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Abstract  

In today’s constantly changing market place most organizations need to reorganize. 

Reorganization carries risks that could jeopardize the organization's well-being and 

profitability. To minimize these risks, companies need a tool to help them analyze how the 

reorganization will affect the business before they make major changes. Such tool has now 

been developed by researchers at KTH. The tool needs to be validated on a complex 

organization to ensure that it works. The validation is based on hypotheses from the theory 

underpinning the framework of the tool. Three similar complex organizations have been 

modeled using the framework to see if the results are expected. Of the thirteen hypotheses 

that were tested, eleven were accepted and two rejected. Thus, this thesis finds that the 

tool is validated. 
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Sammandrag 

 

I dagens föränderlig värld behöver många organisationer omorganiseras, och 

omorganisering medförs risker som kan äventyrar organisationens välbefinnande och 

lönsamhet. För att minimera dessa risker så behöver företag ett verktyg som hjälper dem att 

analysera hur omorganisationen kommer påverka företagen innan man har genomfört stora 

förändringar. Ett sådant verktyg har nu tagits fram av forskare på KTH. Men nu behöver 

verktyget valideras på en komplex organisation för att säkerställa att den fungerar. Den 

valideringen har gjorts med hjälp av hypoteser från teorin som underbygger ramverket i 

verktyget. Tre likartade komplexa organisationer har modellerats i ramverket för att se om 

resultaten är förväntade. Av de tretton hypoteser som har testats har elva accepteras och 

två förkastats. Därmed finner detta arbetet att verktyget är validerat.   
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1 Inledning 
Det är svårt att hitta företag som inte känner krav på att konstant utvecklas, förbättras, öka 
sin prestation och effektivitet genom omorganisering (Lindval, 2001).  Där av är 
organisationsförändringar snarare vanligt förekommande än en sällsynthet (Brunsson, 2006) 
och för många företag är de oundvikliga.  Ett sätt att omorganisera en verksamhet är att 
anpassa arbetsdesignen så att de anställdas bidrag går i linje med organisationens mål, 
genom att förändra arbetsuppgifterna, arbetsinnehållet eller ansvarsramarna. Ett annat sätt 
att omorganisera en verksamhet är att ändra organisationsstrukturen, dvs. hur arbetet är 
fördelat och samordnat mellan de anställda (Bratton, 2007, s393).   

Hur arbetet och organisationer bör utformas är en evig fråga och det har länge visats 
intresse för arbetsdesign och organisationsstruktur.  Under första industriella revolutionen 
kunde den skotske ekonomen Adam Smith se hur produktion kunde öka enormt genom ökad 
arbetsdelning och specialisering (Forsell & Ivarsson Westberg, 2007, s. 28). I strävan om 
maximal effektivitet tog Fredrick Taylor specialisering till sin ytterlighet, genom att dela upp 
och förenkla arbetsprocessen så mycket som möjligt (Taylor, 1911). Även Max Weber 
förespråkade med sin idealtypiska byråkrati formella arbetsposter med exakta 
arbetsanvisningar och uppgifter, det vill säga med hög specialisering (Jaffe, 2001, s. 90). Både 
Taylor och Webers teorier var väldigt inflytelserika, men arbetsdesignen de förespråkade 
med främst fokus på effektivitet genom hög specialisering mötte även mycket problem.  De 
anställda kände en meningslöshet för sitt arbete, då de inte kunde se hur de har bidragit till 
organisationen eller kunde ha en påverkan på sitt arbete (Susman, 1976).  

Aspekten man glömde i den arbetsdesignen var motivation, dvs. de krafter inom individer 
som styr deras ”riktning, intensitet och uthållighet” (Bratton m.fl., 2007, s. 248). En annan 
aspekt i arbetsdesign som den traditionella managementteorin inte tog med är lärande, 
d.v.s. processen av att kontinuerligt konstruera ny kunskap. Det ansågs att fabriker och 
kontor är till för arbete, dvs. att producera varor eller tjänster men inte till för lärande. Men i 
och med insikten att företag besitter kunskaps- och intellektuellt kapital ser man att 
organisationer måste fostra och stödja lärande. (Bratton m.fl., 2007, s. 218).  

Vidare forskning driven av Hackman och Oldham (1976, 1980), inom arbetsdesign 
förespråkar en design som ökar motivation, genom större variation, självständighet och 
meningsfullhet i arbeten.  Medan Mintzberg angrepp organisationsstrukturering och design 
ur ett mer holistiskt sätt som främjar ett antal aspekter; effektivitet, produktivitet, 
motivation, lärande, informationskvalitet, flexibilitet, variabilitet, samt samordning i The 
Structuring of Organizations (Närman m.fl., 2013).  

1.2 Problematisering 
Trots att forskningen presenterar många modeller (Mintzberg,1979 Hackman & Oldham 
m.fl.,1980, Jaffe 2001 ) på vad som bör ingår organisationsstrukturer och arbetsdesign med 
mål att nå en hög prestation är det fortfarande svårt för företag att anamma teorierna i 
praktiken (Lindvall, 2001). Att arbeta med arbetsdesign enligt de nämnda modellerna i 
praktiken kräver mycket analys och kunskap i organisationsdesign.   

Omorganisering ses fortfarande som riskfylld och tidskrävande. Företag tar gärna in 
expertishjälp just för att man känner att det är svårt att arbeta med det. (Morgeson & 
Campion,2002)   
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De simuleringsmodeller som finns och skulle kunna fungera som ett verktyg för att analysera 
sin organisationsstruktur och arbetsdesign fokuserar endast på en aspekt, som kan ge 
suboptimerade svar, istället för en holistisk vy över de aspekter som bidrar till att en 
organisationsstruktur och arbetsdesign som främjar att de anställdas bidrag går i linje med 
organisationens mål. (Närman m.fl., opublicerat).  

Närman m.fl. har tagit fram ett ramverk för att analysera organisationsstrukturer, baserat på 
alla aspekter i Mintzbergs teori om organisationsstrukturer, på ett kvantitativt sätt med 
Enterprise Architecture Analysis Tool. Ramverket är framtaget med mål att skapa ett verktyg 
där organisationsstruktur och arbetsdesign ska kunna analyseras kvantitativt, och därmed 
underlätta för företag att se effekter av omorganisering eller kunna analysera sin 
verksamhet och prestation ur ett organisationsstuktursperspektiv. Kring varje aspekt i 
Mintzbergs teori; effektivitet, produktivitet, motivation, lärande, informationskvalitet, 
flexibilitet, variabilitet och samordning har det skapats en metamodell.  Ramverket är 
uppbyggt av dessa åtta metamodeller. De analyser som skapas av metamodellerna ger 
kvantitativa svar på organisationsnivå, avdelningsnivå eller individnivå.   

Ramverket, framtaget av Närman m.fl., har testats på en begränsad organisation, där det 
framgick att Mintzbergs teorier är korrekt representerade i ramverket. Testet betraktade 
endast aspekterna motivation och lärande. Den begränsade organisationen utgjordes endast 
av några individer, vilket gör organisationsstrukturen, arbetets uppdelning och samordning 
väldigt enkel. Organisationer i behov att analysera sin organisationsstruktur är ofta mycket 
mer komplexa, med fler anställda involverande som gör just samordning, ansvarsramar och 
arbetsuppdelning mycket svårare. 

Frågan det här arbetet grundar sig på är om ramverket går att applicera på en på en mer 
komplex organisation och om ramverket verkligen kommer kunna ge svar som kan användas 
till att analysera organisationsstrukturerna?  

1.3 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta examensarbete är att verifiera ramverket som Närman m.fl har forskat 
fram på komplexa organisationer. Verifieringen kommer göras genom tre jämförande 
fallstudier på tre organisationer inom samma företag, företaget kommer att kallas för 
Gunnarstransport i uppsatsen för att vara anonymt. 

Med andra ord ämnar uppsatsen svara på följande frågor: 

- Går det att modellera stora och komplexa organisationer i ramverket? Med komplexa 
organisationer menar man organisationer som utför varierande arbetsuppgifter.  

- Kommer de skillnader som finns i organisationsstruktur mellan de tre organisationer 
speglas i de kvantitativa svaren från ramverket? 

- Resultaten från modelleringen är de rimliga? 
- Är man på rätt väg i utveckling av ett verktyg för analys av organisationer? 
- Finns det förbättringar i ramverket som man måste göra? 

Avgränsningen i arbetet är att man inte kommer att fokusera på att beskriva uppbyggnaden 
av själva ramverket då detta har gjorts av forskarna som har tagit fram ramverket. Även hur 
man modellerar alla organisationer i detalj kommer inte att tas upp då detta skulle inte 
skulle vara intressant för målet med arbetet.   
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2 Metod 
I följande kapitel beskrivs tillvägagångssättet för denna fallstudie, där valet av metod samt 

urvalet presenteras. Kapitlet tar även upp hur syftet skall uppfyllas samt förklarar hur 

frågorna har tagits fram. En beskrivning av verktyget och modelleringen kommer att visas. 

2.1 Hur ska syftet uppnås? 
För att kunna besvara frågan som har formulerats ovan, i syftet, så måste först de skillnader 
som finns i organisationsstruktur mellan de tre organisationer, som ger utslag på effektivitet, 
produktivitet, motivation, lärande, informationskvalitet, flexibilitet, variabilitet, samt 
samordning kunna identifieras.  

Examensarbetet kommer behöva presentera teorier om vilka faktorer i organisationsstruktur 
som påverkar de åtta aspekterna, dels för att utforma intervjufrågor som ska verka som in 
parametrar till modelleringsramverket och dels för att kunna identifiera de ovan nämnda 
skillnader.   

Med svar från de tre organisationerna kommer skillnader att kunna urskiljas. Ut ifrån de 
skillnader som observeras kommer det att framtas hypoteser om vad modellen borde ge för 
svar, om de hypoteserna accepteras anses ramverket vara verifierat. 

Framtagning av hypoteser kommer att delas upp i två delar. Egenskaper som bygger 

hypotesen och kan observeras i fallstudien kommer skapa ge en grupp hypoteser med större 

tyngd. Hypoteser som är bara baserade på teorin är den andra gruppen och kommer att ha 

mindre vikt. 

