Kunskapen finns inte idag 
hos någon annan än produktionsplaneraren på Rör. JPS borde finnas på alla avdelningar och 
respondenterna menar att de som verkligen kan få nytta av systemet är Svets och Mek, vilka 
tidigare har fått hjälp med planering av en medarbetare som nu har gått i pension och saknar 
ersättande roll. Idag är planeringen varierande beroende på vad det är för slags projekt, vilket 
leder till problem när flera resultatenheter är inblandade eftersom helheten inte kan planeras 
av ett system.  
 
Alla resultatenheter planerar sina uppdrag på olika sätt vilket har lett till svårigheter rent 
prioriteringsmässigt vad gäller hur uppdrag ska fördelats mellan resultatenheter och var 
ansvarsområdena börjar och slutar.   

5.2.2 Inköp 
Inköp är en funktions som i dagsläget endast finns och fungerar på resultatenheten Rör. Det 
finns tre stycken inköpare på resultatenheten Rör. Andra resultatenheterna saknar en funktion 
för detta, och inköp sköts därför av respektive cheferna, varpå inköpsanmodan lämnas till 
avdelningschefsassistenten. Detta gör inköpsprocessen svår för de resultatenheter som saknar 
en separat inköpsfunktion, det vill säga samtliga utom Rör. Rörs inköpsfunktion utgörs av tre 
inköpare som arbetar på skilda håll utan direkt samarbeta. Representanterna för 
stabsfunktionen menar att detta medför mycket dubbelarbete i form av att man arbetar på 
olika sätt och att alla inköp görs mot en beställning. Det leder även till minskad yrkesmässig 
expertis på de andra resultatenheterna då det inte finns någon befintlig inköpare. Funktionen 
fungerar som stöd vid tillverkningen och har en nära kund- och leverantörskontakt. 
Representanterna för stabsfunktionen menar att dessa borde arbeta tillsammans för att kunna 
nyttja varandras kunskap och även fungera som backup-resurser till varandra. Samtliga 
inköpare arbetar på samma resultatenhet, vilket medför de andra avdelningarna får sämre 
kund- och leverantörskontakt. Cheferna över resultatenheterna styr dock inköpen på deras 
respektive resultatenhet. 
 
Cheferna över resultatenheterna menar att allt gods som köps in för att lagras borde köpas in 
samtidigt.  I dagsläget har alla resultatenheter ett eget förråd vilket kan vara slöseri i form av 
ytor och dubbelbeställningar. Med dubbelbeställningar menar respondenterna att ett inköp kan 
göras från två olika resultatenheter till samma leverantör.  Om man ska köpa in till ett 
speciellt projekt så skiljer sig material och komponenter mycket, vilket inte kan samköpas. 
MEK och Svets bör kunna ha en gemensam inköpare, det finns planer på att slå ihop deras 
förråd. Respondenterna menar att även i olika projekt finns ofta standardiserade komponenter 
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som nästan alltid köps in. Det skulle möjligen vara fördelaktigt att ha ett gemensamt lager där 
standardkomponenter finns. Problemet är bara att försöka ta reda på vilka komponenter som 
är standardkomponenter och vilka som inte är det. Detta kräver även ett samarbete mellan 
resultatenheterna.  
 
Ett stort problem idag är den som köper in material till ett uppdrag inte har någon kontroll på 
huruvida materialet anländer i tid. Cheferna över resultatenheterna menar att ibland upptäcks 
det inte förrän man får en påminnelse från kund att varan inte är levererad. Man vet inte idag 
vem som ska ha det ansvaret, några tycker att den som köper in ska ha koll på detta, andra 
menar att det borde vara resultatenhetschef medan några tycker att den som godsmottar ska 
veta om materialet anländer i tid eller inte.  

5.2.3 Godsmottagning och lagerhållning 
Godsmottagning och lagerhållning är en funktion som i dagsläget endast finns på 
resultatenheterna Rör och Mek. Övriga resultatenheter saknar funktionen men har likväl egna 
förråd och godsmottagningsplatser vilket innebär att varje division har ett eget litet lager och 
personal som arbetar i detta. Representanterna för stabsfunktionen menar att det är onödigt 
och man skulle kunna ha ett gemensamt förråd där man kan samla de lagervaror som alla 
divisioner behöver. Detta gör att det finns flertalet lagerhållningsplatser utan ett lagersystem. 
Detta leder till dubbelarbete i form att dubbelt letande efter artiklar och att det inte heller 
något standardiserat arbetssätt mellan den personal som har samma arbetsuppgifter vilket 
därigenom minskar den yrkesmässiga expertisen. Godsmottagning, leveranser, 
reservdelsförråd och förråd är fyra funktioner som finns på en eller flera resultatenheter på 
MA. Den ena godsmottagningen finns för Rör och den andra finns för de resterande 
resultatenheterna. Representanterna för stabsfunktionen menar att dessa funktioner borde 
kunna samarbeta för att nyttja varandras kunskap och resurser, och därigenom minska på det 
existerande lagret och lagerytorna. Situationen som beskrivs ovan illustreras i figur 21. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 21 Denna process är enligt respondenterna olika beroende på vilken division. 
Detta leder till mycket letande och extraarbete vid arbete i projekt (egen bild). 

 
Godsmottagningen är en funktion på MA som anses enligt cheferna över resultatenheterna 
vara obefintlig, allt gods som kommer till avdelningen placeras ut på de olika 
resultatenheterna i den mån det går. Allt gods anländer till ankomstcentralen och körs ut till 
de olika avdelningarna på området. Märkningen av följesedlarna på godset är inte alltid 
fullständigt vilket leder till att godset ofta hamnar på fel avdelning. Detta på grund av 
felmärkning och cheferna över resultatenheterna beskriver det som om att det inte finns något 
system i form av rutiner och uppmärkta ytor för ankommet gods vilket tillför mycket extra 
arbete i form av transporter runt på avdelningen, allt letande och förseningar till rätt 
avdelning.  De menar även att det uppstår dubbelarbete då varje resultatenhet har en separat 
godsmottagning. TRP som levererar allt gods in till MA placerar ofta godset på fel ställen 
vilket leder till mycket letande för personalen. Det arbetar tre personer på godsmottagningen 
på MA, två stycken på Rör och en för de andra resultatenheterna. Den sistnämnda är anställd 
på Mek men arbetar även för svets, vilket leder till dubbelarbete. Cheferna över 
resultatenheterna vet sedermera inte vilka krav som kan ställas på vederbörande, vad denna 



     
 

35

ska godsmotta och vilka rutiner denne ska följa. Godsmottagningen på Mek och 
godsmottagningen på Rör arbetar emellertid enligt rutiner och i dagsläget samarbetar de inte 
alls. Godsmottagningsplatsen är dock densamma.  

5.2.4 Kvalitet 
Dokumentation av manualer och kvalitetsdokumentation är en funktion där det arbetar tre 
personer. Dessa är anställda på resultatenheten Rör. Detta har lett till svårigheter för de andra 
resultatenheterna som inte har någon som kan arbeta med dokumentationen. Denna funktion 
borde vara tillgänglig för alla resultatenheter. På de andra resultatenheterna sparars 
dokumentationen hos respektive inköpare/chef. Representanterna för stabsfunktionen menar 
att den kan vara svår att hitta när den inte är samlad på ett ställe. Då man ber om hjälp av 
dokumentationsgruppen vet denne inte hur prioriteringen ska gå till, även svårigheter med att 
hitta de rätta dokumenten uppstår då det inte finns något standardiserat arbetssätt i 
dokumentationshanteringen på de andra resultatenheterna.   
 
Oförstörande prövning är en funktion som i dagsläget endast finns på resultatenheten Rör och 
köps in av de andra resultatenheterna vid behov. Representanterna för stabsfunktionen menar 
att detta kan vara ett problem eftersom de olika resultatenheterna inte är säkra på huruvida de 
kan få tillgång till tjänsten.   
 
