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Sammanfattning: Syftet med uppsatsen är att beskriva hur anställda i 
servicesektorn uppfattar och värderar strukturen hos de 
organisationer som de är yrkesverksamma i. Vi har 
intervjuat fyra personer som arbetar inom olika 
organisationer. Alla personer är yrkesverksamma i ett 
servicerelaterat yrke. Vi redogör för olika 
organisationsteorier och söker finna vilken teori som de 
anställda anser att de arbetar i. Vi beskriver även 
organisationen över tid där vi berättar om organisationens 
olika mål. Vi har som grund utgått från benämningen 
hierarki och nätverk för att sedan applicera författarna 
Bolman och Deal och Mintzbergs organisationsteorier på 
intervjupersonernas beskrivna organisationer. Vi tycker att 
serviceorganisation är en vanlig organisationsform som 
finns inom många olika samhällssegment. Vi redogör därför 
vad fyra intervjupersoner säger om sin serviceorganisation.  

Nyckelord: Organisationsstruktur, hierarki, byråkrati, nätverk och 
ledarskap. 
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Förord 
Startskottet för denna uppsats var under en diskussion för några månader sedan. Vi hade 
en uppgift i C-kursens inledande skede där vi kom in på frågor vad en 
organisationsstruktur egentligen är. Diskussionen handlade om olika sätt som en 
organisation styrs på och hur man ser sin egen roll i organisationen. Vi konstaterade att 
till synes liknade organisationer kan ha helt olika organisationsstrukturer. Vi undrade 
om det finns färdiga teorier att använda sig av om man vill analysera en organisations 
struktur. 

Lund den 6:e juni 2006 
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1. Inledning 
Det krävs mycket för att skapa en bra organisationsstruktur. Vi som har skrivit denna 
uppsats har arbetat på olika typer av organisationer. Vi har upplevt att det inte finns 
någon given struktur att använda inom en organisation. Organisationer som utför 
liknande uppgifter kan skilja sig åt i sättet de hanterar det på. Personer som är anställda 
inom en och samma organisation med liknande arbetsuppgifter kan uppleva sin 
organisation från olika synvinklar. Vi tycker att det är intressant att organisationer är 
uppbygga på olika sätt. Vi vill i detta arbete synliggöra anställdas uppfattning av sin 
egen organisationsstruktur. 

Granberg (2004) noterar att den pedagogiska kärnfrågan är synen på subjektet 
(organisationen) och objektet (de anställda). Organisationer består av människor. I varje 
enskilt pedagogiskt sammanhang förläggs tonvikten till någotdera av dessa två sidor.  

Abrahamsson och Andersen (2000) anser att organisationer uppstår då man inser att 
intresset bäst tillvaratas om man går tillsammans med flera som delar samma intresse. 
Man inser att det blir bättre resultat om man går ihop med andra än om man utför 
uppgifter själv. Detta kan exempelvis vara en företagsidé, ett intresse eller ett 
samgående med andra organisationer vars uppgift är att tillvarata medlemmarnas 
intressen. Organisationens uppgift är att förmedla de resurser som krävs till rätt platser.  

Enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) ser alla organisationer olika ut. Arbetsuppgifter 
behöver hanteras på olika sätt. Detta resulterar i olika ansvarsförhållanden. Detta beror 
på att arbetsuppgifter behöver lösas på olika sätt och organiseras efter sina speciella 
behov och mål. 

Enligt Ekström och Moberg (1986) lär sig den anställda att fungera såsom 
organisationen förväntar sig av den anställde. Den organisationsstruktur som råder inom 
organisationen accepteras av organisationens medlemmar med automatik om 
organisationen fungerar väl.  
Abrahamsson och Andersen (2000) anser att det finns två ytterligheter i en 
organisationsstruktur. De två ytterligheterna är den hierarkiska strukturen samt den 
nätverksbaserade strukturen. Dessa två strukturer finns inom alla organisationer. På 
vissa arbetsplatser är den hierarkiska ordningen viktig medan den på andra 
organisationer fyller en betydligt mindre roll. Organisation innebär arbetsfördelning. 
Detta medför ett behov av koordinering. Det är denna koordinering som kan utföras på 
helt olika sätt. Dock anser Abrahamsson och Andersen att en organisation alltid behöver 
ha inslag av hierarki. 

Enligt Ekström och Moberg (1986) är människan en social varelse och den vill ta ansvar 
för sin organisations utveckling. Men för att detta ansvarstänkande ska infrias krävs det 
av organisationen att tillfredställa de yttre betingelserna. Dessa är trygghet, tillhörighet, 
uppmuntran, miljö och ersättning. 

Det finns alltså många olika organisationsteorier. Går det att använda teorierna i 
verkligheten? Vi har valt att intervjua fyra personer som arbetar på fyra olika 
organisationer. De fyra personernas arbetsplatser skiljer sig åt när det gäller strukturen. 
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Däremot är de alla serviceyrken. Vi valde fyra personer eftersom vi hellre ville lägga tid 
på djupare intervjuer av dessa istället för ytligare enkätintervjuer av ett större antal.  De 
fyra personerna har olika roller inom respektive organisation och de beskriver hur deras 
organisation är uppbyggd.  

1.1 Problemformulering 
De forskningsfrågor vi önskar besvara är: 1) Hur karakteriserar anställda på 
organisationer sin organisationsstruktur? 2) Vad uppfattar de som för och nackdelar 
med olika organisationsstrukturer? 

1.2 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva hur anställda i servicesektorn uppfattar och 
värderar strukturen hos de organisationer som de är yrkesverksamma i.  