Uppsatsdispositionen på arbetet kommer att vara, inledning där vi förklarar problemet som 

uppmärksammas samt syftet med arbetet. Vidare kommer ett metodkapitel där man går 

igenom hur man ska gå tillväga för att lösa problemställningen. Därefter dyker vi in i teorin 

och förklarar teorin som bygger ramverket utan att gå in för djupt. I Empirin beskriver vi 

företaget samt visar den viktigaste information som inhämtades under fallstudien. Denna 

Information kommer i sin tur omvandlas till hypoteser och testas mot ramverket i kapitel 

hypoteser. Diskussion kring arbetet kommer att hållas för att komma fram till en slutsats.  

2.1.2 Tillvägagångssättet 
För att hitta lämplig information till teorin har främst Google Scholar används, KTH 
biblioteket samt källförteckning på tidigare arbete kring denna forskning område. Olika 
Internetkällor och examensarbeten har används som inspirationskällor till att hitta lämplig 
litteratur för att förstå bakomliggande teorin. Forskningsrapporten “Modeling Motivation 
and Learning in Organizations” och “Analyzing effciency and productivity in organizations 
using enterprise modeling” har varit till grund till detta examensarbete och till stor hjälp. 
Andra opublicerade artiklar ur serien ”Organization Structure Analysis Framework” som 
Närman m.fl. har skrivit har bidragit till en ökad förståelse kring teorin som ligger bakom 
ramverket.  

När väl teorin var inhämtad fokuserades arbetet för att hitta ett företag som ville vara med 
som fallstudieobjekt. Flera företag kontaktades. Arbetet för att hitta ett företag var 
tidskrävande då fallstudien i sig inte nödvändigtvis skulle ge företaget direkt mervärde. Efter 
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många möten där fallstudiens mål förklarades ställde lastbilsföretaget Gunnarstransport upp 
på att vara fallstudiens objekt. Från början var det överenskommet med områdeschef för 
Stockholm att fyra verkstäder skulle delta i fallstudien, men i efterhand hoppade en verkstad 
av då de inte ansåg ha tid att undvara. De tre verkstäderna som deltog i fallstudien var 
verkstäderna i Organisation A, Organisation B och Organisation C. 

Efter att ha studerat arbetsprocessen på företaget togs intervjufrågorna fram. Frågornas 
syfte är att få ut organisationsstrukturen för att kunna göra modeller av verkstäderna i 
ramverket som skall valideras. Med frågorna utfördes intervjuer på de tre verkstäder. Nästa 
fas var själva modelleringen där svaren från frågorna blev inparametrarna till ramverket.  

2.2 Metodval 
Genom samtal med handledaren samt uppbackning från tidigare arbete valdes metoden som 
skulle vara mest lämplig för fallstudien. Metoden som valdes är kvantitativa metoden. Valet 
av denna metod bestämdes genom att man med förutbestämda frågor får ut information 
som man senare ska använda för att bygga upp organisationsstrukturen hos de tre 
verkstäder. Till skillnad från kvalitativa metoden så behövs inga djupintervjuer. Kvantitativa 
metoden hjälper oss både att hitta statistiska inparametrar till ramverket och snappar upp 
organisationsstrukturen. En viktig fördel med denna metod är att intervjun kunde utföras på 
flera personer då den tar kortare tid än vid kvalitativa metoden. Anledningen att man valde 
att utföra intervjuer och inte skicka ut enkäter är att genom intervjun säkerställa att 
respondenterna har förstått frågorna. Nackdelen med metoden är att intervjuerna inte är 
djupgående och risken finns att man missar viktig information om arbetssättet på 
verkstäderna. Detta motverkas genom användningen av semistrukturerade intervjufrågor. 

 

2.2.1 Intervjuernas utformning 
Frågorna som ställdes togs fram med hänsyn till ramverket. Detta gjordes genom en 
workshop på fyra personer som Pia Närman höll i. Målet med workshopen var att tolka 
ramverkets inparametrar till vanliga frågor, där målet var att få frågorna skrivna så tydligt 
som möjligt så att intervjuobjekten lätt kan förstå dem. Vidare förtydligades frågorna 
ytterligare med hjälp av Gunnarstransports personer som är insatta i språket och arbetssättet 
som används på Gunnarstransports verkstäder. Frågorna kvalitetskontrollerades sedan av 
områdeschefen för Stockholm så att de överensstämmer med deras sätt att arbeta och att de 
är av sådan art så att de går att svara på. Det som kännetecknar frågorna är att de är 
semistrukturerade. Denna intervjuform innebär att man ställer samma frågor till samtliga 
respondenter samt att man styr intervjun med följdfrågor för att säkerställa likvärdighet i 
intervjuerna (Gillman, 2008). Många av frågorna är öppna frågor där intervjuaren vill att 
respondenterna skall ge sin egen syn. Sonderande frågor används för att få mer information 
utan att man påverkar svaret. Turordningen på frågorna var genomtänkt på sådan sätt att det 
skall uppfattas som ett vanlig undersökande samtal istället för en uppläst frågeformulär. 
Intervjufrågorna bestod av trettiotre frågor där vissa var ja eller nej frågor medan vissa var 
relativt vida. Intervjutiden var inte helt fastställd då intervjuerna skulle utföras så att man 
inte störde personerna i deras dagliga arbete. Med det menas att vi passade på då 
respondenterna hade tid att svara på frågor. 
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2.2.2 Urvalet 
I urvalet av respondenterna tog jag hjälp av personer som ansvarar för 
verksamhetsutveckling av verkstäder på Gunnarstransport. Efter att ha studerat 
verksamhetsprocessen och fått input från verksamhetsutvecklarna föll valet på fem roller 
som alla är kärnan i verkstadsprocessen och finns i alla verkstäder. Dessa roller är 
kundmottagaren, reservdelsansvarig, administrationspersonal, verkstadsmästare samt 
tekniker. En viktig anledning till att just dessa roller valdes är att sättet de jobba spelar 
mycket stor roll på organisationens resultat. Valet av hur många och vilka verkstäder som 
skall ingå i studien bestämde representanter från Gunnarstransport. Önskemålet var fyra 
verkstäder som helst arbetar olika i Stockholm. Vidare tilldelades tre verkstäder i 
Stockholmsområdet där fallstudien skall utföras, dessa verkstäder är Organisation A, 
Organisation B, och Organisation C. 

 

2.3 Genomförande 

 2.3.1 Intervjuerna  
Intervjuerna i Organisation A och Organisation C verkstäderna genomfördes av två personer, 
Mirza Frljuckic och Pia Närman, medan intervjun i Organisation B genomfördes enbart av 
Mirza. Intervjuerna började alltid med att verkstadschefen tog emot oss och gick igenom 
organisationskartan för hans verkstad. Vidare fick vi träffa de fem olika rollerna utan någon 
speciell inbördes ordning. Detta gjordes med hänsyn till deras arbetsbelastning på just 
dagen.  Intervjuerna varade mellan 30 till 40 minuter på deras arbetsområde. Anteckningar 
gjordes konstant under intervjun där Mirza fokuserade på att ställa de i förväg nerskrivna 
frågorna, Närman fokuserade på att fråga mer djupgående om dess arbetssätt och bakgrund. 
Detta var bra för vi fick en bra balans mellan utfrågning och samtal. I intervjun i Organisation 
B fick examensarbetets författare utföra båda delarna. När intervjuerna var avklarade 
sammanställdes bådas anteckningar så att all information var samlad. Intervjuerna gick bra 
då alla frågorna besvarades och med det även nödvändig data vad om likheter och skillnader 
mellan verkstäderna.  

. 

 

2.3.2 Modellering 
Efter intervjuerna omvandlas informationen till tre organisations strukturer i ramverket 
Enterprise Architecture Analysis Tool. I detta ramverk modelleras organisationerna för att få 
relativt värde på de olika attributen. Denna del av arbetet är väldigt komplex och kommer 
inte kunna redogöras exakt då det skulle ta för lång tid. Istället kommer det att presenteras 
exempel på hur dessa modeller är uppbyggda.  
 

2.3.3 Skapande av en modell i ramverket 
För att bygga upp en korrekt representation av organisationerna inhämtade från fallstudien i 
ramverket lades det mycket tid på modellkonstruktion. Syftet med detta kapitel är inte att 
visa hur modellerna byggdes utan att visa en bild på hur det kan se ut samt dess komplexitet. 
Detta kommer göras med urklipp från modellerna samt förklarande text på vad som visas.  
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Figur 1. En bildurklipp som visar administrativpersonals kopplingar i lärande vyn. 

 

Figur 1 visar urklipp på administrationens uppbyggnad i Organisation B ur lärande modellen. I 
figuren ser man att det finns tre anställda i enheten worker. De anställda är kopplade till olika 
färdigheter worker skill, till olika arbetsuppgifter tasks, till en enhet unit, samt till olika beslut 
decision.  Alla worker skills är kopplade till skill. Man kan ha fler worker skills kopplade till 
samma skill. 

  
Figur 2. En bild som framhäver hur worker skills är kopplad till skills. Högra bilden visar alla byggklossar. 

 

Den högra delen i Figur 2 visar alla ”byggklossar” som man kan använda för att bygga upp 
organisationsstrukturer. Dessa byggklossar är komplexa och kan designas beroende på vilken 
information man har.  
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Figur 3. Detalj visning av byggklossen task med alla designparametrar. 

I figur 3 visas byggklossen task med alla sina parametrar som kan designas. Vi ser att det 
finns tretton parametrar som vi kan designa bara på denna task. Detta visar att man i princip 
kan lägga in all information man vill. Modellerna är uppbyggda så att man inte behöver alla 
parametrar, i task fallet tretton stycken. Det räcker med en eller två parametrar. Ju mer 
parametrar man fyller i ju mer verklighetstrogen blir modellen.  
 
 
 
Arbetet med att designa dessa modeller var intensivt då varje organisation består av minst 
trettio anställda som alla ska representeras i modellen. Detta underlättades av att man kunde 
skapa olika undervyer i modellen där man behövde bara in parametrarna till den vyn man är 
intresserad av. T.ex. för all administrativ personal i lärande vyn (all admin learning) så 
behöver man bara använda sig av byggklossar som i figur 5 är svarttext markerade. Bilden i 
figur 4 visar exempel på undervyerna som har byggts.  
  