Kvalitetsansvarige är en funktion som finns Mek idag och hyrs ut till de andra 
resultatenheterna. Kvalitetsansvarige har emellertid ingen metod för hur arbetsuppgifter ska 
prioriteras eller planeras. Cheferna över resultatenheterna menar vidare att de med anledning 
av detta inte vet hur kvalitetsansvarige kan ska utnyttjas på ett effektivt sätt. En person arbetar 
med kalibrering och säljer sina tjänster till företag på hela industriområdet och är grupperad 
tillsammans med Mek. Respondenterna är inte säkra på hur man kan optimera denna resurs 
och hur denne ska vara grupperad.  Representanterna för stabsfunktionen menar att detta gör 
att det kan uppstå problem rörande hur vederbörande ska prioritera sina arbetsuppgifter.  
 
Röntgenavdelningen är en funktion som idag ligger under Rör, vilket är en av tre 
resultatenheter som svetsar. Detta leder till svårigheter och cheferna över resultatenheterna 
frågar om den är till för alla eller om den endast finns till för Rör.  
 
Svetsansvarig är en funktion som arbetar mot resultatenheten Rör. Det är dock flera andra 
resultatenheter som arbetar med svetsning. Representanterna för stabsfunktionen menar att 
alla borde få tillgång till funktionen svetsansvarig. Svetsansvarige själv är emellertid inte 
säker på huruvida denne ska arbeta utanför resultatenheten Rör eller inte, vilket är fallet idag. 
När vederbörande arbetar mot resultatenheten Rör har detta lett till att denne tilldelats 
uppgifter som vederbörande egentligen inte ska ansvara för, exempelvis produktions- och 
medarbetaransvar. Svets och Hyp har idag anställda svetsare som inte får det stöd som de 
behöver. Cheferna över resultatenheterna menar att svetsansvarige borde finnas tillgänglig för 
alla, för att höja svetskompetensen på alla resultatenheter.  

5.2.5 Försäljning/ekonomi 
Försäljning/ekonomi är en funktion som utgörs av två personer som är anställa som 
projektledare i resultatenheten PROJ gruppen, men i själva verket arbetar med försäljning och 
ekonomi. Representanterna för stabsfunktionen är inte säkra på vilka krav som ställs på 
vederbörande samt vilka resultatenheten funktionen servar.  
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Det finns en person i PROJ-gruppen som arbetar med försäljning mot slutkund. Ett stort 
problem idag är enligt cheferna över resultatenheterna att veta vem som ska behandla offerter 
och förfrågningar som denna tar in till avdelningen. Det bör finnas tydliga arbetsbeskrivningar 
för hur man ska hantera offerter för att effektivisera försäljarens arbete.  

5.3 Decentralisering eller centralisering av stabsfunktionerna 
Representanterna för stabsfunktionen menar att alla funktioner skulle gynnas av att på något 
sätt samarbeta för att höja den yrkesmässiga specialiseringen. De menar dock att alla 
funktionerna bör finnas på de resultatenheter som de tillhör eftersom de bidrar med mycket 
kunskap. De menar att de hellre arbetar nära personer i den egna resultatenheten än i den egna 
funktionen. Detta för att kunna arbeta nära det produktflöde som de arbetar mot. Cheferna 
över resultatenheterna är osäkra på vilken fysisk lokalisering som är bäst när det gäller 
stödenheter och funktionella representanter de tycker att respektive resultatenhets medarbetare 
ska arbeta i nära anslutning till varandra, vilket också anses gynna den yrkesmässiga 
specialiseringen. De tycker också att cheferna över resultatenheterna ska arbeta i anslutning 
till den egna på resultatenhetens medarbetare. Därtill anses att stödenheter gynnas av att 
arbeta tillsammans för att höja kunskapsutbytet och standardisera arbetssättet. 
 
Cheferna över resultatenheterna menar att alla funktioner skulle främjas av att samarbeta 
frågan är bara hur man ska kunna samarbeta mellan resultatenheterna samtidigt som man 
arbetar nära tillverkningen på respektive division. De menar att de är de enda som egentligen 
borde sitta på sin resultatenhet medan de olika funktionerna skulle sitta ihop, detta för att höja 
kunskapen på hela avdelningen och att man kan ha back up resurser inom samma funktionella 
område och inte inom något annat funktionellt område som det är idag.  
 

5.4 Styra, leda och koordinera 
I detta avsnitt förs diskussioner gälland hur stabsfunktionerna och cheferna över 
resultatenheterna ska samarbeta och koordinera arbetet. Diskussioner har förts gällande 
centralisering eller decentralisering av stabsfunktionerna och vad som är fördelaktigast. Då 
resultatenheterna har ett eget resultatansvar menar respondenterna att det leder till 
suboptimering. Man blir sig själv och sitt eget resultat närmast vilket inte gynnar MA som 
helhet. Hur ska resultatenheterna kunna samarbeta för att nå ett gemensamt resultat? 

5.4.1 Tendenser till suboptimering  
Att ta bort resultatansvaret på varje resultatenhet skulle minska tänket att arbeta mot sina egna 
mål. I och med att varje resultatenhet har sitt eget resultatansvar och sätter man upp olika mål 
för sin egen division. För att kunna ta bort resultatansvaret bör det finnas tydliga mål för varje 
resultatenhet så att resultat tänket inte försvinner. Representanterna för stabsfunktionen menar 
om det endast finns ett resultat på hela MA så kan varje enskild resultatenhet tappa fokuset på 
resultat och kanske ”glida” med på de andras vinst, vilket kan leda till irritation från de andra 
resultatenheterna. MA anses inte redo att ta bort resultatansvaret utan det kan ses som något 
långsiktigt mål.  I och med resultatansvaret känner varje resultatenheten att de måste prestera. 
I projekt där flera resultatenheter är inblandade kan det vara svårt att dela upp vinsten. Skulle 
alla arbeta gemensamt för hela organisationens bästa tror representanterna för stabsfunktionen 
att resultatet skulle bli ännu bättre. Frågan är hur man ska arbeta i projekt med fokus på 
avdelningens bästa och inte på respektive resultatenhets resultat.  
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Representanterna för stabsfunktionen menar att om man köper något från en av de andra 
resultatenheterna blir det ofta mycket problem. Man tar ut överpriser när man säljer till 
varandra för att maximera sin egen vinst. Det finns även problem med att köpa av andra 
resultatenheter eftersom dessa ofta har dålig leveranssäkerhet och inte alltid levererar det som 
beställts. Om en resultatenhet behöver resurser och har väldigt mycket att göra kan man låna 
resurser från varandra. Det uppfattas dock som om den inlånade personalen inte vill vara där, 
utan att det vill tillbaka till respektive resultatenhet och sina respektive arbetsuppgifter. 
Attityden är fel hos de inlånade eftersom man arbetar tillfälligt under en annan resultatenhet.  
 
Suboptimering är väldigt vanligt på MA vilket enligt cheferna över resultatenheterna beror på 
att varje resultatenhet har sitt eget resultatansvar. Svårigheter i att arbeta i projekt där flera 
resultatenheter är inblandade har lett till att resultatenheterna ofta eftersträvar att inte ta 
uppdrag där de måste samarbeta med andra resultatenheter. 
  
När resultatenheterna köper produkter av varandra tar man ut högre priser jämfört med en 
extern kund. Det är alltså billigare att köpa in från externa leverantörer, vilket 
resultatenheterna gör i dagsläget. Servicenivån gent emot interna kunder är också lägre än mot 
externa, vilket exempelvis artar sig i form av långa leveranstider. Vad detta beror på vet inte 
cheferna över resultatenheterna men i dagsläget är det på detta sätt. Resultatenheterna 
undviker ibland att samarbeta på grund av de problem som uppstå i och med ett samarbete.  
  