1.3 Historia  
Organisation som redskap har utvecklats under historiens gång. Organisationer har alltid 
funnits där människor med uppsatta mål har försökt att effektivisera tillvaron. Vid 1900-
talets början inleddes en systematisk utforskning kring organisationer. Jacobsen och 
Thorsvik (2002) har beskrivit hur organisationens historia har förändrats över tid och 
hur behov och människosyn har påverkat valet av organisationens form.  

På 1920-talet betraktade man organisationer som maskiner och man såg enbart att 
människor var fysiska aktiviteter som skulle knytas till produktion och vad det 
maximalt kunde ge företaget.  

1930-talets organisationer betraktades som sociala system där den väsentliga 
egenskapen var att skapa motivation och att tillgodose de mänskliga behoven. Man 
prioriterade grupparbete. Detta var en kontring till hur man tidigare hade sett 
organisationen. Västvärlden hade fått en bättre välfärd, fackföreningarna hade högre 
ställning och beteendevetenskapen hade utvecklats. 

1950-talets organisationer sågs som beslutsarenor där man fokuserade på hur man bäst 
nådde fram till beslut och hur information hanterades och verkställdes på bästa möjliga 
sätt.  

I början på 1960-talet uppstod en ny riktning där makt och konflikt stod i centrum. 
Organisationer betraktades som politiska arenor. Anställda och organisationers ledning 
misstror varandra eftersom de har skilda intressen och det blir en maktkamp. 
Organisation betraktades som ett öppet system där omvärlden påverkade. Detta 
medförde i sin tur till osäkerhet om vad som var rätt och fel. På 1960-talet var det också 
viktigt att legitimera sig och visa att organisationen var en god sådan. Detta fick som 
följd att organisationen hela tiden fick anpassa sig till omvärlden. Det betydde även att 
organisationen blev ett dynamiskt system där fokus på förändring och lärande 
stimulerade utvecklingen av organisationer.  
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På 1980-talet blev ”organisationskultur” ett begrepp. Nu försökte man finna 
organisationsidentiteter och fastställa kulturer som kunde tolka verkligheten och utifrån 
de tolka organisationsteorier.  

Från 1990-talet och framåt talar vi om organisation som nätverk. Man talar också om 
”virtuella” organisationer där man inte längre betraktar organisationer som enheter utan 
som nätverk av förenade verksamheter.       

2.Tidigare forskning om 
organisationsformer 

Tidigare forskning har stor plats i de analyser vi har gjort. För att lyckas med en bra 
analys behöver vi ha en god förståelse för det fenomen vi har studerat.  I detta avsnitt 
presenterar vi först viktiga begrepp och definitioner. Efter presentationen går vi igenom 
teorier från Bolman och Deal samt Mintzberg. Dessa tre forskare är experter inom 
organisation och management.  

Enligt Bryman (2002) innebär kritiskt tänkande inte enbart att man ska kritisera vad 
andra skrivit. Man behöver även ställa frågor om källans betydelse och trovärdighet. 
Den litteratur vi har valt fokuserar på organisationsstrukturer. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning. 

Vi har valt att använda vetenskaplig litteratur. Vi har medvetet avstått från att använda 
populärvetenskapliga texter. 

2.1 Organisationsstruktur 
Enligt Bakka och Fivelsdal (1988) betyder ordet struktur sammanfogning. En struktur är 
alltid uppbyggd av ett flertal mindre strukturer. Struktur är en stabil ordning av 
komponenter inom en helhet. Det finns lika många organisationsstrukturer som det 
finns organisationer.  

Enligt Söderström (1983) används de två begreppen hierarki och nätverk till att utforma 
en organisations struktur. Att hitta en form för just en specifik organisation utgör 
formen för hur man ska och bör arbeta.  

En organisationsstruktur består alltid av de båda begreppen hierarki och nätverk. 
Kombinationen av dessa samt förfarandet i de mindre delarna vi beskriver i 
teoriavsnittet blir strukturen för organisationen. 

2.1.1 Service 
Enligt Nationalencyklopedin är en tjänst en åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att 
betjäna kunder. Företag som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag. 
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2.1.2 Hierarki 
Ordet hierarki kommer enligt Nationalencyklopedin (2006) från grekiskans ”hieros” 
som betyder helig och ”archia” som betyder välde. Grekerna ansåg det vara en social 
rangordning av gudomligt ursprung. 

Enligt Alvesson (1995) innebär hierarki att auktoritet och status systematiskt är 
fördelade i en viss bestämd ordning. Makt och befogenheter, liksom materiella plus 
såsom lön och storlek på tjänsterum ökar ju högre upp i hierarkin en individ befinner 
sig. Hierarkin innehåller oftast klara regler vad gäller beslut och ansvarfördelning. 
Fördelningen är uppbyggd i pyramidform där ett fåtal beslutar om åtgärder som de 
underställande ska utföra. En underordnad person utför en uppgift som är beslutad från 
högre instans. Hierarkier är lämpliga när man vill att samma spelregler ska gälla för alla.  

Johnson (1995) anser att det finns olika situationer där den hierarkiska organisationen är 
den bästa. Johnson nämner tillfällen när resultatet kan förutsägas. Till exempel om det 
arbete som ska utföras har utförts tidigare på ett lyckat sätt kan den hierarkiska 
ordningen vara den bästa. Vidare om organisationen värderar enhetlighet krävs en 
hierarkisk organisation. Om de som arbetar inom organisationen känner sig osäkra i sin 
yrkesroll och vill ha vägledning passar den också bra. Om organisationen känner att de 
vill värdera alla medarbetare lika högt är den hierarkiska organisationsstrukturen bäst. 
Det finns två svagheter som Granström (1992) betonar när man tillämpar den 
hierarkiska modellen. Den första svagheten har att göra med att kunnighet och 
kompetens inte självklart är hierarkiskt fördelat i en hierarkisk organisation. Det är inte 
alltid så att kunnandet och klokheten blir större ju högre upp i organisationen man 
kommer. Den andra svagheten med hierarkiska organisationer enligt Granström är att de 
inte är konstruerade med hänsyn till att ge möjlighet till medinflytande och att de inte är 
demokratiska. I icke demokratiska organisationer beslutar ledningen för all verksamhet i 
organisationen. Detta har man i Sverige sökt lösa genom lagen om medbestämmande. 
Tanken är att MBL-förhandlingar skall fungera som en sorts sil där alla beslut skall 
siktas. Nätet är dock tillräckligt grovmaskigt för att en hierarkisk beslutsordning skall 
kunna bestå om ledningen önskar.  