  
Figur 4. Bild av olika vyer som har modellerats.               Figur 5. Byggklossar för lärande är svart markerade. 

 

  



12 
 

           
Vidare bygger man upp modellen utifrån frågebatteriet som ställdes i intervjuerna samt 
organisationsmodell som varje verkstads chef presenterade för oss. Nedan visas en bild på 
lärande vyn där alla mekaniker är visade i Organisation B verkstaden.  
 

 

 
Figur 6. Bilden visar alla mekaniker och deras koppling i Organisation B för lärande vyn. 

 
Detta är bara ett litet smakprov på modellkonstruktion som har modellerats i ramverket. Mer 
urklipp finns som bilaga 2.  
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2.3.4 Vilka parametrar kan ramverket ge svar på 
Ramverket är uppbyggt av åtta metamodeller som inriktar sig på olika analyser. Analysvyer 
som man kan intakta sig mot är lärande, Informationskvalitet, flexibilitet, produktivitet, 
motivation, variabilitet, samordning och effektivitet. Metamodellerna bygger på varandra 
och är hierarkiska. Vilket innebär att resultatet av en analys vy kan påverka en annan analys 
vy. Denna hierarki visas i figur 7 där man kan se att motivation och lärande vyn är högst i 
hierarkin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Figur 7. Hierarkin av metamodellerna.  

Ramverket är konstruerat så att man får ut nio resultatattribut, dessa attribut är: produktion 
kvalitet, variabilitet, flexibilitet, intern samordning, extern samordning, produktivitet, 
effektivitet, lärande och motivation.  

 
Figur 8. Illustrerande bild av ramverket. 

 
Utöver resultat attribut finns det 27 stycken kontrollvariabler som mäter 
designparametrarna.  
 
 

Lärande Motivation 

Variabilitet Effektivitet Produktivitet 

Flexibilitet Samordning Informations- 

kvalitet 

Resultat 
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2.3.5 Säkerställa att resultaten är riktiga och relevanta 

 
Att intervjua personer som faktisk jobbar samtidigt är ett problem i sig, då de är mer 
benägna till att tänka på något annat och ge ett snabb och ofullständiga svar. För att undvika 
detta bör frågorna ställas då respondenterna inte har det förr hektisk på jobbet. Intervjuaren 
bör även gå genom intervjun på plats för att granska om något svar är ofullständigt. För att 
säkerställa att resultaten på frågorna relevanta har det studerats interna dokument som 
beskriver vad de olika roller på verkstad innebär, dess ansvarsområden och själva processen 
som verkstäderna använder sig av. Detta underlättade även intervjuerna då man på förhand 
visste hur de olika rollerna borde jobba då det var eftersom noggrant beskrivet i 
dokumenterat från företaget. Men man ska nu se hur de faktiskt jobbar och hur de är 
strukturerade. Ifall någon lucka i informationen skulle upptäckas då man sammanställer 
intervju resultatet kan man återkomma för att få ett förtydligande från organisationen. 
 
Intervjuerna är viktiga då vi skall använda informationen som vi får ut ur intervjuerna samt 
dokumenten som in parametrarna till våra modeller för att modellera verkstäderna så 
noggrant som vi kan för att få de åtta olika attributen för var och en. Efter att ha genomfört 
intervjuerna skall svaren omvandlas till organisationsstrukturen i ramverket. Vidare ska 
organisationerna modelleras och resultatet skall valideras dels genom att man faktisk 
undersöker resultatet mot teorin men även mot fallstudien.  

 

2.3.6 Säkerställa att ramverket ger korrekt svar  

När alla vyer i ramverket är modellerade kommer hypoteser att tas fram för att se om 

modelleringen ger förväntade svar. Dessa hypoteser kommer att baseras på teori som 

underbygger ramverket men även på utstickande observationer som kunde upptäckas under 

fallstudien. Vidare kommer hypotesprov att göras för att se om antagande accepteras eller 

avfärdas. Hypoteser som bygger på både teori och observation kommer ges en större tyngd 

jämfört bara teori. Om fler hypoteser avfärdas än accepteras och man inte finner att 

hypoteserna är felställda kommer ramverket i sig att ifrågasättas. Figur 9 visar flödet för 

verifieringen.  

 

Figur 9. Flöde för att verifiera ramverket. 

 

Ramverk Vyer

Hypoteser
Hypotes-

prov

består

av

representeras

av

testas 

med

valid

Felställd 

hypotes?

ej valid

revidera

Vyer

Hypoteser

accepterande

avfärdande

nej

ja



15 
 

2.3.7 Risker med metodvalet 
I och med att man har begränsade resurser till förfogande kan valet av metoden i arbetet 

medför en del risker som man måste ha hänsyn till. I detta arbete har vi dessa risker. 

- Att genom intervjuutfrågning fånga upp hela organisationsstrukturen är en svår 

uppgift då det räcker med att man missuppfattar några få frågor som respondent 

eller som intervjuare för att utfallet blir stort i resultatet.  

- Frågor som är felställda och frågor som man har missat att ställa är en form av 

informationsförlust som kan påverka resultatet.  

- Svar med olika detaljnivå är ett problem då man jämför två organisationer mot 

varandra kan den organisationen som har mer detaljerade svar få ett större utfall. 

Även om detta försöks undvikas så finns risken 

- Begränsningen på hur många man intervjuar är en stor risk. I fallstudien intervjuas en 

person på varje roll för att få en bild av en komplex organisation. Den bilden som vi 

får ut är starkt kopplade till dessa individers uppfattning om organisationen, där av 

kan man få en förvriden bild. 

- Validering genom hypotesprov har risker i att man bygger upp en hypotes med 

förväntade svar. Det innebär att man fokuseras sig på saker som stämmer och kanske 

missar saker som inte stämmer då man inte letar efter avvikelse.  
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3 Teori  

3. 1 Organisationsstruktur 
Ordet organisationsstruktur refererar till den formella arbetsuppdelningen mellan anställda 

eller avdelningar och det formella förhållandemönstret mellan anställda eller avdelningar 

som koordinerar och samordnar de aktiviteter som behöver utföras inom en organisation. 

(Bratton, 2007, s 393). 

3.2 Arbetsdesign 
Organisationernas medvetna planering av arbetsuppgifter, arbetsinnehåll och arbetsstruktur 
kallas för arbetsdesign (Hackman & Oldham, 1976) 
 
Skillnad mellan arbetsdesign och organisationsstrukturdesign kan definieras enligt följande:  

- Arbetsdesign är att länka specifika uppgifter till specifika jobb och avgöra vilka 

tekniker, vilken utrustning och vilka procedurer som ska användas för att utföra 

uppgifterna.  

- Organisationsstrukturdesign är sättet att utforma och organisera arbetsuppgifter och 

arbetsprocesser. 

 

3.3 Arbetsdesignfaktorer 
De arbetsdesignfaktorer som påverkar motivation har Hackman och Oldhams (1976:256) 
definierat och består av uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi, varierande 
färdigheter och feedback av arbetet. Detta har sedan förfinats av Mintzberg i ”The 
structuring of organizations”, där även påverkan på lärande är inkluderat. Mintzberg 
definierar åtta design parametrar som kan användas i att designa en organisation. Mintzberg 
delar upp dem i tre områden, design av arbetspositionen, design av den övergripande 
strukturen (där även sammanlänkning av den övergripande strukturen ingår), och design av 
beslutsfattande. 
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3.3.1 Arbetsdesignfaktorer enligt Mintzberg 
Förklaring av Mintzberg syn på arbetsdesign parametrarna samt vad de motsvarar i 
organisation prestanda är:  

 
 
Design parametrar                                                               Organisations prestanda 
 

Design av 
arbetspositionen  

Horisontell specialisering 

Vertikal specialisering 

Formalisering 

Påverkan av träning och 
indoktrinering 

Design av 
övergripande 

strukturen 

Marknads gruppering 

Funktionell gruppering 

Design av 
beslutssystemet 

Vertikal decentralisering 

Horisontell 
decentralisering 

Figur 10. Design parametrar för lärande och motivation. 

 

3.3.1.1 Design av arbetspositionen  

Designparametrana för arbetspositionen är: 

 Nivån på specialisering. 
o Nivån på horisontell specialisering. 
o Nivån på vertikal specialisering. 
o Arbetstillfredsställelse. 
o Jobb utvidgning. 

 Nivån på formaliseringen av arbetsuppgifter. 
o Beskrivning av själva arbetsuppgiften. 
o Hur man utför arbetsuppgiften. 
o Regler för uppträdande, klädsell mm.  

 Utbildnind och indoktrinering 
 

Vertikal specialisering syftar till fördelning av arbetsuppgifter på över- och underordnade, för 
företag innebär det att företaget gör så mycket som möjligt själva. Tex bilföretaget Ford ägde 
allt från gruvuna som producerade järnmalmen, tramsport resursen dvs järnvägen som 
fraktade malmen till fabriken, gummifabrikerna som producerade däcken. De hade egna 
ingenjörer som designade bilar och egna försäljare som sålde bilarna. Helhetsynen var viktig 
och väderflödet.  
 
Horisontell specialicering syftar till specialisering, oberoende, sekventiellt- och ömsesidigt 
beroende) företag som är horisontell specialiserade köper in de flesta tjänster. Tex det kan 

Lärande 

Motivation 
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vara en fotbollstidning som inte har egna reportrat utan köper in artiklar och sätter ihop en 
tidning. 
  
Formalisering, vilken grad organisationer standardiserar beteenden genom regler, rutiner, 

formell utbildning och tillhörande mekanik. Formalisering ger ett samlat språk till 

organisationer så att de kommunicerar effektivt, även om formalisering innebär regler 

behöver inte reglerna vara detaljerat utformade. (Bratton,2007 s 78). 

 
Utbildning, standardisering av kunskaper.  
Indoktrinering, socialisation eller i folkmun även kallad hjärtvätt.  
 

3.3.1.2 Design av den övergripande strukturen  

Designparametrana för den övergripande strukturen är: 

 Avgränsning av enheter. 
o Kunskaper och färdigheter. 
o Tidpunk när arbetet skall göras.       Funktionell gruppering 
o Processgrupering 
o Produktgruppering. 
o Kundgruppering.                                 Marknads gruppering 
o Geografisk gruppering. 