Ett problem som finns på Rör, som är den överlägset största resultatenheten, är att de känner 
att de blir inblandade i allting. Rörs storlek innebär också att resultatenheten besitter mycket 
administrativ kompetens, vilken ofta utnyttjas av andra resultatenheter. Cheferna över 
resultatenheterna menar att man förslagsvis kan man lyfta upp Rörs administrativa kompetens 
i organisationen så att alla resultatenheter kan få tillgång till denna.  

5.5 Projektledning 
På MA startas ett projekt när två eller fler resultatenheter samarbetar. Då stabsfunktionen inte 
har ett standardiserat arbetssätt leder styrningen av projekt till missnöje av alla inblandade. 
Det finns även problem runt ansvarsfördelningen mellan funktionschef och projektledare 
vilket leder till missnöje för cheferna över resultatenheterna.  

5.5.1 Styra och leda 
När resultatenheterna blir inblandade i projekt där mer än en resultatenhet är representerad 
kan det uppstå svårigheter i samarbete då varje resultatenhet vill optimera sin vinst i projektet. 
Om en av resultatenheterna behöver ett uppdrag och behöver hjälp av en annan resultatenhet 
kan denne kräva att den andra resultatenheten ska ta projektet. Representanterna för 
stabsfunktionen menar att det inte är säkra på hur de ska räkna på projekt då det är de 
strategiska valmöjligheterna som avgör vilka påslag det ska läggas beroende på vilken vinst 
man ska göra. De menar att ibland kanske en resultatenhet behöver gå back för att helheten 
ska gå plus, det finns emellertid ingen gemensam metod för hur resultatenheternas 
kalkylatorer ska räkna på ett projekt. Detta problem leder till missgynnande konkurrens 
mellan resultatenheterna.  
 
Cheferna över resultatenheterna anser att det i dagslägen inte finns särskilt mycket konkurens 
mellan resultatenheterna, varken gynnande eller missgynnande. Man vill inte ta kunder från 
varandra på det sättet så att konkurrens kan uppstå, dessutom producerar resultatenheterna 
olika produkter eller tjänster.   
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PROJ-gruppen är en funktion (som också är en resultatenhet med resultatansvar) som 
cheferna över resultatenheterna i dagsläget menar har svårigheter i styrningen och att det, som 
funktionschef, inte går att ställa krav på gruppen. Vidare framkommer att det för PROJ-
gruppen bör finnas en projektledare och att även övriga roller och ansvarsfördelning bör 
klargöras. Respondenterna är väldigt skeptiskt inställda till PROJ-gruppen i dagsläget då de 
känner att den inte fungerar som ett stöd till resultatenheterna. Det bör finnas en strategi för 
hur man ska arbeta i projektgruppen och vilka krav man som chef kan ställa på PROJ-
gruppen. 
 
Avsaknad av projektledare är, som nämnts av cheferna över resultatenheterna, som ett stort 
problem . De projekt som startats upp idag har en projektledare som inte har tid att driva ett 
projekt. PROJ-gruppen arbetar inte med projektering och respondenterna menar att denna 
grupp arbetar delvis som stödfunktioner och delvis med projekt i den mån de önskar. 
Cheferna över resultatenheterna menar att på MA inte har klargjort vad ett projekt är och hur 
man ska arbeta i ett sådant, vilket medför svårigheter i hur man ska arbeta när man får en 
beställning eller offert samt hur styrning och dokumentering av arbetet ska gå till. Cheferna 
över resultatenheterna menar vidare att de som har arbetat som projektledare i de sista 
projekten inte har den kompetens som krävs. Med kompetens avses här både teoretisk 
kunskap om arbetssätt och praktiska förmågor.  
 
I stora projekt är oftast Mont sist i tillverkningskedjan av aktiviteter innan leverans av 
slutprodukt. Då en bra planering inte finns idag får oftast Mont väldig kort eller ingen tid alls 
för montage. Detta är störande då datum för montage sällan hålls. Mont upplever även att de 
får skulden för sena leveranser till kund. 

5.5.2 Strukturera projektaktiviteter 
De flesta anställda rapporterar sin tid på ett projekt. I dagsläget är det dyrare att arbeta internt 
än externt. Detta medför att den division som hyr in får betala överpriser för kunskapen eller 
resursen.  Cheferna över resultatenheterna menar att detta inte underlättar samarbetet mellan 
resultatenheterna. Tillsammans marknadsför resultatenheterna sig som att de kan tillverka 
”från ax till limpa”, kunskapsmässigt fungerar detta, men varje gång resultatenheterna inlett 
ett sådant projekt uppstår svårigheter med styrningen och resultatenhetsstänket – ”mitt” och 
”ditt” är väldigt starkt. Det finns sällan någon som tar ansvar för att driva igenom projektet 
och gråzoner finns i flödet mellan resultatenheterna.  Cheferna över resultatenheterna menar 
att om man ska kunna tillverka från ax till limpa måste man det finnas struktur i ett sådant 
projekt, de enskilda resultatenheterna bör heller inte ha ett dyrare pris hos andra 
resultatenheter än externa kunder har, eftersom detta medför att projekten blir dyrare än 
nödvändigt.  
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6 Analys 
I detta kapitel kommer en analys göras för att kunna besvara de frågeställningar som finns 
inledningen. Med hjälp av den empiri och lämplig teori som tagits fram ska 
frågeställningarna besvaras.  

6.1 Inledande analysavsnitt 
Utifrån det empiriska underlaget ansågs flera funktioner vara kritiska. De anses kritiska därför 
att fördelarna med den nuvarande strukturen inte överväger nackdelarna. Dessa har grupperats 
på det sätt som ansågs lämpligt av respondenterna för stabsfunktionen och av cheferna över 
resultatenheterna.  
 

- Orderhantering och produktionsplanering 
- Inköp 
- Godsmottagning och lagerhållning 
- Kvalitet 
- Försäljning/ ekonomi 

 
Dessa funktioner består av en eller flera arbetsprocesser, en eller flera resultatenheter med 
olika standardiserade arbetssätt och även av olika standardiserade basdelar vilket gör att det 
inte riktigt rätt enligt författaren att säga att dessa är de kritiska funktioner som finns på MA, 
utan med hjälp av teori ska försöka se över de olika funktionerna, resultatenheterna och 
arbetsprocesser i respondenternas strukturering.    

6.2 Organisationens basdelar 
De grupper som nämns i analysen är de kritiska grupper som enligt empiriavsnittet borde 
omstruktureras. Enligt Mintzberg (1979 s. 104) skapas gruppering genom hur en organisations 
resurser är uppdelade.   

6.2.1 Logistikaktiviteter 
De olika resultatenheterna på MA har idag en marknadsgruppering. Marknadsgrupperingen är 
grupperad mot produkt/service och innebär att ett företag prioriterar sina arbetsprocesser och 
expertis som finns i en organisation måste alltså kommunicera med varandra genom 
arbetsledare och mellanchefer (Mintzberg, 1979 s. 128). Då omgivningen är komplex på MA 
och då det ofta sker förändringar som kräver att avdelningen är flexibel. Enligt Mintzberg 
(1979 s. 128) är det emellertid inte bra med en marknadsgruppering för organisationer som 
vill vara flexibla, ty marknadsgruppering är bättre lämpad för specialiserat eller ett repetitivt 
arbete. Svårigheter i en marknadsgruppering uppstår då expertisen ska höjas. Detta gäller de 
funktioner som omnämnts i empirin och vidare grupperats i den inledande delen på analysen. 
Det krävs att de är flexibla och kan ha en hög och standardiserad kunskap på hela 
avdelningen. På bekostnad av de fördelar som marknadsgrupperingen medför anser cheferna 
över resultatenheterna att en funktionell gruppering av de administrativa funktionerna borde 
göras, detta för att höja expertisen i verksamheten. Cheferna över resultatenheterna menar att 
stödfunktioner borde gynnas av att grupperas på detta skulle höja kunskapsutbytet och 
standardisera arbetssättet medan representanterna från de funktionella grupperna vill ha en 
marknadsgruppering och tillhöra den division som de tillhör och att arbeta nära det 
produktflöde som de arbetar emot.  
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Enligt Mintzberg (1979 s. 125) görs gruppering av funktioner oftast utefter stabsfunktionen 
och vilka funktioner som finns i denna. Grupperar man utefter samma kunskap och profession 
blir det lättare att koordinera arbetet och planera arbetsmetoder. Fördelarna med en 
funktionell gruppering nämns i tabell 4 där en av fördelarna är att den är lätt att leda/ 
administrera. Cheferna över resultatenheterna menar att det finns stora svårigheter i att 
leda/administrera resultatenheterna då det är många av stabsfunktionerna som anges vara 
kritiska.  
 