Byråkrati är en form av hierarkisk ordning. Enligt Nationalencyklopedin (2006) är 
byråkrati ett uttryck som kan beteckna fenomen som sträcker sig från pedantiska 
kontorsrutiner till egenskaper hos hela samhällsstrukturen. Två betydelser är särskilt 
viktiga, nämligen byråkrati som en speciell organisationsform och byråkrati som ett 
socialt styrsystem. Bland andra betydelser kan nämnas tjänstemannavälde, 
administration med professionella tjänstemän, organisatorisk ineffektivitet, 
organisatorisk rationalitet, offentlig förvaltning och odemokratisk organisation. 
Byråkratin är det effektiva instrumentet för att skala bort de moment som är överflödiga. 
Den ultimata byråkratiska organisationen består av vissa utvalda uppgifter som ska 
utföras av vissa personer. 

2.1.3 Nätverk 
Enligt Johnson (1995) är nätverk motsatsen till hierarki. Istället för ett system där 
arbetsuppgifterna är styrda från övre chefer litar man mer på individens eget ansvar. Där 
är det nätverkets medlemmar som beslutar om gemensamma mål. Man förlitar sig mer 
på sina kollegor än för cheferna högre upp i kedjan. Ytterligheten av nätverksbaserad 
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organisationsform har ingen uppdelning i arbetsuppgifter. Man använder nätverkets 
samlade kompetens för att driva organisationen framåt. 

Att arbeta i nätverk innebär att den som är bäst lämpad att ansvara för något också får 
göra det. Som exempel kan nämnas motorcykeltillverkaren Harley-Davidsson. Fessler 
(1997) har undersökt fördelarna med det nya arbetssätt Harley-Davidsson numera har. 
De hade en hierarkisk organisation tills för några år sedan. Konkurrensen från andra 
stora asiatiska organisationer var hård under 1980-talet. Det kom många nyheter från de 
asiatiska konkurrenterna och Harley-Davidsson hade svårt att följa med. De undersökte 
sin organisation och fann att beslutsvägarna var långa och de som fattade besluten var 
ofta dåligt insatta i ärendet. De beslöt sig för att dela upp organisationen i tre stora 
cirklar: create demand, produce product och provide support. Dessa tre cirklar vände 
organisationen från en hierarkisk organisation till en nätverksbaserad organisation. De 
tre cirklarna fungerar som varsin fristående enhet. Cirklarna har ingen självklar ledare. 
Den eller de personer som innehar den kompetens som behövs för tillfället blir också 
den som leder de andra till målet. Det finns alltså ingen fast ledare i cirklarna. 
Medlemmarna i cirklarna har möten varje månad och de som för tillfället är 
representanter för cirkeln har möten med de andra cirklarna varje kvartal.  

Införandet av ”cirklar” istället för den hierarkiska ordningen har medfört en plattare 
organisation. Beslutsvägarna är korta och idéer kan komma ut i produktion betydligt 
snabbare nu än tidigare. Besluten fattas av de personer som är mest kompetenta. Det går 
snabbare och det blir också betydligt större träffsäkerhet.  
Nätverk passar enligt Johnson (1995) bäst en organisation när det är svårt att förutsäga 
händelser. Om det är viktigt att vara flexibel är det lättare att med nätverkets hjälp 
omstrukturera arbetet. Om människor är vana att arbeta på egen hand förespråkas 
nätverksmodellen. Vidare anser Johnson att sådan verksamhet som inte anses som 
offentlig fungerar bäst om man arbetar nätverksmässigt. Det kan till exempel röra sig 
om hemligstämplad forskning. 

2.2 Bolman och Deals teoretiska perspektiv 
Bolman och Deal (2005) har studerat på vilket sätt organisationer är uppbyggda. De har 
arbetat tillsammans sedan 1979 och funnit fyra perspektiv som man kan betrakta 
organisationer på: det strukturella perspektivet, human resource perspektivet, det 
politiska perspektivet samt det symboliska perspektivet. Vi kommer nedan att beskriva 
respektive del mer ingående för att visa vad som skiljer de olika perspektiven åt och hur 
bilden av olika arbetssätt fungerar. Varje perspektiv erbjuder sin egen bild av 
ledarrollen och organisationens moraliska skyldigheter. Varje organisation måste på 
egen hand utveckla en känsla för sin egen etiska och tankemässiga kärna. Perspektiven 
erbjuder riktlinjer för denna process. Enligt Söderström (1983) är perspektiv ett sätt att 
se något på. Vi vill alltså poängtera att följande perspektiv inte är teorier eller hypoteser. 
De är mer ett verktyg för att se händelser utifrån flera olika håll. 