 Enhetsstorlek. 
o Enkla, standariserade och parallella uppgifter             stort kontrollspann. 
o Svåra, ömsesidiga och varierande uppgifter              litet kontrollspann. 

 
Den övergripande strukturen syftat till hur arbetarna är grupperade och hur stora dessa 
grupper skall vara inom de olika delarna, Mintzberg menar att det behövs en mindre och en 
mer kärnfull grupp desto mer komplex uppgift de utför. Han menar att då man utför en 
komplex uppgift kommer det att behövas kommunikation, framför allt informell 
komunikation för att lösa uppgiften. Vidare delar han upp grupperingen i marknads 
gruppering och i funktionell gruppering. Marknads gruppering syftar till klienten, platsen och 
produkten. Funktionell grupering syftar till kunskap och skicklighet eller arbetsprossesen. 
(Mintzberg 1979 och Pia Närman 2013) 
 
Sammanlänkning över den övergripande strukturen 

 Planeringssystem och kontrollsystem. 
o Prestationsmätning (marknadsbaserad). 
o Handlingsplanering (funktionsbaserad). 

 Integrationsmedel. 
o Integrationsansvariga. 
o Projektgrupper och integrationskommittéer. 
o Integrationsansvariga chefer. 
o Matrisstrukturer  
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3.3.1.3 Design av beslutsfattande 

Design parametrana av beslutsfattande: 

 Vertikal decentralisering               flyttar beslutsmakten närmare jobbutföraren. 

 Horisontell decentralisering             flyttar beslutsmakten till experter. 
 

Med design av beslutfattande menar Mintzberg nivån av centralisering av de konkreta 
besluten som behöver fattas i organisationen. När en organisation koncentrerar sin 
beslutandemakt till en punkt i organisationen kallas den centraliserad. När man delar 
beslutsmakten på mellan många punkter kallas den för decentraliserad.Han delar upp dem i 
vertikal och horisontell decentralisering. Vertikal decentralisering är då man flyttar 
beslutandemakten nära de personer som utför jobbet dvs från ledningen till mellanchefer 
eller helt ner till personer i den operativa kärnan. Horisontell decentralisering går 
beslutetmakten ut i organisationens teknostrukturen eller stödfunktioner genom medveten 
maktdelning eller indirekt maktdelning  genom de kunskaper och egensper de bessitter. 
(Mintzberg 1979 sid 184-193) Teknostrukturen består av en grupp som inte ingår i själva 
produktionen men påverkar denna genom att utföra planer, sätta upp rutiner och bedriva 
internutbildning eller ekonomikontroll.  
 

3.3.2 Arbetsdesignfaktorer enligt Hackman & Oldham  

3.3.2.1 Desingfaktorerer på arbetet som påverkar arbetests upplevda meningsfullhet  

Hackman & Oldham syn på arbetsdesign är mer centraliserad till individen där hans 
arbetsdesign definieras av uppgiftsidentitet, uppgiftsbetydelse, autonomi, varierande 
färdigheter och feedback av arbetet. 
 
Varierande arbetsuppgifter syftar på i vilken grad en individ utför olika arbetsmoment i sitt 
arbete. Det är konkreta handlingar som ineffatar variationen i arbete som antas leda till en 
ökad uplevd meninggfullhet för arbetet. Detta fås om arbetet är omväxlande och 
utmanande. (Humphrey mfl 2007) 
 
Varierande färdigheter är ett begrepp som säger i vilken utsträckning arbetaren behöver 
använda sig av olika färdigheter för att utföra arbetet. Dessa färdigheter kan vara mekaniker 
kunskap då man ska mecka med bilar, men även andra färdigheter behövs tex då man ska 
förstå vad en bilverkstads kund har för problem. Exemplet syftar till kunskap på flera 
färdigheter än mekaniker kundskap tex, komunikation kunskap. Varierande färdigheter i 
arbetet ökar arbetstagarns motivation då den ger den möljighet att utvecklas i sitt 
arbete.(Hackman & Oldham 1980) 
 
Uppgiftsidentitet säger i vilken utstäckning arbetet har ett helhetsperspektiv, och om den kan 
utföras med ett tydligt resultat. Arbetare som har ett helhetsansvar tenderar att känna en 
starkare indentitet med arbetet jämfört med arbetare som har ett begränsad del av arbetet 
och därmed en ökad motivation. (Hackman & Oldham 1980) 
 
Uppgiftens betydelse, då en person som upplever att uppgiften den gör är meningsfull skapar 
det en ökad känsla för jobbet. Ett bra exempel är läkare som jobbar i ett fattigt och utsatt 
område, känner att de gör mer betydelsefull arbete än om de är utplaserade i ett välmående 
område. (Hackman & Oldham, 1980) 
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Specialisering; arbetsuppgifterna ska vara begränsade till ett område, som ger en möjlighet 
att fördjupa sina kunskaper och färdigheter. Att kunna fördjupa sina kunskaper och 
färdigheter ger individen en möjlighet att utvecklas, fördjupa sin kompetens och att känna 
man bemästrar ett område. Denna dimension leder också till att den anställde upplever 
arbetet som meningsfullt. (Morgeson and Campion, 2002) 
 

3.3.2.2 Designfaktorer på arbetet som påverkar ansvar för arbete 
Autonomi, det vill säga att det ska finnas en grad av frihet och självständighet i arbetet. 
Exempelvis ska individen kunna påverka sina arbetstider och bestämma själv hur den ska gå 
till väga för att genomföra sin uppgift.  Med hög grad av autonomi kommer den anställde 
inse att resultatet beror på hans eller hennes egna beslut, initiativ och ansträngningar. I och 
med det kommer man känna ett personligt ansvar för framgångar och misslyckanden i 
arbetet. (Hachman och Oldham, 1980) 

3.3.2.3 Designfaktorer på arbetet som påverkar kunskap om arbetets resultat 
Feedback av arbetet pekar på graden som en arbetsuppgift kan ge individen direkt eller 
indirekt besked om hur väl eller effektivt arbetet har utförts. Hackmans och Oldhams fokus 
ligger på feedback från arbetet i sig, det kan till exempel vara att man som läkare med egna 
ögon ser att en patient tillfrisknar eller att man som försäljare slutför avtal, det skapar 
medvetenhet om resultaten av arbetet. Feedback som man får från en överståndare eller 
kollegor ger också kunskap om arbetets resultat, men eftersom den kan upplevas som 
subjektiv tar man inte till sig den responsen lika mycket.  (Hachman och Oldham, 1980) 

 
Figur 11. Bilden visar hur designfaktorer för arbetet hänger ihop med motivation. Källa utdrag ur Humphrey m.fl. 
(2007:1334) 
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3.4 Vad påverkar motivation 
Det Mintzberg menar är att de är två huvudstrukturer som påverkar anställdas motivation, 
vertikal och horisontell specialisering. Han menar att varierande arbetsuppgifter samt 
inflytande över beslutsfattande gällande ens arbete kommer leda till en mer motiverad 
anställd. Men samtidigt är det funktionell gruppering att föredra, då den anställda blir mer 
motiverad om deras kollegor har liknande arbetsuppgifter. Både horisontell och vertikal 
specialisering har en positiv verkan på motivation. Det som har negativ inverkan är repetitiva 
arbetsuppgifter. Hackman och Oldhams är inne på samma sak men där feedback och 
autonomi är en stark motivations faktor.   
 

 
 

 

 
Påverkar Motivation 

Figur 12. Parametrar som påverkar motivation 

 

3.5 Vad påverkar lärande  
De strukturella egenskaper som påverkar lärande är superstrukturen och jobb designen. Att 
arbeta med någon som jobbar med samma sak kommer att medföra en högre kunskap i 
arbetsområdet, samma sak gäller då man gör en arbetsuppgift flera gånger. Strukturen för 
beslutsfattande är också relevant eftersom den påverkar kunskapen hos beslutfattarna. 
 

 

                   Påverkar Lärande              

 

 

 

Figur 13. Parametrar som påverkar lärande. 
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3.6 Vad påverkar produktivitet och effektivitet  
 

Effektivitet är att göra lika mycket som tidigare men med mindre resurser. De klassiska 

förslagen brukar innebära förkorta tillverkningstiden, ledtiden, cykeltider mm. (Jacobsen)  

Produktivitet är att göra mer än tidigare med samma resurser.  

Centralisering är en förskjutning av makt eller ansvar i höjdled, innebörden är att makten 

flyttas från utförare till chefer. Motsats till centralisering är decentralisering. 

Specialisering av arbetet leder till att anställda får göra samma uppgift om och om igen, 

därmed också öka hastigheten i genomförandet. Formalisering av arbetet leder till färre 

besluts punkter vilket hjälper till att öka hastigheten på utförandet av arbetsuppgifterna 

ännu mera.  Enhetsstorlek kommer att påverka chefers ansträngningar då de ska leda 

enheten, en stor enhet kräver mer av en chef än en liten. Tiden chefer behöver för att utföra 

sitt jobb kommer också att påverkas av centralisering, vilket specifikt kommer påverka 

tidsåtgången för beslutsfattande. Alla dessa faktorer påverkar både effektivitet och 

produktivitet (Närman). 

 
 
Design parametrar                                                               Organisations prestanda 
 

Design av 
arbetspositionen 

Nivån på specialisering 

Formaliseringen 

Utbildnind och 
indoktrinering 

Design av 
övergripande 

strukturen 

 Avgränsning av enheter 

 Enhetsstorlek 

Design av 
beslutssystemet 

Centralisering 

 Planeringssystem och 
kontrollsystem 

Integrationsmedel 

Figur 14. Design parametrar för lärande och motivation. Tagen ur Närman. 
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3.7 Vad påverkar flexibilitet och variabilitet 
 

Definiera flexibilitet är svårt då det finns ett tiotal definitioner, men vi använder oss av 

Mintzbergs definition där han säger att ”flexibilitet är då man tillåter organisationer snabbt 

att reagera till lokala förändringar och på så sätt tillmötesgå en osäker miljö” (Närman).  