Att alla resultatenheter ska ha tillgäng har tillgång till expertis är en annan fördel i den 
funktionella gruppen. Detta är ett problem på MA där flera funktioner endast finns på en eller 
få resultatenheter. Alla resultatenheter får tillgång till den expertis vilket de känner att de 
behöver vilket har lett till frustration bland cheferna. Bristen på expertis finns i 
stabsfunktionerna och måste därför enligt cheferna över resultatenheterna omstruktureras så 
att alla resultatenheter kan få tillgång till dessa.   
 
Orderhantering och produktionsplanering 
Följande funktioner anser respondenterna vara kritiska utifrån empiriavsnitt 5.2.1. Enligt 
Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 17 bör logistikaktiviteterna planera produktionen vilken i 
sig är kopplad till prognoser för produktion och planering. Aktiviteter som angetts i tabell 2 är 
styrande logistiska aktiviteter som angetts som kritiska. Dessa aktiviteter är stabsfunktioner på 
avdelningen eller på de olika resultatenheterna. På de resultatenheter som funktionerna inte 
finns tillgängliga är det resultatenhetschefen som ansvarar för funktionen.   
 
Tabell 2 De olika arbetsprocesser som hanterar och processar en order. 
Kritiska grupper Arbetsprocessen utförs av Standardiserad arbetsprocess 
Ordermottagning Stabsfunktion på MA Ej standardiserad mellan 

resultatenheter Resultatenhetschefer 
Produktionsplaneraren på Rör 

Produktionsplanering Stabsfunktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 
Stabsfunktion på MA 
Resultatenhetschefer 

Orderberedning Stabsfunktion på MA Ej standardiserad arbetsprocess 
Resultatenhetschefer 

 
MA har få funktioner där vissa stabs - och styrningsfunktioner finns på en resultatenhet. 
Därför kan det vara svårt för andra resultatenheter att nyttja vissa funktioner. Ett exempel på 
detta är funktionen ordermottagning, som enligt respondenterna skulle kunna vara gemensam 
för samtliga resultatenheter. Dess arbetssätt är inte standardiserat mellan resultatenheterna. 
Detta har lett till dubbelarbete då ordern kan ”hoppa” mellan olika orderberedare. 
Orderhanteringen ska vara en central aktivitet i ett företag (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 
76). Detta då det är denna aktivitet som startar hela logistikprocessen (ibid). Representanterna 
för stödfunktionerna menar att de borde finnas en kanal in för alla order och ett standardiserat 
arbetssätt för att processa en order. Förutom själva ordermottagningen leder i förlängningen 
även de olika inköpsfunktionerna till dubbelarbete på inköpssidan, eftersom flera 
ordermottagare också genererar flera inköp.  
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Inköp 
Inköpsfunktionen anser respondenterna vara kritiska utifrån empiriavsnitt 5.2.2 
 
Tabell 3 De olika arbetsprocesser som gör inköp. 
Kritiska grupper Arbetsprocessen utförs av Standardiserad arbetsprocess 
Inköpare Inköpare på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 

Alla medarbetare på MA 
De är svårigheter i de resultatenheter som saknar en separat inköpsfunktion.  Inköparna 
fungerar dock som stöd till produktion och representanterna för stabsfunktionen menar att 
detta produktionsstöd är viktigt. Cheferna över resultatenheterna menar dock att allt gods som 
ska köpas in för all lagras borde köpas in ihop viket i sin tur leder till frågor kring 
förrådshållningen av lagerartiklar. Det borde alltså finnas en styrande funktion på MA som 
styr, prioriterar och fördelar ut inköpen. En divisionsorganisation måste enligt Mintzberg 
(1979 s. 420) ha en stark stabsfunktion och en organisation måste centralisera de funktioner 
som känns kritiska och som berör alla divisioner vilket inköp i allra högsta grad gör. En 
organisation kan aldrig leverera gods med bättre kvalitet än det de får av sina leverantörer. En 
av inköpsfunktionens viktigaste uppgifter är att identifiera och utvecka nya och existerande 
kunder (Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 349). McKinsey menar att de huvudområden som 
inköp borde arbeta inom var enligt Björnland, Persson & Virum (2003 s. 266) 
 

1. Etablering av en ny inköpsledningsgrupp 
2. Ändring av fokus på inköpsfunktionen till att inkludera områden som har strategiskt 

inflytande 
3. Satsning på utveckling och träning av inköpspersonal 
4. Integrering av inköp med resten av organisationen 
5. Etablering av egna mätmetoder för inköp 

 
På senare tid  har inköpsfunktionen och dess ansvarsområden växt och gått igenom många 
förändringar  i många organisationer (ibid). Detta skede befinner sig MA i också. 
Inköpsfunktionen har antagit en ny roll i organisationen där kund- och leverantörsrelationer 
har ett starkt fokus.  Det ställs helt nya krav på inköpsfunktionen där det krävs resurser och 
högre kunskap för att funktionen ska fungera. Enligt respondenterna räcker alltså inte att 
inköpsfunktionen finns, det ska finnas funktioner som arbetar med strategiskt- och operativt 
inköp och även en styrande inköpsfunktion. Det första steget i materialflödet är att man som 
inköpare gör en beställning av en leverantör (Rosell, 1998 s. 98). Dåligt genomtänkta 
inköpsbeslut kan få negativa konsekvenser för hela det fortsatta materialflödet (ibid). En 
avvägning måste göras gällande pris och kvalitet (ibid). 
 
Godsmottagning och lagerhållning 
Följande funktioner anser respondenterna vara kritisk utifrån teoriavsnitt 5.2.3.  
 
Tabell 4 De olika arbetsprocesser som arbetar operativt med logistik. 
Kritiska grupper Arbetsprocessen utförs av Standardiserad arbetsprocess 
Leveranser Operativ funktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 

Operativ funktion på MA 
Resultatenhetschefer 

Godsmottagningen 
 

Operativ funktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 
Operativ funktion på Mek 

Lagerhållning/ Förråd 
 

Operativ funktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 
Operativ funktion på Svets 
Varje division 

Interna och externa transporter Operativ funktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 
Alla operativt anställda 
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Vid närmare betraktelse framkommer att de tillsammans utgör en operativ logistisk funktion. 
Lagerhållning och godsmottagning är operativa funktioner och har alltså ingen funktionell 
styrande funktion i dagsläget. Funktionerna är inte heller standardiserade mellan 
resultatenheterna. Varje resultatenhet har en viss lagerhållning men det är bara Rör och Svets 
som har anställda till dessa funktioner. I resterande resultatenheter sköts detta av de operativt 
anställda eller resultatenhetschefen. Godsmottagningen är även denna decentraliserad i de 
olika resultatenheterna där nackdelarna ligger i att arbetssättet inte är standardiserat vilket har 
lett till mycket extra transporter och dubbelarbete i form av letande och småinköp. Att det inte 
sker samarbete mellan resultatenheterna leder även till att det inte går att flytta resurser mellan 
resultatenheterna vilket gör hela verksamheten väldigt oflexibel.  
 