2.2.1 Det strukturella perspektivet 
Utifrån detta perspektiv skapas organisationer främst för att söka uppnå vissa uppställda 
mål. Strukturen utformas därvid för att passa vissa speciella förutsättningar. Exempel på 
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dessa förutsättningar är strategi, miljö, teknik och medarbetare. De olika 
förutsättningarna ska garantera att medarbetare koncentrerar sig på att arbeta i stället för 
att spilla tid på annat än att arbeta. Detta utgör ett klassiskt och traditionellt perspektiv. 
Man talar här om pyramidformen där några få bestämmer vad andra ska göra. 
I det strukturella perspektivet finns det utryck dels från byråkratin, dels från den 
Taylorismiska organisationen som vi beskriver senare.  

Det strukturella perspektivet består av väl uttänkta roller och relationer. Strukturella 
organisationer har också en tendens att betona hierarki och toppstyrning. Dessa 
organisationer tenderar att fungera bäst när arbetsuppgifterna är förhållandevis enkla, 
begripliga och stabila.  

Enligt Bolman och Deal (2005) tillhör den Taylorismiska organisationen det strukturella 
perspektivet. Taylorismen är ett begrepp för att finna effektivitet. En idétradition inom 
organisation är tidsstudier vilken grundades av Taylor. Han kombinerade 
företagsledning med ingenjörsarbete. Han hade grundtanken att man skulle se på 
företagsledning som en ingenjörsmässig och vetenskaplig verksamhet, s.k. scientific 
management - vetenskaplig företagsledning. Resultatet av Taylors tankegångar är en 
expertstyrd, funktionell organisation. Tidsstudier innefattar en analys av en 
arbetsuppgift med syftet att eliminera onödiga beståndsdelar och forma de andra så 
effektivt som möjligt. Detta genomför man genom att optimera dessa beståndsdelar 
tidsmässigt. Syftet var att få ut så mycket som möjligt av varje anställd och av varje 
sekund som han eller hon tillbringade på arbetet. Taylor insisterade på en extrem 
arbetsdelning där varje anställd ska vara hårt specialiserad och bunden till en ensidig 
uppgift. Varje människa blir således en "kugge i maskineriet" som kan bytas ut vid 
behov.  

2.2.2 Human Resource perspektivet 
Det mest framträdande i Human Resource perspektivet är betoningen av samspel mellan 
medarbetare och organisation. Organisationer och medarbetare behöver hela tiden 
varandra. Medarbetaren behöver organisationen exempelvis för att få lön och att kunna 
göra karriär medan organisationer behöver medarbetarens energi, idéer och begåvning. 
Human Resource perspektivet sätter förhållandet mellan medarbetaren och 
organisationen i fokus. Human Resource perspektivet ligger mellan den hierarkiska 
organisationen och den nätverksbaserade organisationen. 

2.2.3 Det politiska perspektivet 
Utifrån det politiska perspektivet försöker man frilägga de underliggande politiska 
krafterna i organisationen. Här betraktas organisationer framförallt som levande och 
dynamiska politiska arenor där olika enskilda intressen ställs dels mot varandra, dels 
mot andra gruppers intressen. 

Ur detta perspektiv ser de världen på ett helt annat sätt. De styrande innehar förvisso 
den formella makten men de måste konkurrera med flera andra aktörer om andra former 
av makt och inflytande. Utifrån ett politiskt perspektiv växer målstruktur och policy 
fram genom ständiga förhandlingar. Det krävs att man köpslår mellan olika 
intressegrupper. Ett typiskt tecken av politiskt perspektiv är de som mest framgångsrikt 
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tillfogar sig makten blir spelets vinnare. Det politiska perspektivet har en hierarkisk 
tendens. 

2.2.4 Det symboliska perspektivet 
Inom ramen för det symboliska perspektivet försöker man tolka och förstå 
organisationer utifrån vad olika handlingar innebär. Detta betyder att man undersöker 
handlingarnas mening och att man skildrar symbolers betydelse. I det symboliska 
perspektivet är inte det givet sanna det centrala. Det är mer vad händelserna innebär och 
betyder som är av vikt. Samma händelse kan dessutom ha helt olika innebörder för olika 
människor. Många viktiga händelser och processer är därför svåra att förstå och tolka. 
Perspektivet betraktar snarare livet som slumpmässigt sammansatt. Organisationen 
fungerar mindre komplex och mer föränderlig. Beslut som aktörer planerar och andra 
viktiga frågor analyseras från flera olika håll. Känsla och spontanitet är viktiga begrepp. 
Det symboliska perspektivet är uppbyggt kring ett nätverktänkande. 

2.3 Mintzbergs teorier om organisationers struktur 
H. Mintzberg är professor på McGill´s University, Canada. Han har forskat kring 
organisationsfrågor och har sedan 70-talet utgett en rad böcker om organisation. 
Mintzberg beskriver fem olika typer av organisationer. De fem organisationstyperna är: 
enkel struktur, maskinbyråkrati, professionell byråkrati, divisionaliserad organisation 
samt den adhocratiska organisationen.  

2.3.1 Mintzbergs fem sektorer 
Mintzberg har utformat en grundmodell (figur 1) som visar organisationens fem delar.  

 
Figur 1, Mintzbergs grundmodell. 

Operativ kärna är den sektor som återfinns längst ner i kedjan. De har inga befogenheter 
att besluta om åtgärder som organisationen ska utföra. Deras uppgift består av att utföra 
de uppgifter de blir tilldelade. 

Mellancheferna är de chefer som övervakar organisationens fortlöpande arbete. De 
tillgodoser den operativa kärnan information och verktyg för att produktionen ska kunna 
fortsätta. De sammanställer också information som de skickar vidare upp till den 
strategiska ledningen. Mellancheferna är en länk mellan operativ kärna och den 
strategiska ledningen. 
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Strategiska ledningen fokuserar på den yttre omgivningen. De beslutar om åtgärder som 
gagnar organisationen i stort. De använder information från mellanchefer för att besluta 
om rätt åtgärder. De beslutar om åtgärder som exempelvis expansion, nya marknader, 
nya produkter, nedläggning osv. 