Flexibilitet ökas med minskad formalisering eller genom att man kortar 

kommunikationsvägar i organisationen. Kortare kommunikationsvägar uppnås genom att 

man har en kommunikationsansvarig som kopplar olika enheter med varandra. 

Variabilitet är en mått på variationer i en organisation. Variationen är ett sätt att uppfylla 

kraven i på diversifierad marknad. Konstruktionsparametrarna av formalisering påverkar 

möjligheten för en organisation att ha en stor variation av produkter och tjänster 
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4 Empiri 
I det här kapitlet presenteras fallstudiens resultat. Kapitlet består av två delar. Först 
presenteras företaget kort med beskrivning av vilka roller som har intervjuats. I andra delen 
beskrivs resultatet av intervjuerna på verkstäderna. 
 

4.1 Företagspresentation 
 

Gunnarstransport är ett globalt företag som tillverkar lastbilar, bussar, marinmotorer och 
tillhandahåller olikas servicetjänster kring dess produkter. En stor del av dessa 
servicetjänster utförs på Gunnarstransports verkstäder där dess kunder får hjälp att med att 
hålla sina fordon i så bra form, med så mycket drifttid och så lång livslängd som möjligt 
genom tillsyn, reparationer, tillgänglighet av reservdelar mm. (Gunnarstransport, 2013) 

4.1.1 Gunnarstransports verkstadsprocess (Workshop Business Process) 

De flesta arbetsuppgifter som utförs på en Gunnarstransportverkstad stödjer den 
huvudsakliga processen som ser ut på följande sätt: 

 

Figur 15. Gunnarstransports Verkstadsprocess [Källa: Gunnarstransport CV AB] 

Processen beskriver ett tillfälle som kunden kontaktar eller blir kontaktad av 
Gunnarstransportverkstaden för att någon tjänst behöver utföras på fordonet. Processen är 
uppdelad i sju olika steg, stegen handlar som att förstå kundbehovet och definiera vilken 
tjänst som behöver utföras. Steg två handlar om att säkerställa att man har resurser för att 
utföra tjänsten genom planering, bokning av t.ex. mekaniker, verktyg och reservdelar. Det 
tredje steget syftar till att verifiera att det finns en gemensam överenskommelse med 
kunden om vad som ska utföras. I det fjärde steget utförs själva tjänsten. I steg fem 
färdigställer man fakturan. Det sjätte steget syftar till att överlämnar fordonet tillbaks till 
kunden. Det sista steget handlar om att man utvärderar sitt arbete internt, samt frågar 
kunden om feedback och dubbelkollar om problemet man åtgärdat faktiskt har försvunnit. 
(Gunnarstransport, 2013) 

 

4.1.2 Arbetsroller i processen 
De huvudsakliga arbetsroller som behöver finnas på en verkstad och som arbetar i 
Gunnarstransports verkstadsprocess tas upp nedan och beskrivs på en generellnivå utifrån 
centrala rollbeskrivingar: 
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4.1.2.1 Kundmottagare 

Kundmottagare (eng Service Advisor) är en roll som är central för processen. I rollen ingår att 
ta emot kunden, tar reda på behovet hos kunden, planera jobben, återlämnande av fordonet 
och uppföljning på tjänsterna. Kundmottagaren är den som ansvara för att 
överenskommelsen med kundens uppfylls av organisationen och att kunderna ska känna sig 
omhändertagna.  

 

 

Figur 16. Kundmottagare i organisationen Källa: Gunnarstransport CV AB. 

 

4.1.2.2 Reservdelsansvarig 

Reservdelsansvariga (eng. Parts Manager) ansvarar för reservdelsaffären och driften av 
lagret. De ansvarar för att lagret körs med maximal effektivitet och lönsamhet genom att 
upprätthålla lagernivåerna som uppfyller kraven från kunder, verkstaden och samtidigt hålla 
lagret från att bli omodern och övertalig.   

 

Figur 17. Reservdelsansvarig i organisationen Källa: Gunnarstransport CV AB. 
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4.1.2.3 Verkstadsmästare 

Verkstadsmästare (eng. Foreman) är ansvarig för att leda direkta arbetet på verkstadsgolvet.  
De måste se till att arbetet utförs enligt gällande instruktioner och på ett rationellt och 
ekonomiskt sätt för både kunden och företaget. Samt finnas där för mekaniker som teknisk 
bollplank. 

 

 

Figur 18. Verkstadsmästare i organisationen Källa: Gunnarstransport CV AB.  

 

4.1.2.4 Mekaniker 

Bland mekaniker (eng. Technicians) kan det finnas olika specialiseringar. Ett team ansvar för 
underhåll och underhållsrelaterade reparationer. Andra ansvarar för reparationer på 
komponenter i alla mekaniska, pneumatiska och hydrauliska system samt utför enkla 
arbeten på fordonets elektriska system. Ett tredje arbetslag ansvar för reparationer på 
elektroniska styrsystem och utföra kalibreringar och felsökning på dessa elektroniska 
styrsystem som använder PC-diagnostik med tonvikt på icke-intermittenta fel. 

 

Figur 19. Mekaniker i organisationen Källa: Gunnarstransport CV AB. 

 

4.1.2.5 Administrativpersonal 

Administrativpersonal ansvar för diverse administrativa uppgifter. Framför allt för 
fakturering mot kund och andra interna instanser. Men även andra uppgifter som 
kontrollering tidstämpling, arkivering av dokument mm.  (Gunnarstransport) 

 

Dealer Manager

Workshop Manager

Foreman

Technicians:

• Maintenance Technician

• Repair Technician

• Senior (Master) Technician

Service Advisor

Dealer Manager

Workshop Manager

Foreman

Technicians:

• Maintenance Technician

• Repair Technician

• Senior (Master) Technician

Service Advisor



27 
 

4.2 Observationer från intervjuerna 
 
Då intervjuerna gjordes på totalt femton personer med trettiotre frågor var samt en 
genomgång av organisationsstrukturen med verkstads chefer är det onödigt och opraktiskt 
att ta med alla svar i rapporten. Därför ska man bara beskriva det mest iögonfallande 
resultatet som vi har fått från intervjuerna som utfördes på de tre verkstäderna.  Resultaten 
kommer att delas upp efter de tre verkstäderna. 
 

4.2.1 Organisation A 
 

Under intervjun på Organisation A verkstaden fick vi följande svar som skilde sig mot de andra 
verkstäderna.  

 Mekaniker följde upp sitt arbete med mätetal. Alla viste hur produktiva de var.  
Alla mekaniker deltar i ett morgonmöte där man visualiseras hur gårdagen har gått 
med mätetal. Ett exempel är hur produktiva alla mekaniker var. Under mötet planeras 
dagens arbete också. Man lyfter även större jobb som är inplanerade under veckan. 
Mötet hålls av verkstadsmästaren, och kring en whiteboardtavla så att informationen 
från mötet är tydligt visualiserat hela tiden.  

 Verkstadsmästaren fördelar arbete bland mekaniker. 
När kundmottagningen får in arbeten är det verkstadsmästarens uppgift att 
bestämma vilken mekaniker som skall utföra vilket arbete.  Det gör att han även har 
god översikt över de arbeten som pågår. 

 Mekaniker arbetar med varierande arbetsuppgifter. 
Alla mekaniker får utföra alla typer av jobb som de uppfyller kompetenskraven för.  
Därmed sker det en rotation bland mekaniker på olika sorters reparationer och tillsyn. 

 Personal som arbetar med administration följer upp sitt arbete med mätetal.  
De följer upp sitt arbete genom att föra anteckningar över pågående fakturering, 
avslutad fakturering samt avvikande fakturor som tar längre tid. Detta lagras i ett 
gemensamt system och följs upp veckovis.   

 De som arbetar med reservdelar har en väldigt uppdelat arbetsfördelning.  
Reservdelsgruppen har uppdelade arbetsuppgifter. Gruppen består av fyra personer 
var en av dem är reservdelsansvarig. Han har fördelat arbetet så att en person har 
som huvuduppgift att köra ut reservdelarna till mekanikerna, en annan har som 
huvuduppgift att skicka och ta emot paket, den tredje är ansvarig för butiken i 
verkstan samt lagerhållningen. Reservdelsförsäljning och reservdelsbeställning sköts 
av alla gruppmedlemmarna med undantaget att mer kostsamma reservdelar beställs 
endast av reservdelsansvarig.  

 Kundmottagare hade mekaniker bakgrund.  
De som jobbar som kundmottagare hade bägge två arbetat som mekaniker tidigare. 
Enligt deras tycke var det en hjälp och nödvändighet för deras nuvarande position. Då 
det är lättare för dem att förstå kundernas upplevda problem.  
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4.2.2 Organisation C 
Under intervjun på Organisation C verkstaden fick vi följande svar som skilde sig mot de andra 
verkstäderna. 

 

 Varken mekaniker, kundmottagare, administrativ personal eller verkstadsmästaren 
följde upp sitt arbete med mätetal.  
Alla intervjurespondenter gav entydigt svaret att de inte arbetar med uppföljning av 
mätetal. Mekanikerna kände till exempel inte till sin produktivitet. 

 Verkstadsmästare, kundmottagare och reservdelansvarig, har dagliga 
morgonmöten. 
På morgonmöten planerar de dagens arbete och ser över framtida 
reservdelsbeställningar. 

 De har många backjobb och nu har börjat ringa två kunder per dag för att följa upp.  
Ett antal respondenter har berättat att de under senare tid har haft många kunder 
som har fått utfärdade reparationer som inte har åtgärdat problemet. Därav har man 
tagit initiativ att ringa upp två kunder per dag för att dubbelkolla att problemet är 
löst.  

 Verkstaden har en satellit verkstad där det ingår sex mekaniker. 
Till Organisation C organisationen ingår en liten verkstad, belägen i Norrtälje. På 
verkstaden i Norrtälje arbetar endast sex mekaniker. En utav dem får även delvis 
agera som kundmottagare och verkstadsmästare. Men många uppgifter till Norrtälje 
verkstaden hanteras i Organisation C, som t.ex. fakturering, kundbokning, 
reservdelsförsäljning mm.   