Kvalitet 
Följande funktioner anser respondenterna vara kritiska utifrån empiriavsnitt 5.2.4 
 
Tabell 5 De olika arbetsprocesserna som arbetar med kvalitet. 
Kritiska grupper Arbetsprocessen utförs av Problemområde 
Kvalitetsansvarige Funktionell mellanchef på Mek 

 
Decentraliserad i en division 

Svetsansvarig Funktionell mellanchef på Rör Decentraliserad i en division 

Kalibrering 
 

Operativ funktion på Mek 
 

Decentraliserad i en division 

Dokumentation 
 

Operativ funktion på Rör Decentraliserad i en division 

Oförstörande provning (OFP) 
 

Operativ funktion på Rör Decentraliserad i en division 

 
Vid närmare betraktelse framkommer att de tillsammans utgör en operativ kvalitets funktion 
och där kvalitetsansvarige och svetsansvarige utgör en styrande kvalitetsfunktion. 
Arbetsprocessen är standardiserad men decentraliserad på en division. Detta innebär att en 
resultatenhet endast kan få tillgång till funktionen. Representanterna för stabsfunktionen 
menar att man kan höja den yrkesmässiga expertisen genom att centralisera funktionen så att 
alla resultatenheter kan få tillgång till dem. Cheferna över resultatenheterna menar att 
svetsansvarige ska lämna produktionsansvaret och arbeta mot alla resultatenheter på MA 
medan respondenterna för funktionerna menar att denna funktion ska bibehålla 
produktionsansvaret på Rör.  
 
Försäljning/ ekonomi 
Följande funktioner anser respondenterna vara kritiska utifrån empiriavsnitt 5.2.5. 
Marknadsförings- och försäljningsvolymerna önskar så stor försäljningsvolym som möjligt 
och lägger stor vikt på god service (Björnland, Persson & Virum, 2003 s. 23).  
Ekonomifunktionen vill hålla lagren på så låg nivå som möjligt, detta för att minska 
kapitalbindningen och med en hög genomloppshastighet (ibid). Kommunikation är en 
nyckelaspekt vid för att få en effektiv organisation. Försäljning och ekonomi funktionerna 
måste samarbeta med varandra mellan resultatenheterna men även med logistikfunktionen.  
 
Tabell 6 De olika arbetsprocesserna som arbetar med försäljning/ekonomi. 
Kritiska grupper Arbetsprocessen utförs av Problemområde 
Kalkylator Stabsfunktion på Rör Ej standardiserad arbetsprocess 

Stabsfunktion på Mek 
Cheferna över resultatenheterna 

Offerthantering från försäljaren 
 

- En ny funktion 
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Försäljning/ekonomi Stabsfunktion på MA Ej standardiserad arbetsprocess 

 
Vid närmare betraktelse framkommer att de tillsammans utgör en styrande och operativ 
Försäljning/ ekonomi funktion.  Arbetsprocesserna är inte standardiserade vilket leder till 
svårigheter i samarbete mellan resultatenheterna. På Rör och Mek finns en kalkylator de 
samarbetar dock inte och det är enligt cheferna över resultatenheterna svårt att veta vem som 
ska behandla offerter och förfrågningar som försäljaren tar in till avdelningen.   

6.2.2 Strukturering av de olika enhetsgrupperingarna 
Enligt avsnitt Daugherty & Dröge (1997) är det vanligt att man placerar kritiska funktioner i 
en stabsfunktion. Detta för att säkerställa fungerande standarder för alla resultatenheter. De 
kritiska funktionerna är enligt respondenterna för stabsfunktionerna och cheferna över 
resultatenheterna de funktioner nämnda i empirin. Enligt Daugherty & Dröge (1997) kan man 
välja att förlägga de operativa stödfunktionerna i resultatenheterna och endast ha en styrande 
roll i stabsfunktionen. Man kan även välja att ha både de styrande och operativa 
stabsfunktionerna i en stabsfunktion. 
 
Enligt Daugherty & Drauge (1997) är det fördelaktigt att organisera de kritiska funktionerna 
så att det styrande ansvaret och linjeansvaret är centraliserade på en styrande nivå om 
organisationen är liten med få funktioner (se figur 6). MA är liten på så sätt att vissa 
arbetsprocesser som är decentraliserade i resultatenheterna inte existerar i andra 
resultatenheter. Detta gör att kunskapen koncentreras till en resultatenhet.   
 
Genom att förlägga de styrande stabsfunktionerna i staben och de operativa funktionerna i 
resultatenheter kan processen standardiseras. På MA finns idag även styrande funktioner i 
resultatenheter och de funktioner som finns i stabsfunktionen har inte förankrat sitt arbetssätt 
hos resultatenheter. Om ordermottagningen fungerade som en stödfunktion till hela MA, det 
vill säga skulle verka resultatenhetsoberoende, skulle också inköpet kunna effektiviseras.  
 
Representanterna för stabsfunktionen vill att funktioner ska samarbeta och cheferna över 
resultatenheterna menar att de är den administrativa strukturen och ledningsstrukturen som 
borde arbeta nära sin division. De menar att de olika kritiska funktionerna ska sitta ihop för att 
kunna höja kunskapen på hela MA.  

6.3 Styra, leda och koordinera 
De två konfigureringar som beskrivits, se figur 9 & 10, är två alternativ för hur stödfunktioner 
kan struktureras. Detta avsnitt behandlar hur en divisionsorganisation på enklaste sätt ska 
organisera sig för att kunna samarbeta men att även vara självständiga. Resultatenheter ses i 
denna studie som divisioner då de har samma ansvarsområden och styrning som en 
resultatenhet. 

6.3.1 Styra och leda 
De mest kritiska funktionerna är kvalitets- och logistikaktiviteterna vilket kan förläggas i 
stabsfunktionen. Detta eftersom samtliga kvalitets- respektive logistikaktiviteter anses kritiska 
och att arbetssätten skiljer sig mellan olika resultatenheter, vilket inte är fördelaktigt. Det 
innebär att arbetssätten mellan resultatenheter inte är standardiserade och funktionerna och 
arbetsprocesserna benämns olika beroende på resultatenhet. Beslutsfattande gällande dessa 
aktiviteter borde därför förläggas till en stabsfunktion. Avseende logistikaktiviteterna anser 
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respondenterna att även de operativa stabsfunktionerna är kritiska, och således bör även dessa 
förläggas i en stabsfunktion (se figur 10). 

6.3.2 Koordinera 
Samtliga av MA:s resultatenheter arbetar idag med försäljning både mot externa och interna 
kunder. Det som säljs externt anses emellertid viktigare än det som säljs internt. Det finns 
dock en osynlig tråd mellan resultatenheterna, vilken i realiteten tar formen av ett projekt, i 
syfte att skapa bästa möjliga helhet gentemot en extern slutkund. Enligt Mintzberg (1979 s. 
398) innefattas denna form av den Relaterade produktformen. I en Renodlad 
divisionsorganisation finns planerings- och kontrollsystemen i stabsfunktionen, i formen som 
MA är i läggs ett tvärfunktionellt flöde till- det arbete som sker i projektform (se figur 1) och 
vidare analys i avsnitt 6.4 gällande arbete i projekt. Det som är viktigt i en Relaterad 
produktform är att divisionerna till största del är självständiga och säljer mestadels externt. 
Man måste dock kunna samarbeta för att kunna koordinera och standardisera arbetet för att 
kunna samarbeta mellan resultatenheter.  