Teknostruktur innefattar analytiker som står litet utanför organisationen. De undersöker 
och utvärderar organisationen. Teknostrukturens uppgift är att ge den strategiska 
ledningen information om hur arbetet går. Åtgärder som kan effektivisera 
organisationen kommer härifrån. De analyserar helheten. De är till för alla i 
organisationen. Exempel som de kan arbeta med är arbetsmiljö och omstruktureringar 
för alla parter. 

Stöd och serviceenheten finns för att underlätta den utanförliggande verksamheten. 
Exempel är budfirmor, städare, reklambyråer och hälsoprogram. 

2.3.2 Mintzbergs strukturer 
Mintzbergs strukturer bygger på sektorerna (de verksamma i organisationen) vi beskrev 
tidigare. Dessa fem delar varierar i storlek när de kombineras till strukturer. 

Mintzbergs enkla struktur (figur 2) består endast av två sektorer; den strategiska 
ledningen och den operativa nivån. Det är ofta små organisationer som är uppbyggda på 
detta sätt. Fördelen är att organisationen är flexibel eftersom det är några få som leder 
verksamheten. 

 
Figur 2, Mintzbergs enkla struktur. 

Mintzbergs maskinbyråkrati (figur 3) består till största del av stöd och serviceenheter 
samt teknostruktur. Där finns också den strategiska ledningen och operativ kärna. Dock 
är det ett stort avstånd mellan de båda. Exempel på organisationer som använder 
maskinbyråkrati är organisationer som är uppbyggda kring ett franchisekoncept.  

 
Figur 3, Mintzbergs maskinbyråkrati. 

Mintzbergs professionella byråkrati (figur 4) har en stor operativ kärna jämfört med de 
andra delarna. Organisationen är platt, det vill säga stegen mellan den strategiska 
ledningen och operativa kärnan är få. De olika sektorerna utbyter lite information 
mellan varandra och reagerar därför långsamt på förändringar. 
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Figur 4, Mintzbergs professionella byråkrati. 

Mintzbergs divisionaliserade organisation (figur 5) används ofta av organisationer som 
har verksamhet på många platser. De enskilda verksamheterna får i stort sköta sig själva 
så länge de visar på bra resultat och står för organisationens värderingar. 

 
Figur 5, Mintzbergs divisionaliserade organisation. 

Mintzbergs adhocratiska organisation (figur 6) är en löst uppbyggd organisation utan 
någon egentlig ansvarsfördelning. Denna form av organisation kan fungera i snabbt 
svängande marknader som exempelvis reklambyråer. Problem kan uppstå om 
organisationen måste ändra inriktning i stort. De olika delarna kommunicerar sällan 
med varandra och kan bli motsatsen till vad som är menat; en långsam organisation som 
har svårt att ställa om sig inför förändrade villkor. 

 
Figur 6, Mintzbergs adhocratiska organisation. 

2.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan man här se att teorierna skiljer sig åt och att författarna har 
försökt att hitta avgränsningar mellan de olika organisationsstrukturerna. Vi har valt att 
använda i huvudsak två teoriperspektiv: Bolman & Deal samt Mintzberg. Dessa två 
teorier beskriver flera organisationsuppbyggnader.  

Enligt Bolman och Deal (2005) hör Mintzbergs teorier hemma i det strukturella 
perspektivet. Mintzberg har delat in organisationens verksamma i fem sektorer. 
Sektorerna är operativ kärna, mellanchefer, den strategiska ledningen, teknostruktur 
samt stöd och serviceenheter. Dessa sektorer använder Mintzberg till att utforma 
strukturer som formar helheten. Mintzberg har valt att se på den traditionella 
organisationen. Han utgår från sin grundmodell . Hans fem sektorer är varianter på en 
hierarkisk organisation. Mintzberg använder också personalen i en organisation som 
byggstenar för formen av organisationen. Han använder de fem sektorerna för att bygga 
upp olika typer av strukturer. Bolman & Deal har en mer bred attityd till organisationer. 
Bolman & Deal har generaliserat typer från strikt hierarki till den lättare 
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nätverksbaserade organisationen. Bolman och Deal fokuserar på perspektiv där hela 
organisationen finns med. Mintzberg fokuserar på två delar, organisationen och de 
verksamma som han använder som byggstenar för att forma en helhet. Teorierna ska ses 
som ett hjälpmedel för att förstå hur en organisations struktur är uppbyggd. Med hjälp 
av dessa teorier går det att analysera hur de anställda skildrar sin organisation.  

3. Metod  
I detta avsnitt beskriver vi vilken metod vi använde, hur vi har gått tillväga, 
urvalskriterierna, hur intervjuerna gick till samt de svårigheter och risker vi upplevde 
under arbetets gång. 

3.1 Val av metod 
Vi har valt en kvalitativ forskningsstrategi. Vi har analyserat de intervjuer vi har utfört 
och gjort en sammanställning av materialet.   

3.2 Tillvägagångssätt 
Vi bestämde oss för att beskriva hur anställda i servicesektorn uppfattar och värderar 
strukturen hos den organisation som de är yrkesverksamma i. Vi började att leta efter 
relevant litteratur. Vi använde sökorden: organisationsstruktur, hierarki, byråkrati, 
nätverk och ledarskap när vi sökte litteratur. Efter genomgång av litteraturen behövde vi 
undersöka hur strukturerna är uppbyggda i verkligheten. Vi beslutade oss för att utföra 
intervjuer. Vi valde att ta kontakt med fyra större organisationer.  