 Mekanikerna i Organisation C hade uppdelade jobb. 
Bland mekaniker finns det en tydlig uppdelning i arbetsområden. Mekanikerna som är 
erfarna på t.ex. bromsar får utföra mestadels broms jobben, men det förekommer 
också rotation.  Det ska egentligen vara variation men ofta är det så att den som är 
duktig på ett område får göra mer ut av dessa typer av jobb. En viss rotation sker 
dock. 

 Kundmottagaren i Organisation C hade ingen teknisk utbildning eller mekaniker 
bakgrund.  
Kundmottagaren i Organisation C har ingen formell mekanisk utbildning och kände 
inte att det behövdes för att utföra sitt arbete.   
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4.2.3 Organisation B 
Under intervjun på Organisation B verkstaden fick vi följande svar som skilde sig mot de 
andra verkstäderna. 

 Mekaniker har tydliga arbetsuppgifter. 
Bland mekaniker finns det en tydlig uppdelning i arbetsområden. Från 
respondenterna fick vi ett tydligt svar om att mekaniker jobbar med olika områden, 
dessutom har verkstaden en krockverkstad som också medför tydligare 
arbetsfördelning då de mekaniker som jobbar där endast jobbar med krockskador. 
Nya mekaniker får bara arbeta med tillsyn som också är ett exempel på tydlig 
arbetsfördelning.  

 Reservdelspersonal har inte fördelade arbetsuppgifter utan alla gör allt. 
I Reservdelsgruppen är arbetsuppgifterna inte fördelade utan personalen gör allt som 
behöver göras på eget initiativ. Det finns inga beslut som reglerar vem som jobbar 
med vad, uppgifterna görs av den anställda som har tid. T.ex. om det kommer en 
kund till reservdelsdisken får han hjälp av reservdelspersonen som är minst upptagen.  

 Kundmottagare har mekanikerbakgrund. 
Personen som jobbar som kundmottagare har varit mekaniker tidigare och anser att 
en kundmottagare bör ha mekaniker bakgrund i rollen som kundmottagare. Han 
tycker det är ett steg upp i karriären att bli kundmottagare från mekaniker.  

 Mekaniker följs inte upp i sitt arbete med mätetal. 
Mekaniker vet inte hur produktiva de är eller hur de ligger till jämfört med varandra.  

 De har en krockverkstad som har sex mekaniker till sig som bara gör krockskador. 
I verkstaden finns det en avskild avdelning av mekaniker som bara jobbar med 
krockskador där kunderna är försäkringsbolag. Dessa mekaniker jobbar inte med 
huvudverkstans arbete. Man kan säga att de agerar som två olika verkstäder.  

 De har tre mekaniker som är konstant utplacerade hos en kund. 
Verkstaden i Organisation B har en stor kund där kundens fordon behöver underhållas 
konstant. Detta görs genom att tre mekaniker är utplacerade hos kunden. En av 
mekanikerna är tillika kundansvarig.  

 En feedbackenkät ges till varje kund efter service för att utvärdera 
kundmottagarens arbete. 
När en kund får sina fordons nycklar får de även en enkät som de ska fylla. På enkäten 
utvärderas kundmottagarens jobb, d.v.s. om han har gett rätt tid, rätt pris samt hur 
kunden upplever att verkstaden har utfört sitt jobb.   
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5 Hypoteser 
 

5.1 Framtagning av Hypoteser  
I följande stycke kommer det göras en jämförelse mellan teoriramverket och observationerna 
från intervjuerna för att kunna ta fram ett antal hypoteser. Som vi sedan kommer testa mot 
resultatet från modelleringen. Fem första hypoteserna har större vikt då de har uppkommer 
både från fallstudien och teorin.  

5.1.1 Hypoteser för motivation och lärande 
Mekaniker i Organisation A arbetar med mer varierande arbetsuppgifter, som är en 
arbetsdesignfaktor som ökar motivation enligt det teoretiska ramverket. Mekaniker i 
Organisation C har å andra sidan en högre specialisering i sig arbetsdesign, vilket enligt det 
teoretiska ramverket också leder till ökad motivation. Ser man bara på de 
arbetsdesignfaktorer, kan man inte säga vilken mekaniker grupp som borde ha högre 
motivation. Men mekaniker i Organisation A verkstaden får dagligen direkt besked om hur 
väl och effektivt deras arbete har utförts.  Enligt det teoretiska ramverket för uppsatsen 
skapar feedback av arbetet ökad motivation. Den här arbetsdesignfaktorn borde ha en 
ytterligare effekt på mekanikers motivation i Organisation A. Mekaniker i verkstaden i 
Organisation C hade å andra sidan inte någon uppföljning i sitt arbete. Därav är den första 
hypotesen: 

1. Organisation A verkstans mekaniker är mer motiverade än mekanikerna i 
Organisation C då dem följe upp sitt arbete med mätetal.  

Både mekanikerna i Organisation B och i Organisation C arbetar med uppdelade 
arbetsuppgifter och har därmed en specialisering i sitt arbete. Skillnaden mellan 
verkstäderna är dock att mekanikerna i Organisation C även får en viss rotation, och därmed 
en viss grad av varierande arbetsuppgifter. Enligt det teoretiska ramverket ska den 
arbetsdesignfaktorn öka motivationen. Därmed kan den andra hypotesen formuleras enligt 
följande: 

2. Organisation C:s verkstadsmekaniker är mer motiverade än Organisation B:s då de 
även har varierande arbetsuppgifter. 

På Organisation A verkstaden har man ett arbetssätt där man tillgodoser kunskapsspridning. 
Detta medför att tidigare erfarenheter är lättare att inhämta hos kollegor, samt att kunskap 
sprids vidare.  Att arbeta med kollegor som gör samma arbetsuppgifter medför också en 
högre lärandetakt enligt det teoretiska ramverket.  Medan verkstaden i Organisation C och 
Organisation B har personal som är uppdelade i olika grupper som jobbar olika. Exempelvis 
har Organisation C en grupp mekaniker som jobbar i Norrtälje. På liknande sätt har 
Organisation B en krockverkstad som jobbar parallellt med huvudverkstaden. Därav den 
tredje hypotesen: 

3. Organisation As lärande takt är högre än både Organisation C:s och Organisation B:s 
då spridningen av kunskap är lättare.  

Den administrativa personalen i Organisation A följer upp sitt arbete med mätetal. Det är en 
sorts feedback av arbetet, enligt det teoretiska ramverket ska feedback av arbetet skapa 
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högre motivation. Den administrativa personalen i Organisation C och Organisation B har 
inte någon uppföljning av sitt arbete med mätetal. Den jämförelsen leder oss till den fjärde 
hypotesen: 

4. Organisation As administrativa personal är mer motiverade än administrativa 
personalen i Organisation C och i Organisation B då de följer upp sitt arbete med 
mätetal.  

Det teoretiska ramverket säger att arbeta med kollegor som gör samma arbetsuppgift ökar 
lärandetakten hos den anställda. Då det bara finns en kundmottagare i Organisation B borde 
dennes lärandetakt vara mindre än lärandetakten för kundmottagare i Organisation A och 
Organisation C. Därav den femte hypotesen: 

5. Både Organisation As och Organisation C:s kundmottagare har högre lärandetakt än 
Organisation B:s kundmottagare då det i Organisation B finns bara en med den 
rollen.  

 

5.1.2 Hypoteser för effektivitet och produktivitet 
Specialisering påverkar effektivitet. Ökad specialisering leder till att tiden det tar att utföra 
en arbetsuppgift minskar och därmed borde ge utslag på effektiviteten. Detta skapar 
hypotes sex: 

6. Organisation C:s mekanikers effektivitet är högre än Organisation As då 
specialiseringen är större i Organisation C.  

Även om specialisering påverkar tidseffektivitet positivt på en specifik arbetsuppgift så 
bidrar den till att produktiviteten överlag minskar (Mintzberg, 1979. Närman m.fl., 2013). Där av 
hypotes sju: 

7. Organisation B:s verkstads mekaniker har lägre produktivitet än Organisation A:s 
verkstads då de är mer specialiserade. 

När en enhet är organiserad efter marknaden d.v.s. marknadsbaserade enheter ökar 
effektiviteten. Detta härleder till hypotes åtta: 

8. Organisation C mekaniker är mer marknadsbaserad än Organisation A:s mekaniker då 
de har en högre effektivitet.  

Genom att välja marknads gruppering, väljer organisationen koordinering av arbetsflödet på 
bekostnad av produktionskvalitet (Närman m.fl., 2013). Därav hypotes nio: 

9. Eftersom Organisation C mekaniker är mer marknadsbaserade än Organisation A:s 
mekaniker ska produktionskvaliteten hos Organisation A:s mekaniker vara högre.  
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5.1.3 Hypoteser för extern samordning, intern samordning, flexibilitet och variabilitet 
Jobb specialisering skapar problem med kommunikation och samordning (Närman, 2013) 
viket formar den tionde hypotesen: 

10. Organisation B:s mekaniker har lägre extern samordning än vad Organisation A:s 
mekaniker har då de är mer specialiserade.   

Jobb specialisering minskar behovet av samordning inom en enhet enligt (Närman m.fl., 
2013) därav den elfte hypotesen: 

11. Organisation B:s mekaniker har högre intern samordning än Organisation A då de är 
mer specialiserade. 

Horisontell specialisering ökar upprepning i arbetet, vilket underlättar standardisering av 
arbetet. Det ger den tolfte hypotesen. 

12. Organisation B:s mekaniker har mindre variabilitet än mekaniker i Organisation A då 
de har högre horisontell specialisering.  

Då man decentraliserar bidrar man till att en organisation snabbt kan anpassa sig till lokala 
omständigheter, och där av den trettonde hypotesen. 

13. Reservdels enhet i Organisation B:s har högre horisontell decentralisering än 
Organisation A då den har högre flexibilitet. 
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5.2 Resultat av hypotesprövning  

5.2.1 Resultat av hypoteser för motivation och lärande 
Hypoteserna har testats mot de modellerade verkstäderna. Utfallet ur modellerna är listade i 
tabell 1 nedan. Sifforna som fås är inte en mått på hur mycket mer eller mindre man är 
motiverad eller hur stor eller liten lärandetakten är, exempel gjord på motivation: om man 
har dubbelt så stort värde på verkstad 1 än på verkstad 2 innebär det inte att man där 
dubbelt så motiverad på verkstad 1 jämfört med verkstad 2.  Sifforna visar snarare om man 
är mer eller mindre motiverad.  