6.3.3 Viktiga koordineringsmekanismer  
En divisionsorganisation har oftast en stark stabsfunktion, där information gällande de olika 
divisionerna kan ges till ledningen. Informationen delges oftast av försäljning/ekonomi i 
MA:s fall eller av produktionsplaneraren. Den sistnämnda funktionen är inte standardiserad 
mellan resultatenheterna vilket har gjort att rapporteringsförfogandet ser olika ut beroende 
vilken division han kommer till. Det måste vara svårt för ledningen att veta vilka krav man 
kan ställa på resultatenheterna då kunskapen är så varierande. Enligt Mintzberg (1979 s. 148) 
förlorar planerings- och kontrollsystemet sin styrka om inte kontroller och uppföljningar görs 
kontinuerligt för att veta i vilken mån output har uppnått önskade output. I en 
divisionsorganisation är det viktigt att mäta prestationen hos divisionen, input planerar 
resultatenheterna själva, detta då det är de som är experterna och ledningen har inte den tiden 
som behövs för att sätta sig in i input. Planerings- och kontrollsystemet har idag 
orderberedaren på Mek och Svets och Produktionsplaneraren på Rör är de som idag ansvarar 
för orderhantering och respondenterna menar att det är dessa funktioner som även ska kunna 
följa upp ordern och se över att leveransen görs i rätt tid. Idag finns inte rätt kunskap på rätt 
plats vilket gör att kontrollen minskar mellan ledningen och den operativa kärnan. Makten 
bibehålls dock enligt Mintzberg (1979 s. 148) genom det planerings- och kontrollsystem som 
finns. I en divisionsorganisation är det vanligt att man placerar kritiska funktioner i 
stabsfunktionen. Planerings- och kontrollsystemet anses vara kritiskt det måste dock anpassas 
till varje division. Det styrande ansvaret kan placeras i MA:s stabsfunktion medan det 
operativa ansvaret kan placeras i de olika resultatenheterna och därmed anpassas utefter varje 
enskild resultatenhet.  

6.4 Projektledning 
MA har inte definierat vad ett projekt är och hur ett sådant skiljer sig från ordinarie arbetssätt. 
Arbetssätten som skiljer sig åt mellan resultatenhetschefen och bristen på projektledning har 
lett till svårigheter i att arbeta i projekt.  

6.4.1 Styra och leda 
Ansvarsuppdelningen mellan resultatenhetschefer och projektledare i PROJ-gruppen är 
otydlig. Cheferna över resultatenheterna menar att de inte kan ställa några krav på PROJ-
gruppen i dagsläget.  Problematiken rör vad resultatenhetschefer ansvarar för och vad 
projektledare ansvarar för i ett projekt och vem som, i ett aktuellt spörsmål, har högst 
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befattning. Enligt Wisén & Lindblom, 2009 s. 32) krävs ett samspel mellan projektledare och 
resultatenhetschefer och det största problemet är i dagsläget den maktkamp som måste lösas 
mellan projektledare och resultatenhetschefer. . Vidare anses det viktigt att projektledare ror 
om sina egna resurser samt att linjechefen har ansvaret för sina medarbetare. Ett sätt att 
fördela ansvaret är att använda sig av en ansvarsmatris enligt figur 15. Det är viktigt att ha en 
egen budget för ett pågående projekt och att de resurser som planering, marknad, ekonomi 
kan arbeta tvärfunktionellt så att samarbetet mellan olika professionella grupper förenklas.   
Enligt cheferna över resultatenheterna har projektledarna inte den kompetens som behövs för 
att kunna arbeta som projektledare. Det ska finnas ett standardiserat sätt på vilken roll 
projektledaren har i ett projekt, hur dokumenteringen och styrning av projektet ska gå till. 
Avsaknaden av projektledare anses enligt cheferna över resultatenheterna vara det egentliga 
problemet. I de fall en projektledare utsetts, anses det inte vara en fungerande roll. Detta kan, 
enligt Wisén & Lindblom (2009 s. 32) undvikas genom att ta fram ett standardsätt att arbeta i 
projekt, inkluderande vilka som kommer att vara med i projektgruppen. Enligt Wheelwright 
& Clark (1992 s. 192) finns det fyra olika sätt att strukturera organisationens 
projektaktiviteter. Cheferna över resultatenheterna anser att de inte vet vilket ansvar de har 
och vilket ansvar projektledaren har. Detta kan lösas med, ovan nämnda, ansvarsmatris. 
Projektledarens ansvar bestäms även utifrån hur en organisation strukturerar sina projekt. Då 
är det dock resultatenhetschefen som ansvarar för helheten i projekten i dagsläget och att det 
är resultatenheterna som belastat rent ekonomiskt. Därför bedöms det vara en Funktionell 
team struktur. Projektledaren, som i MA:s fall finns i stabsfunktionen, har enligt cheferna 
över resultatenheterna i dagsläget inte något rapporteringsansvar till denne. 

6.4.2 Olika projekt 
Den suboptimering som resultatansvaret har medfört har gjort att flertalet projekt på MA har 
misslyckats, eller inte lyckats lika bra som väntat. Enligt cheferna över resultatenheterna ska 
det finnas en projektstruktur för hur arbete i projekt ska gå till. Beroende på vilken slags 
aktivitet som genomförs bör man enligt Frid (2009) ta fram en gemensam beskrivningsmodell 
med ett standardiserat arbetssätt för aktiviteten. I denna modell ska tydliga ansvarsområden 
tas fram och i vilken grupp en aktivitet ska tillhöra. Detta beror på aktivitetens komplexitet, 
enligt figur 14. Om aktiviteten är av en sådan karaktär så att den ska tillhöra ett projekt, finns 
det tre olika projekttyper som styrs utifrån olika målfokus och har olika förutsättningar (se 
tabell 4).  Något som dessa projekttyper har gemensamt är den punktlista som återges av 
Tonnquist (2007 s. 17). MA:s nuvarande definition av begreppet projekt matchar dock inte 
punktlistan, och kan därför påstås sakna struktur.  
 
Planering av ett projekt ser ut på olika sett beroende på vem det är som planerar projektet. 
Enligt cheferna över resultatenheterna bör man standardisera projektplaneringen så att alla 
resultatenheter kan nyttja den aktuella resursen eller arbetssättet. Om resultatenheterna 
planerar produktionen på olika sätt finns det ingen som följer upp projektarbetet.  
 
Prioriteringen mellan projekt och uppdrag (enligt figur 16) är problematisk när en 
resultatenhet inte vet om de ska arbeta med sina ordinarie uppdrag först eller om de ska arbeta 
med de projekt som tilldelats från andra håll. MA har inget standardiserat sätt att arbeta i 
projekt från dess att ordern kommit in och hur den registreras i affärssystemet varierar 
beroende på vem som lägger upp en order.  Enligt Wisén & Lindblom (2009 s. 32) är det 
fördelaktigt att utveckla organisatoriska överlappningar utifrån marknader, projekt och 
nätverk så att kompetenserna utan svårigheter kan arbeta horisontellt genom organisationens 
funktioner.  
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6.4.3 Strukturera projektaktiviteter 
PROJ-gruppen består av flertalet projektledare. De aktiviteter som utförs i denna grupp är inte 
helt kartlagda. Enligt Wheelwright & Clark (1992 s. 192) kan man organisera sina projekt på 
olika sätt i en organisation beroende på olika förutsättningar. MA organiserar sina projekt 
enligt Funktionella team strukturen enligt figur 17. Kontentan av nackdelarna med denna 
struktur är 
 

- Koordinationen av aktiviteterna blir inte alltid effektiva då det inte går att bedöma om 
aktiviteten är ett projekt eller ett uppdrag, vilket i sig innebär olika förutsättningar. Ett 
problem är hur resurser ska fördelas i projekt och att det är svårt att bestämma vem 
som ansvarar för de administrativa funktionerna i projektet. Den ineffektiva 
koordinationen i samband med avsaknad av en övergripande styrning av projektet gör 
att ingen tar ansvar för resultatet. Enligt respondenterna för stabsfunktionen är detta är 
stort suboptimeringsproblem.  
 

- Ett stort problem på MA är även att ingen tar ansvar för helheten vid arbete i projekt 
och att varje division fokuserar på sin del.  

 
Det finns i dagsläget enligt respondenterna för stabsfunktionen ingen som kalkylerar på 
projektofferter där flera resultatenheter är inblandade. Man vet inte hur beräkning av ett 
projekt ska se ut för att maximera vinsten eller konkurrera om en order. Det finns även 
svårigheter i att dela upp vinsten när ett projekt är färdigt. Detta har lett till suboptimering och 
att varje division arbetar mot egna mål. Den interna prissättningen är högre än den externa 
vilket har lett till att en division ibland köper in från en extern leverantör då det blir billigare.  
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7 Rekommendationer/ Slutsatser 
MA kan få ut synergier form av bättre resursutnyttjande och förbättrad koordination och 
samarbete mellan resultatenheter genom projektarbete och omstrukturering nämnd nedan. 