Vi sammanställde intervjuerna och analyserade dem utifrån Brymans (2002) kriterier 
för en god intervjuanalys. Här behövde vi dela upp begreppet i mindre delar. Vi ville se 
om vi kunde länka teoridelarna till den verklighet som intervjupersonerna befann sig i. 
Kunde vi finna modeller/teorier som passar intervjupersonernas organisationer? Vi 
diskuterade vad de olika artikelförfattarna ansåg samt resultaten från intervjuerna.  

3.2.1 Urval 
Organisationsteori är oerhört komplex. Psykologi, sociologi och pedagogik är alla 
områden som berörs när man talar om dessa teorier. Vi har avgränsat litteraturen till att 
behandla stora kända teorier.  

Intervjupersonerna har vi avgränsat till att endast vara fyra personer. Anledningen till 
detta är att vi ville ha personliga intervjuer istället för enkätfrågor. Att få enskilda 
personer att beskriva sin organisation är värdefullt för det ger oss en bild av deras 
personliga uppfattning. Vi beslutade oss för att intervjua fyra personer på fyra olika 
organisationer som vi kände till sedan tidigare. Intervjupersonerna förvärvsarbetar på 
serviceinriktade organisationer. Vi valde serviceinriktade organisationer eftersom vi 
ville ha en gemensam nämnare. Det är lättare att visa på skillnader och likheter som 
finns mellan strukturerna på organisationen om det finns en gemensam bas att utgå från. 



 11

Intervjupersonerna har olika arbetsuppgifter och organisationerna har olika 
organisationsstrukturer. De personer vi har intervjuat ska ha arbetat inom organisationen 
under minst två år. De ska inte inneha någon placering i organisationens ledning. Detta 
för att vi ville se strukturen från ”mitten” av organisationen. Intervjupersonerna skulle 
vara minst 25 år. Detta för att personerna ska ha tidigare arbetslivserfarenhet. De olika 
intervjupersonerna ska arbeta i organisationer med olika inriktning. Anledningen till 
detta var att vi ville finna likheter och skillnader mellan organisationerna för att sedan 
kunna applicera teorierna på dem. 

3.2.1.1 Presentation av intervjupersoner 
Vår första intervjuperson, ”Tina”, arbetar som mellanchef och har många 
arbetsuppgifter i organisationens kundlinje. Tina har mer än fyra års universitetsstudier 
bakom sig och är inställd på en karriär inom organisationen som har mer än 20 000 
anställda. ”Ida”, som är vår andra intervjuperson, är avdelningschef för cirka 20 
personer. Hon är en länk mellan medarbetare och kunder. Hon trivs inom organisationen 
och är nöjd med sin arbetssituation. Den tredje intervjupersonen, ”Per”, arbetar som 
sjuksköterska för en stor organisation. Organisationen har många regler som måste 
följas. Det vilar ett stort ansvar på ”Per” att fullgöra dessa bestämmelser. Den sista 
intervjupersonen är ”Ulf”. Hans arbetsuppgift är att utbilda organisationens lokalkontor 
i organisationens ekonomisystem. Han fungerar som mellanchef där många beslut fattas 
av honom själv. 

3.3 Intervjuerna  
Efter genomgång av den litteratur vi hade valt behövde vi få en inblick hur strukturen 
verkligen ser ut i dagens organisationer. Vi beslutade oss för att utföra intervjuer. 

Vi konstruerade frågor med utgångspunkt från våra frågeställningar: Hur karakteriserar 
anställda på organisationer sin organisationsstruktur? Vad uppfattar de som för och 
nackdelar med olika organisationsstrukturer? 

Intervjuerna genomfördes på de intervjuades arbetsplatser. Vi var måna om att 
intervjupersonerna inte skulle bli störda av andra medarbetare under tiden vi intervjuade 
dem. Vi bad personerna att avsätta en tid på två timmar. Vid intervjuerna ställde vi 
frågor som direkt berör deras arbetsuppgift. Vi valde att ställa identiska frågor till de vi 
intervjuade. Vi var också måna om att alla personer skulle bli intervjuade av samma 
person. Vi använde inga andra hjälpmedel än penna och papper där en av oss 
intervjuade och den andra förde anteckningar. Vi valde att ställa enkla frågor men som 
gav utrymme för fylliga svar. Under intervjuernas gång blev det en löpande diskussion 
som ofta utmynnade i andra frågor. De fyra personerna har beskrivit organisationen de 
arbetar i på ett utförligt sätt. De har beskrivit den struktur organisationen har men också 
förklarat hur de anser att strukturen fungerar inom deras egen arbetsroll. 

De intervjuer vi utförde resulterade i 3-4 sidor med information. Denna information 
bearbetade vi och sammanfattade. Resultatet blev ett intervjuprotokoll på cirka en sida 
per intervjuperson. Detta intervjuprotokoll blev sedan föremål för vår analys. Vi valde 
bland annat att ta med hur personerna upplever sin organisation, vilka förtjänster och 
brister de ser inom organisationen samt vilka arbetsuppgifter de utför. Se bilaga 1 för 
fullständig redogörelse. 
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Efter sammanställning av intervjuerna genomförde vi en mindre analys av dem. Vi ville 
hitta de likheter och skillnader som fanns dem emellan. Vi har valt att fokusera på vissa 
frågor och svar och presenterar det slutliga resultatet som bilaga i denna uppsats. 

Organisationernas namn nämns inte. Detta gör vi för att skydda intervjupersonernas 
integritet. Vissa åsikter som har yppats under intervjuerna skulle kunna skada den 
intervjuade. Enligt Bryman (2002) är det av största vikt att värna om anonymitet vid 
intervjuer. Därför är alla personliga uppgifter sekretessbelagda. 