Hypotes 
Hypotes 
prövning 

Organisation 
A 

Organisation 
C 

Organisation 
B 

Utfall av 
hypotes 

1) Organisation A 
verkstads-

mekaniker är mer 
motiverade än 
mekanikerna i 

Organisation C. 

Om 
Xm>Ym 
Behåll 

hypotes 
 

Xm=0.553723 Ym=0.35856  
Hypotesen 
accepteras! 

2) Organisation C:s 
verkstadsmekaniker 
är mer motiverade 

än Organisation B:s. 

Om 
Ym>Zm 
Behåll 

hypotes 
 

 Ym=0.35856 Zm=0.252015 
Hypotesen 
accepteras! 

3) Organisation A:s 
lärande takt är 
högre än både 

Organisation C:s 
och  

Organisation B:s. 

Om Xl>Yl 
Och 
Xl>Zl 

Behåll 
hypotes 

 

Xl=1.113811 Yl=0.850145 Zl=0.025717 
Hypotesen 
accepteras! 

4) Organisation A:s 
administrativa 

personal är mer 
motiverade än 
administrativa 
personalen i 

Organisation C och i 
Organisation B. 

Om 
Xm>Ym 

Och 
Xm>Zm 
Behåll 

hypotes 
 

Xm=0.766185 Ym=0.221797 Zm=0.191039 
Hypotesen 
accepteras! 

5) Både 
Organisation A:s 
och Organisation 

C:s kundmottagare 
har högre 

lärandetakt än 
Organisation B:s 
kundmottagare. 

Om Xl>Zl 
Och 
Yl>Zl 

Behåll 
hypotes 

Xl=0.204903 Yl=0.317698 Zl=0.116538 
Hypotesen 
accepteras! 

Tabell 1. Hypotesproven för hypotes 1 till 5. 
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5.2.2 Resultat av hypoteser för effektivitet och produktivitet 
Hypoteserna har testats mot de modellerade verkstäderna. Utfallet ur modellerna är listade i 
tabellen nedan. Sifforna som fås är inte en mått hur mycket mer man är effektiv och 
produktiv utav visar om är mer produktiv respektive mer effektiv. Samma sak gäller 
parametrarna, marknadsbaserad, specialisering och produktionskvalitet.  

Hypotes 
Hypotes 
prövning 

Organisation  
A 

Organisation 
C 

Organisation 
B 

Utfall av 
hypotes 

6) Organisation 
C:s mekanikers 
effektivitet är 

högre än 
Organisation A:s 

då 
specialiseringen 

är större i 
Organisation C. 

Om Ys>Xs 
Och Ye>Xe 

Behåll 
hypotes 

 

Specialisering 
Xs= 0.370923 

Effektivitet 
Xe=0.309456 

 

Specialisering 
Ys= 0.4314 
Effektivitet 
Ye= 0.7445 

 
Hypotesen 
accepteras! 

7) Hosjös 
verkstads 

mekaniker har 
lägre 

produktivitet än 
Organisation A:s 
verkstads då de 

är mer 
specialiserade. 

Om Xp>Zp 
Och Zs>Xs 

Behåll 
hypotes 

 

Xp=0.067095 
Xs=0.370923 

 
Zp=0.0012 
Zs=0.4862 

Hypotesen 
accepteras! 

8) Organisation C 
mekaniker är mer 
marknadsbaserad 
än Organisation 

A:s mekaniker då 
de har en högre 

effektivitet. 

Om 
Ymb>Xmb 
Och Ye>Xe 

Behåll 
hypotes 

 

Xmb=0.14285 
Xe=0.309456 

 

Ymb=0.157 
Ye= 0.7445 

 
Hypotesen 
accepteras! 

9) Eftersom 
Organisation C 

mekaniker är mer 
marknadsbaserad
e än Organisation 

A:s mekaniker 
ska 

produktionskvalit
eten hos 

Organisation A:s 
mekaniker vara 

högre. 

Om 
Ymb>Xmb 

Och 
Xpq>Ypq 

Behåll 
hypotes 

 

Xmb=0.14285 
Xpq=0.14604 

Ymb=0.157 
Ypq=0.0872 

 
Hypotesen 
accepteras! 

Tabell 2. Hypotesprov för hypotes 6 till 9. 
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5.2.3 Resultat av hypoteser extern samordning, intern samordning, flexibilitet och 
variabilitet 
 

Hypotes 
Hypotes 
prövning 

Organisation  
A 

Organisation 
C 

Organisation 
B 

Utfall av 
hypotes 

10) Organisation 
B:s mekaniker har 

lägre extern 
samordning än 

vad Organisation 
A:s mekaniker har 

då de är mer 
specialiserade. 

Om ESx> 
ESz 
Och 

Zs>Xs 
Behåll 

hypotes 
 

ESx=10.498775 
Xs= 0.370923 

 
 

ESx=6.243384 
Zs=0.486233 

Hypotesen 
accepteras! 

11) Organisation 
B:s mekaniker har 

högre intern 
samordning än 

Organisation A då 
de är mer 

specialiserade. 

Om 
ISx>ISz 

Och 
Xs>Zs 
Behåll 

hypotes 

ISx=0.492724 
Xs= 0.370923 

 
 

ISz=0.25 
Zs=0.486233 

Hypotesen 
avfärdas! 

12) Organisation 
B:s mekaniker har 

mindre 
variabilitet än 
mekaniker i 

Organisation A då 
de har högre 
horisontell 

specialisering. 

Om 
Vx>Vz 
Och 

HSx>HSz 
Behåll 

hypotes 

HSx=0.7501 
Vx=0.75 

 
 

HSx=0.8301 
Vz=0.78125 

 

Hypotesen 
avfärdas! 

13) Reservdels 
enhet i 

Organisation B 
har högre 
horisontell 

decentralisering 
än Organisation A 
då den har högre 

flexibilitet. 

Om 
HDz>HDx 

Och 
Fz>Fx 
Behåll 

hypotes 

HDx=3.75 
Fx=0.544 

 
HDz= 5.0 
Fz=0.616 

 

Hypotesen 
accepteras! 

Tabell 3. Hypotesprov för hypotes 10 till 13. 
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5.2.4 Diskussion kring om hypotesprövning 
 

Alla hypoteser tester är gjorda på enhets nivå då jämförelsen på hela organisationer skulle 

ge en för hög komplexitet och vara svåra att spåra till teorin. Vidare gäller att enheter som är 

olika strukturerade jämförs mot varandra.  Resultat för hypotes ett till fem har störst tyngd 

då antagande som bygger hypoteserna har man observerat och bekräftat i fallstudien. Till 

hypotes nio till tretton har man inte konkreta fakta som styrker hypoteserna. Hypoteserna är 

uppbyggda på teorin i ramverket.  

Hypotes elva säger att, jobb specialisering minskar behovet av samordning inom en enhet. 

Påstående i hypotesen är sann att jobb specialisering minskar behovet av samordning, men 

det är inte den ända faktorn som påverkar samordningen. Organisationsstrukturen för 

enheten har stor påverkan på samordningen. Man vet att i Organisation A verkstaden har 

man dagliga möten med mekaniker som man däremot inte har i Organisation B. Dessa 

möten borde ge Organisation A verkstaden ett högre resultat på intern samordning. Detta är 

den rimliga förklaringen till att hypotes elva inte accepterades och därmed borde revideras.  

Hypotes tolv är uppbyggd på att horisontell specialisering ökar upprepning i arbetet, vilket 
underlättar standardisering av arbetet. I Organisation B har man redan konstaterar från 
fallstudien att mekaniker har en högre upprepning i arbetet än i Organisation A, och därmed 
borde ha en högre horisontell specialisering. Vilket visas i resultatet. Hypotesen säger också 
att Organisation B:s mekaniker borde ha mindre variabilitet till följd av att de har högre 
horisontell specialisering. Det gör de kanske också, eftersom Organisation A:s variabilitet är 
några promille mindre än dess horisontella specialisering. medan för Organisation B är 
skillnaden mellan variabilitet och horisontella specialisering är ca sex procent. Detta kan 
innebära att hypotes tolv borde accepteras eller åtminstone visa att hypotesen är fel 
utformad. 

5.3 Presentation av modellerings resultat för de tre organisationerna 
 

Presentation av resultat för alla tre verkstäder görs med spindel diagram. Resultaten är inte 

på enhetsnivå utan på organisationsnivå. Syftet med spindeldiagram är att få en överblick av 

alla designparametrar. Vidare kan vi göra en jämförelse mellan verkstäderna t.ex. ser vi att 

lärande takten i Organisation A verkstaden är högre än i de andra två verkstäderna. 
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Organisation A:s verkstads organisation gav följande värden. 

 

Tabell 4. Organisation A:s verkstads resultat. 

Organisation C:s verkstads organisation gav följande värden. 

 

Tabell 5. Organisation C verkstads resultat. 
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Organisation B:s verkstads organisation gav följande värden. 

 

Tabell 6. Organisation B:s verkstads resultat. 
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6 Diskussion 
 

Att jämföra helt olika organisationer för att sedan dra några slutsatser kräver inte bara ett 
redskap som kan göra jämförelsen utan också en djup kunskap i organisationsdesign. Därför 
tycker arbetets författare att ramverkets främsta användningsområde är, att man kan testa 
olika idéer kring organisationsstruktur och få en fingervisning på vad idéerna betyder för just 
den organisationen man är intresserad av. Jämförelserna kan man göra på liknande 
organisationer eller på en organisation som testar olika strukturer. Om man jämför säg en 
organisation på etthundra anställda med en på tre anställda kommer man automatiskt att få 
skillnader i vissa resultat som bara beror på organisationsstorlek.  