7.1 Identifiera vilka funktioner som är viktiga att samordna för ett 
företag med självständiga enheter  

Marknadsgrupperingen är fördelaktig i den operativa kärnan vilket kommer att ha en sådan. 
De administrativa funktionerna behöver höja sin expertis och standardisera sina arbetssätt. En 
funktionell gruppering är lätt att styra och leda. De kritiska grupperna har angetts vara 
stödfunktioner och kommer därför att struktureras funktionellt och förläggas i organisationen 
enligt figur 10 eller 11.  
 
Det viktigaste är att en funktion i en resultatenhet ska ha samma ansvarsuppgifter i en annan. 
Den ska även benämnas på samma sätt oberoende. Följande funktioner anses vara kritiska och 
ska antingen ha en gemensam styrning i stabsfunktionen eller att hela funktionen hamnar i 
stabsfunktionen.  

 
Logistiska aktiviteter 
Styrande och operativa logistikaktiviteter på MA måste standardiseras. Detta för att minska 
suboptimeringen mellan resultatenheter och höja den yrkesmässiga expertisen som kan 
relateras till dessa aktiviteter.  Orderhanteringen ska vara en central aktivitet i ett företag 
(Lambert, Stock & Ellram, 1998 s. 76). Detta då det är denna aktivitet som startar hela 
logistikprocessen (ibid). Representanterna för stödfunktionerna menar att de borde finnas en 
kanal in för alla order och ett standardiserat arbetssätt för att processa en order. Förutom 
själva ordermottagningen leder i förlängningen även de olika inköpsfunktionerna till 
dubbelarbete på inköpssidan, eftersom flera ordermottagare också genererar flera inköp. Detta 
genererar i dagsläget flera godsmottagningsplatser och lager vilket kan förhindras om 
samarbeten styrs av en logistisk styrningsfunktion.  
 
Kvalitetsaktiviteter 
MA behöver en styrande och operativ kvalitetsfunktion. Detta då expertisen måste höjas och 
inte vara resultatsenhetsberoende.  
 
Försäljning och ekonomi 
Funktionen ska styras från en stabsfunktion på MA och de operativa arbetet kan finnas på de 
olika resultatenheterna.  

7.2 Ge rekommendationer hur suboptimering kan elimineras 
För att minska suboptimeringen mellan resultatenheter på MA borde 
 

- Decentralisering ske av viktiga arbetsprocesser 
- Standardiserat arbetssätt mellan resultatenheter 
- Att styra och leda en resultatenhet 

 
Det är viktigt att placera viktiga styrande kritiska funktioner i stabsfunktionen för att kunna 
standardisera arbetssättet mellan dem. Kvalitetsfunktionen och logistikfunktionen anses vara 
väldigt kritiska då de är väldigt förekommande i empiriavsnittet. Då arbetssätten och 
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expertisen skiljer sig avsevärt beroende på vilken resultatenhet man ser över är det inte 
fördelaktigt att ha dessa funktioner decentraliserade i de olika resultatenheterna.  
 
Ska en funktion vara decentraliserad i en resultatenhet ska arbetssätten inte skilja sig åt. Den 
ska vara standardiserad för att ett samarbete ska kunna ske. Detta kommer att minska 
suboptimeringen mellan resultatenheter.  

7.3 Ge rekommendationer på hur samarbetet ska ske mellan 
resultatenheter 

De viktigaste mekanismerna för samordning och koordinering är 
 

- Planerings- och kontrollsystemet 
- Att anpassa divisionsorganisationen till projektledning 

 
Genom att inse att MA är en Relaterad produktform förläggs planeringen i stabsfunktionen. 
Den fungerar även så att arbetet sker internt mellan resultatenheterna och mot extern kund. 
Det är viktigt att kunna skilja på dessa och även att kunna standardisera arbetssätten 
däremellan. I mitt fall är samarbetet mellan resultatenheterna - projektarbete. Detta för att 
kunna standardisera arbetssätten och styrningen vilket inte har fungerat i dagsläget.   
 
Planering av ett projekt ser ut på olika sett beroende på vem det är som planerar projektet. 
Standardisera projektplaneringen vilket även bör lösa hur prioriteringen mellan projekt och 
uppdrag ska se ut. Projektplaneringen och produktionsplaneringen ska lösas på samma sätt. 
 
En divisionsorganisation har oftast en stark stabsfunktion, där information gällande de olika 
resultatenheterna kan ges till ledningen. Funktionen är inte standardiserad mellan 
resultatenheterna vilket har gjort att rapporteringsförfogandet ser olika ut beroende vilken 
resultatenhet man kommer till. Standardisera sättet resultatenheterna Produktionsplanerar, 
Ordermottar, Orderbereder. Denna funktion är viktig i verksamheten, dels för att den i en 
divisionsorganisation ansvarar för att följa upp output mot ledningen och dels för att kunna 
övervaka transformationen av input till output i verksamheten.  
 
Den operativa planeringen kan ske i de olika resultatenheterna medan det styrande ansvaret 
ska förläggas i den styrande logistiska stabsfunktionen. Den styrande funktionen ska se över 
så att de operativa funktionerna arbetar på ett standardiserat sätt för att möjliggöra arbetet i 
projektform och för att kunna kontrollera output.  
 
Ansvarsuppdelningen mellan cheferna över resultatenheterna och projektledarna i PROJ-
gruppen är otydlig. Ett sätt att fördela ansvaret är att använda sig av en ansvarsmatris enligt 
figur 15.  
 
Det ska finnas ett standardiserat sätt på vilken roll projektledaren har i ett projekt, hur 
dokumenteringen och styrning av projektet ska gå till. Detta genom att besluta vilken 
projektstruktur det ska finnas i organisationen enligt avsnitt 4.5.3. 
 
Beroende på vilken slags aktivitet som genomförs bör man enligt 4.3.2 ta fram en gemensam 
beskrivningsmodell med ett standardiserat arbetssätt för aktiviteten. I denna modell ska 
tydliga ansvarsområden tas fram och i vilken grupp en aktivitet ska tillhöra. Detta beror på 
aktivitetens komplexitet, enligt figur 14. Om aktiviteten är av en sådan karaktär så att den ska 
tillhöra ett projekt, finns de 3 tre olika projekttyper som styrs utifrån olika målfokus och har 
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olika förutsättningar (se tabell 4).  Något som dessa projekttyper har gemensamt är den 
punktlista som återges i avsnitt 4.3.2. 
 
En resurs som kalkylering på projektofferter där flera resultatenheter är inblandade.  Detta ska 
minimera suboptimering i verksamheten.  
 
Beroende på vilket ansvar som projektledaren kan komma att få jämfört med 
resultatenhetschefen kan detta komma att bestämma vilken struktur projektet ska organiseras i 
och därigenom vilken slags projektstruktur MA ska ha. Det som har framkommit i avsnitt 
4.3.3 är att de variabler som ska beaktas vid beslut om projektstruktur är 
 

- beslutstagandet, 
- ansvarsområden mellan resultatenhetschefen och projektledaren, 
- vilken status projektledaren ska ha i organisationen vilket även bestäms av den 

teoretiska och praktiska kunskapen som finns hos projektledaren, 
- om det är projektet eller resultatenheten som ansvarar för resultatet, 
- projektmedlemmarna. 

 
Tabell 7 Beskriver hur en divisionsorganisation bör anpassas till projektledning. 