3.4 Svårigheter och risker 
Den risk vi kunde se under arbetets gång var risken för att vi omedvetet försökte finna 
den gyllene uppbyggnaden av en organisation, en modell som fungerar i alla lägen. 
Denna finns inte av många orsaker. Bland annat för att organisationerna är olika och 
olika organisationer fungerar på olika sätt. Vi hoppas inte heller att vi förkastar någon 
teori för att en forskare har gjort det. Om någon har förkastat en teori är det än större 
anledning att läsa mer om just denna. Vi ser också en risk i att vi inte har all den 
information vi behöver när vi gör analyserna. Vi ansträngde oss därför för att ha mycket 
information om det som artikelförfattarna tog upp innan vi började med analyserna. 

Att sätta avgränsningar upplevde vi som svårt. Vissa intressanta frågor var vi tvungna 
att välja bort. Vissa av dessa idéer nämner vi under förslag till fortsatt forskning. Vi 
upplevde också problem när vi skulle avgöra vilken teori som passar bäst för den 
organisation vi analyserade. 
När man gör en undersökning av detta slag uppstår det alltid problem. Sådana problem 
kan vara att vi är partiska i vår undersökning samt att intervjupersonerna inte är ärliga. 
Vi har försökt att vara så opartiska som möjligt. Dock vill vi betona att det är omöjligt 
att vara helt neutral i ett arbete som detta. 

Enligt Bryman (2002) är reliabilitet ett mått på ett tests relevans. För att få en bra 
reliabilitet krävs det att gruppen är homogen. En homogen grupp ger samma svar på 
frågor som ställs. Eftersom de personer vi har intervjuat arbetar vid olika organisationer 
är det svårt att uppnå en hög reliabilitet. Intervjupersonerna har olika bakgrund och 
erfarenheter och detta ger olika resultat även om frågorna har varit desamma. 

Enligt Bryman är validitet ett mått på hur de olika mätinstrument som används 
verkligen mäter det som är avsett. Här är utvärderingen av intervjuerna det viktigaste 
hjälpmedlet. Vilka frågor ska man ställa och hur ska man tolka resultaten? Dåligt 
genomtänkta frågor ger ingen bra validitet. Validiteten har vi kunnat hålla genom att 
hänvisa och jämföra till annan litteratur inom området.  

4. Analys 
Här analyserar vi de organisationer som representeras av intervjupersonerna. Dessa 
serviceorganisationer spänner från sjukvård till banktjänster, reklam till it-konsult. Den 
gemensamma nämnaren de har är att de utför tjänster. Vi bygger vår analys på 
personernas redogörelser. Under analysen använder vi den tidigare forskningen och dess 
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olika organisationsteorier. Vi använder teorierna som ett hjälpmedel för att se hur 
anställda i servicesektorn uppfattar och värderar strukturen hos de organisationer som 
de är yrkesverksamma i. Vi redogör också för de erfarenheter och upplevelser som 
intervjupersonerna har av de organisationer de arbetar för. 

4.1 ”Tinas” organisation 
Tina är ansvarig för många uppgifter på arbetsplatsen. Hon svarar i organisationens 
kundlinje för irländska, svenska, norska och danska kunder. Hon har hela tiden haft som 
mål att avancera inom organisationen och de ser hennes ansträngningar. Hon är 
välutbildad men innehar inte den position som hon är utbildad för. Det finns dock goda 
möjligheter för henne att lyckas med en karriär.  

Tina säger att hon aldrig behöver känna sig osäker i sin yrkesroll. Hon har full kontroll 
över sin arbetsuppgift och hon vet också vart hon skall vända sig om hon har frågor och 
uppgifter hon behöver ha uppbackning eller svar på. Hon är positiv och trygg i sin roll 
vilket hon uppskattar mycket. Hon anser att organisationen är bra men att det i vissa fall 
skulle kunna gå fortare om hon hade haft möjlighet att själv ta fler egna beslut. 
Samtidigt inser hon att det skulle bli kaos om medarbetare i organisationen skulle ha 
möjlighet att fatta sådana beslut som rör organisationen i stort. Det är tydligt att Tina 
uppskattar strukturen samt att hon tycker det är trivsamt att det finns klara riktlinjer för 
hur beslut skall tas.  

Hennes beskrivning av strukturen på arbetsplatsen tenderar att vara åt det strukturella 
hållet enlig Bolman och Deal (2005). Detta kan man se eftersom organisationen är stor 
till antalet anställda och kunder samt att hon beskriver vikten av att kunder och anställda 
har full kontroll på vilken person som har hand om en viss specifik uppgift. Hon tycker 
att fördelarna med det strukturella sättet att arbeta på överväger de nackdelar som kan 
finnas. Det strukturella perspektivet tyder på att det är en arbetsplats där det hierarkiska 
sättet dominerar. Kommunikationen mellan organisationens anställda varierar beroende 
på var de är belägna.  

Man kan även se drag av Human Resource perspektivet. Tina har trots allt fått 
befogenheter att sträcka sig utöver de interna regler som finns. De har sett hennes 
kompetens och litar på hennes beslut. Human resource perspektivet innebär att 
medarbetare får en känsla av samhörighet och att det är just dem som organisationen 
behöver.  

Tina befinner sig i två av organisationssektorerna: operativa kärnan samt mellanchef. 
Hon har samma arbetsuppgifter som hennes arbetskamrater men hon fyller dessutom 
lite av en mellanchefs funktion. Tina upplever att hon blir tillsagd om vad hon skall 
göra. Det är ett tydligt glapp mellan chefer, mellanchefer och den operativa kärnan där 
avståndet är stort. Detta märks genom att information kan ta tid att förmedla inom 
organisationen.  