 

6.1 Utvärdering av ramverket 
Ramverket användes för att modellera de tre verkstäderna, där resultatet ger en bild av vilka 
verkstäder eller enheter i verkstäderna som har högre värde. Valideringen gjordes med 
tretton hypoteser som har framtagits ur teorin, som även ramverket är uppbyggd på. Elva av 
tretton hypoteser accepterades och två avfärdades. Innebär det att ramverket är validerad 
eller ska det förkastas? I hypotesprövningen jämför vi två parametrar mot varandra för att 
sedan avgöra om ramverket fungerar eller inte. Detta är en förenklad bild av hur ramverket 
fungerar. Egentligen är att det är många parametrar som påverkar varandra, även om de 
parametrar som jämförs borde ge störst respons, finns möjligheten att andra mindre viktade 
parametrar tar överhanden. Även i uppbyggande av modellerna så saknades en viss 
detaljnivå som kan påverka resultaten. Detta antas är fallet i hypotes elva och hypotes tolv 
då intern samordning och variabilitet beror på många olika parametrar är det fel att förkasta 
hela ramverket. Hypotesprövningen visade oss snarare att ramverket fungerar på en 
komplex organisation och att man kan använda ramverket som ett verktyg i att jämföra 
liknande organisationer och som ett hjälpmedel då man ska designa en organisation. Detta 
visas genom att man kan se samma skillnad på verkstäderna i ramverkets resultat som 
fallstudien har lyft fram. Det är främst de första fem hypoteserna som är viktiga för att de är 
uppbyggda på teori och observationer i fallstudien. 

 

Vad säger siffrorna?  Vid jämförelse av två liknande organisationsstrukturer eller 
enhetsstrukturer får man siffror på de attribut man är intresserad av. Dessa siffror säger 
bara om attributen är högre eller lägre mellan jämförelse objekten. Då vi jämför något vill vi 
inte bara veta att den är bättre eller sämre än något annat utan också hur mycket bättre den 
är, då det oftast finns en kostnad att ta hänsyn till. Detta gäller även i organisations-
strukturdesign. Ramverket i dess nuvarande form kan inte ge dessa svar utan skulle behöva 
vidareutvecklas så att man kan t.ex. veta procentuell förbättring eller liknande.    
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6.2 Svårigheten i att modellera  
Under intervjuerna så var ett av problemen att man fick olikt detaljerade svar på frågorna. 
Eftersom det inte finns tydliga anvisningar hur man säkerställer att respondenternas svar har 
samma detaljnivå borde man utveckla en metod för information inhämtning som gör det. 
Detta kan göras dels med att vidareutveckla frågebatteriet och dels med andra informations 
inhämtnings metoder än intervjuer, kanske enkäter kan vara ett komplement. 

En nackdel med ramverket är att den är svår att använda. Svårigheten ligger inte i 
komplexiteten utan i användarvänligheten. En användar handbok borde utvecklas där man 
även visar exempel på strukturuppbyggnad.  Ett problem är att man inte kan kopiera i 
modellen. En sådan funktion skulle minska modelleringstiden markant.  

Ett direkt fel i ramverket är att man inte kan modellera att fler än en person utför en uppgift 

d.v.s. två personer som utför en arbetsuppgift tillsammans går inte att modellera i 

ramverket. Detta är en miss då i alla organisationer finns det jobb där man behöver vara två 
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7. Slutsats 
Syftet med arbetet har varit att validera ramverket som forskare på Kungliga Tekniska 

Högskolan har tagit fram. För att presentera de centrala delarna i arbetet presenteras 

slutsatserna efter de frågeställningar som formulerats utifrån arbetets syfte.  

Går det att modellera stora och komplexa organisationer i ramverket? Tre organisationer har 

modellerats i ramverket. Trots att modellerna blev stora och komplexa fungerade ramverket 

bra, därmed är slutsatsen att det går att modellera stora organisationer med hög 

komplexitet i ramverket.  

Kommer de skillnader som finns i organisationsstruktur mellan de tre organisationer speglas i 

de kvantitativa svaren från ramverket? Tre organisationer har modellerats och svaren från 

ramverket har en tydlig koppling till organisationsstrukturen som har modellerats. Detta har 

visats med hypotesproven. Slutsatsen är att ramverket återspeglar skillnader i 

organisationsstrukturer korrekt.  

Resultaten från modelleringen är de rimliga? Det gjordes med hypotesprov ett till fem. 

Slutsatsen är att skillnaden som kunde identifieras på de tre organisationer i fallstudien har 

återspeglats i resultaten. 

Är man på rätt väg i utveckling av ett verktyg för analys av organisationer? Genom att ha 

modellerat tre komplexa organisationer i verktyget och studerat resultatet finner arbetets 

författare att detta verktyg har en stor potential att utvecklas till ett användbart hjälpmedel 

då man ska analysera organisationsdesign. 

Finns det förbättringar i ramverket som man måste göra? Faktum att man inte kan 

modellera grupper som utför en arbetsuppgift tillsammans är en miss som måste åtgärdas.  
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8. Vidare forskning  
Detta arbete visar att man potentiellt skulle kunna använda ramverket som Närman m.fl. har 

utvecklat till att analysera komplexa organisationsstrukturer. Men detta arbete verifierar 

inte ett färdigutvecklat verktyg. Därav är det flera valideringar att eftersträva innan man är 

helt säker på att verktyget fungerar. 

Förslaget är att man ska välja två liknande organisationer på ca 10 personer som har blivit 

djupanalyserade och där man har siffervärde på alla attribut. Dessa djupanalyser ska ha 

gjorts med andra redan beprövade metoder eller verktyg. Sedan ska man göra en analys 

med ramverket på dessa två organisationer för att se om de stämmer med de tidigare 

analyserna. 

Ett annat förslag är att man analyserar några liknande enheter med ramverket, men att man 

ser till att man inhämtar all information från alla i enheterna. För att säkerställa att man har 

samma detaljnivå på informationen ska man intervjua alla i enheterna.  Parallellt till 

intervjuerna ska man skicka enkäter där man respondenterna får svara på t.ex. hur 

motiverade, effektiva mm de är. 
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Bilaga 1 Frågebatteriet till fallstudien 
 

Frågor som ställdes vid intervjun av de olika rollerna på verkstäderna. Exemplet är gjord för 
kundmottagaren men exakt samma frågor ställdes till alla roller. 
 
1. Vad jobbar du som? (Kundmottagare) 
2. Hur många är ni som jobbar som kundmottagare? 
3. Vad är dina arbetsuppgifter som kundmottagare? 
4. Hur ofta utför du dessa arbetsuppgifter per dag/per vecka? 
5. Är ni fler personer som gör dessa arbetsuppgifter? 
6. Hur lång tid tar det att utföra arbetsuppgifterna i ideal fallet? 
7. Påverkas arbetsuppgifterna (från fråga 3) av kvalitén på informationen som du får från 
kunderna? I så fall hur mycket? På en skala från 1 till 5, där 5 är extremt mycket och 1 är 
påverkar väldigt lite. 
8. Påverkas arbetsuppgifterna (från fråga 3) av kvalitén på informationen som du får från 
dina 
kollegor? Hur mycket? På en skala från 1 till 5, där 5 är extremt mycket och 1 är påverkar 
väldigt 
9. Vad behöver man kunna för att utföra arbetsuppgifterna? / Vad behöver man kunna för 
att arbeta som kundmottagare? Vad behöver man ha kunskap i för att... (Vilka 
färdigheter/kunskap behövs för att utföra uppgifterna?) 
10. Hur lång tid tar det att lära sig detta (fråga 9) och behärska det? (Hur lång tid tar det att 
behärska färdigheterna?) 
11. Kan man lära sig/snappa upp dessa färdigheter (från fråga 9) genom att utföra dem? 
(Ja/Nej) 
12. Hur mycket övning av färdigheten skulle det behövas innan man kan bemästra de olika 
arbetsuppgifterna? 
13. Påverkar kunskapsnivån en kundmottagare har, hur lång tid det tar att utföra 
arbetsuppgifterna? (fråga 3). På en skala från 1 till 5, där 5 är mycket mer tid och 1 är 
påverkar väldigt lite. 
14. Hur stor kunskap har du som kundmottagare inom dessa färdigheter? (fråga 9)Till vilken 
omfattning skulle du säga att du har kunskap i det områden som en kundmottagare behöver 
ha kunskap i. Till vilken omfattning skulle du säga att du bemästrar de färdigheter som en 
kundmottagare behöver bemästra? 
15. Vad är det för beslut som behöver tas i den dagliga verksamheten? 
16. Vem fattar besluten? 
17. Hur ofta behöver de här besluten tas? (i snitt per vecka, frekvens) 
18. I Ideal fallet hur lång tid tar det att fatta besluten?(fråga 15) 
19. Påverkar din kunskapsnivå hur lång tid det tar att fatta beslut? Hur mycket? 
20. Påverkar informationens kvalitet (informationen du får av kollegor, kunder) hur lång tid 
det tar att fatta beslutet? Ex: Boka reservdelar? Boka underhåll? 
21. Påverkar din kunskapsnivå hur lång tid det tar att fatta beslut? Hur mycket? 
22. Är besluten reglerade av direktiv? 
23. Är besluten standardiserade? 
24. Vilken information behövs för att fatta beslutet(fråga 15)? 
25. Hur mycket tid krävs för att sätta sig in i informationen? 
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26. Utförs uppgifterna med hjälp av något system/tekniska hjälpmedel? 
27. Vad är kostnaden för systemet/tekniska hjälpmedel? 
28. För att utföra vissa arbetsuppgiften är du beroende av leverantörer ? 
29. Utvärderas arbetsuppgifterna med mätetal? 
30. Utvärderas tjänsterna ni erbjuder kunderna? 
Samma frågor ska ställas till: 
Faktura personal, Verkstadsmästare, Tekniker och Reservdelansvarig. 

I. För att utföra vissa arbetsuppgiften är du beroende av leverantörer? 
II. (Om ja på fråga I.) Kvalitetsgranskas tjänsten eller produkten som tas in av 
leverantörer. 
III. Finns det krossfunktionella team? 
IV. Är du beroende av viss special verktyg eller arbetsområden för att utföra 
vissa arbetsuppgifter? 
V. Vilken typ av special verktyg eller arbetsområde kan det vara? 
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Bilaga 2  
Här visas några bilder på hur man har modellerat i verktyget på de tre organisationerna.  

 

 

Figur 20. Visar en del av Organisation A verkstads modell. 
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Figur 21. Organisation B 1/2. 
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Figur 22. Organisation B 2/2. 
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Figur 23. Administrationen i Organisation C. 

 

Figur 24. Lärande vyn för mekaniker i Organisation C. 
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