Så bör en divisionsorganisation anpassa sig till 
projektledning  
Använd en ansvarsmatris vid projektarbete 

Besluta vilken projektstruktur det ska finnas i 
organisationen 
Definiera när en aktivitet blir ett projekt 

En gemensam resurs som kalkylerar på projektofferter 

Ta beslut om vilken struktur projektet ska organiseras i 
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Bilagor 
Bilaga I- Frågor vid fokusgruppen 

1. Vad för slagsdubbelarbete sker i och med den marknadsorganisation som finns idag? 
Hur undviker man den negativa effekten som dubbelarbete medför?  

- Vad är den negativa effekten idag i form av dubbelarbete? 

- Vilka konkreta problem idag uppstår idag i form av dubbelarbete? 

 
2. Minskar yrkesmässig specialisering i då de olika funktionerna är placerade på olika 

ställarna. 

- Hur ska cheferna över resultatenheterna få det stöd de behöver i de funktioner 
som finns idag? 

- Vilken yrkesmässig specialisering saknas idag på era resultatenheter? 

- Hur ska de andra resultatenheterna få tillgång till den expertis/funktion som de 
vill ha tillgång till för att bli konkurrenskraftigare på marknaden. 

 
3. Kan leda till felaktig konkurrens mellan resultatenheter vilket i dag stärks med det 

resultatansvar som finns under vardera resultatenhet. (Konkurrens i detta läge kan 
handla om utnyttjandet av varandras funktioner och resurser eller tvärtom, att man inte 
kan utnyttja varandras resurser eller funktioner) 

- Vilken konkurrens finns idag mellan resultatenheterna? 

- Vad beror konkurrensen på som finns mellan resultatenheterna? 

- Vilka konkreta problem finns idag mellan de olika resultatenheterna och hur kan 
dessa minskas? 

 
4. Tendenser till suboptimering vilket innebär att resultatenhetens egna mål ska 

optimeras istället för att man ska försöka arbeta med att försöka optimera hela 
verksamheten. Resultatenhetschefen kan mest om sin verksamhet vilket gör att det är 
svårt för avdelningschefen att lägga sig i annat än resultatenhetens resultat.  

Suboptimering uppstår om:  
- Resultatenhetschefen har ett resultatbaserat incitamentprogram. 

- Resultatenhetschefen vill lägga undan resurser till sämre tider. 

- Resultatenhetschefen förmår sig inte att anstränga sig tillräckligt för att för att 
prestera på topp och på så sätt förbruka mindre av företagets resurser.  
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5. Hur ska man kunna arbeta med projekt och processer då de oftast sträcker sig över 
resultatenhetsgränserna?  

 
6. Vad tror ni skulle gynna MA mest? Med detta menar jag i form av bättre samarbete, 

koordination mellan resultatenheter och nyttjandes av varandras funktioner. 

 
7. Vad tycker ni är de största problemen i dagsläget i och med resursfördelningen och 

funktionerna på MA i dagsläget? 
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Bilaga II- Personer som medverkade i fokusgrupper 
 
Fokusgrupp för funktionellt representativa 

• Lennart Forsberg - Ekonomiansvarig på MA 
• Anders Larsson- Svetsansvarig på MA 
• Michael Daagh- Projektledare på MA 
• Projektledare på MA 
• Jouni Koiranen - Dokumentationsansvarig/ kalkylerare på RÖR 
• Bo Riddarsporre- Kvalitetsansvarig 
• Göran Silander- Inköpare på RÖR  
 

 
Fokusgrupp för Resultatenhetschefer 

• Yngve Johansson- RE chef på RÖR 
• Claes Martinsson RE chef på SVETS 
• RE chef på MEK 
• Jan Olovsson- RE chef på HYP 
• RE chef på LYFT 
• RE chef på REP 
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Bilaga III - Balanserade styrkort 
Ett intressant sätt att ta fram visualisera och följa upp nyckeltalen i måldelningsprocessen är 
genom ett balanserat styrkort. Balanserat styrkort är ett strategiskt instrument som där, utifrån 
strategi och vision skapa en struktur för verksamhetens övergripande nyckeltal. De fyra olika 
perspektiven speglar tre olika tidsperioder. Det finansiella perspektivet speglar dåtid, kund 
och processperspektivet belyser nutid, innovations- och lärandeperspektivet antas ge en 
uppfattning om verksamhetens förväntade framgång.  (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 265) 
 

- Finansiella perspektivet – Hur attraktivt är företaget för ledningen? Detta perspektiv 
visar i efterhand resultatet av summa vidtagna åtgärder. De finansiella måtten ska utgå 
från vision och strategi. Dessa mått borde kompletteras med andra mått för att kunna 
för att kunna ge en rättvis bild av verksamheten.  

- Kundperspektivet – Hur uppfattar kunderna organisationen? Det ska alltså spegla hur 
alla kunder upplever verksamheten, genom att de hitta de faktorer som är viktiga för 
alla kunder. 

- Processperspektivet – Hur ska processerna förbättras? Genom att titta på de viktiga 
processerna och de kompetenser som är viktiga för uppfyllandet av kundernas krav.  

- Innovations- och lärandeperspektiv – Hur behåller vi vår förmåga att förändra, 
förbättra och skapa värde? Det fokuserar på människor, organisation, system och 
kompetens vilket kan vara mått på utbildningsinsatser, investeringar i mjukvara 
etcetera. (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 265) 

  
Det balanserade styrkortet ska alltså balansera externa förväntningar med intern kapabilitet. 
Att identifiera kritiska framgångsfaktorer kan ibland vara svårt, just att hitta nyckeltal till de 
olika perspektiven kan bli svårt. Målen ska inte vara statistiska då omvärlden hela tiden 
förändras. (Ljungberg & Larsson, 2001 s. 267)  
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Bilaga IIII - Måldelning i en processorienterad organisation 
Måldelning används enligt Bergman & Klefsjö (2007 s. 459) för att förstå i vilken riktning 
verksamhetens processer ska utvecklas och för att kunna uppnå verksamhetens mål. Det 
gemensamma målet måste delas upp i delmål för verksamhetens olika processer. Målen måste 
även finnas förankrade hos alla medarbetare och även att de är delaktiga i att formulera 
målen. De som ska arbeta för att uppnå målen, måste kunna påverka hur de ska uppnås, se 
figur 6 (ibid).  

 
Figur 5 Måldelningsprocessen och kopplingen mellan vision, strategi och det dagliga arbetet. (Bergman & Klefsjö, 
2007 s. 459) 
 
Enligt Bergman & Klefsjö (2007 s. 460) finns det åtta steg för måldelning. Dessa steg är till 
för att vidare kunna nå det övergripande målet.  
Steg 1: Formulera organisationens vision. Dokumentet ska vara beständigt under en längre tid 
för att skapa kontinuitet och långsiktighet.  
Steg 2: Arbeta, med hjälp av lämpligt dataunderlag och kommunikation med medarbetarna, 
fram mål på lång- och mellanlång sikt (3-5 år respektive 7-10 år).  
Steg 3: Samla fakta och data och utför analyser för att möjliggöra en årsplan. Hur ser 
företagets nuvarande situation ut, resurser, konkurrensläget och ekonomiska förhållanden.  
Steg 4: Skapa en årsplan genom analys av förra årsplanen, årsplanen, prognos om 
förändringar på marknaden och konkurrenssituationen.  
Steg 5: Bestäm målvärden genom att sätta upp mål för de olika nivåerna i verksamheten. De 
ska vara mätbara och formulerade så att alla känner delaktighet och att de ska kunna gå att 
genomföra. 
Steg 6: Kommunicera ut årsplanen till alla resultatenheter i verksamheten där den vidare ska 
brytas ner till detaljeringsnivåer.  
Steg 7: Genomför årsplanen via det dagliga arbetet  
Steg 8: Högsta ledningen ska utvärdera och analysera verksamheten varje kvartal mot 
prognostiserade värden.  
Lämpliga verktyg till de åtta stegen är de sju förbättringsverktygen och/eller de sju 
ledningsverktygen.  
 

Återkoppling 

Kortsiktiga 
mål 

Måldelning 

Långsiktiga 
mål 
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