Enligt Mintzberg ligger organisationens struktur mellan den professionella byråkratin 
och den divisionaliserade organisationen. Den professionella byråkratin används vid de 
olika kontoren. Där utbyts lite information mellan den strategiska ledningen och den 
operativa kärnan. Den divisionaliserade används mellan kontoren. Där är 
kunskapsutbytet stort och det är ett konstant samspel mellan dem.  
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I Tinas organisation ser man att arbetsordningen har klara och fasta 
ansvarsförhållanden. Däremot är strategin uppbyggd så att ny information som kommer 
från kunder och kontor används i organisationens omedelbara närhet. Detta betyder att 
information mellan direkt berörda parter påverkar organisationen. På samma sätt 
fungerar de prioriterade processerna där information från en del av verksamheten 
används till annan verksamhet. Men detta gäller enbart de enheter som har kontinuerlig 
kontakt med varandra. Den information som skickas vidare ner i kedjan har alltid en 
ansvarig högre upp. Sällan eller aldrig går det åt andra hållet.  

Styrsystemet innebär att det finns en tydlig kontroll över alla delar i verksamheten. Alla 
typer av åtgärder kommer från den strategiska ledningen. Osäkerhet åtgärdas snabbt 
genom att omfördela arbetsuppgifter eller ge mer utbildning. Skulle Tina eller hennes 
kollegor bli osäkra i sin roll skulle organisationen snarare strama upp arbetsuppgifterna 
istället för att låta arbetstagarna finna egna vägar att lösa problem. Resurserna är en 
blandning av ekonomitänkande och de anställdas intressen.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Tinas arbetsplats ligger åt det hierarkiska 
hållet. Vi kan applicera det strukturella perspektivet på Tinas organisation som Bolman 
och Deal beskriver. Organisationen är uppbyggd kring ett pyramidformat. Medarbetarna 
i organisationen har olika rang och bestämda uppgifter som de förväntas göra. Vi kan 
också applicera Human resource perspektivet. Organisation och medarbetare är 
beroende av varandra och kan inte skiljas åt. Organisationen är mån om alla. Den vill 
inte riskera att ha en hög personalomsättning eller att personalen känner sig otillräcklig. 
Om vi väljer att applicera Mintzbergs teorier passar den professionella byråkratin och 
den divisionaliserade organisationen bra. Vi kan se att det finns ett glapp mellan 
operativa kärnan, mellanchefer och strategisk ledning. Vi kan tydligt se att det inte går 
att hålla sig enbart till en teori för denna organisation. Organisationen är mer komplex. 
Mellanchefer som Tina har ett ansvar att upprätthålla. De har en ordning som passar 
organisationen. Efter denna ordning utarbetar de ofta en egen ide som formar 
organisationens struktur. Vad man kan anta är att organisationen har arbetat fram sin 
egna och specifika modell. Detta för att den skall passa organisationens mål och policy. 
Det är förmodligen både genomtänkta idéer och tillfälligheter som skapat just denna 
organisation.  

4.2 ”Idas” organisation 
Ida trivs bra med utformningen på den organisation hon arbetar för. Ida är ansvarig för 
medarbetare och kontakter utanför det egna kontoret. Ida tycker om utmaningar och för 
henne är det viktigt att hon får påverka sin arbetsmiljö och att hon känner att 
organisationen kan lita på henne. Samtidigt tycker Ida att organisationen kanske inte 
fullt ut kan se eller avgöra vad som sker eller vilka resultat som just vid tillfället 
produceras. Ida tycker egentligen att detta inte behöver vara en nackdel. Hon är 
avdelningschef för cirka 20 personer. Hon känner att hon gör karriär och detta tycker 
hon är roligt och spännande. Hon anser också att organisationen kan ge henne möjlighet 
och utrymme för detta.  

Ida ser organisationen i stort som nätverksbaserad. Hennes beskrivning av strukturen på 
hennes arbetsplats tenderar att vara åt Human Resource perspektivet. Detta kan man se 
eftersom organisationen är stort till antalet anställda och kunder samt att hon beskriver 
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vikten av att kunder och anställda har fria händer. Så länge arbetet gynnar 
organisationen sätts det inga regler. Hon anser att fördelarna med Human Resource 
perspektivet är att man som anställd känner att man har stor plats och att organisationen 
behöver just henne. Hon ser stora fördelar i ansvarshanteringen. Det finns inga regler 
om vem som ska utföra vissa arbetsuppgifter. Alla vet vad som ska utföras och alla får 
också se till att det blir så. 

Ida befinner sig på en av Mintzbergs sektorer: hon är en mellanchef. Hon har samma 
arbetsuppgifter som hennes arbetskamrater men hon har dessutom lite av en 
mellanchefs uppgift. Enligt Mintzberg ligger organisationens struktur under 
divisionaliserade organisationen. Där utbyts mycket information och de har en löpande 
dialog om vad som händer och sker. Ida upplever också att hon känner sig mycket 
efterfrågad vilket också gör att hon hela tiden anstränger sig att göra sitt yttersta för 
organisationen.  

I Idas organisationsstruktur ser man att man tittar på människors omdömen och att man 
utifrån egna beslut också tar rätt beslut. Grunden är att medarbetaren besitter den rätta 
kunskapen. De prioriterade processerna i organisationen är att information skapar mer 
lärande och att man ifrågasätter sina egna föreställningar.  

Styrsystemet innebär att man ofta skall fråga sig ”varför” och ”hur”. Detta synliggörs då 
de anställda ärligt månar om organisationen på största möjliga sätt. Hanteringen av 
osäkerhet i organisationen skulle hanteras med dialog sinsemellan och man skulle finna 
lösningar till förändrade beteende och se över innehåll. Idas organisation är tydligt åt 
den nätverksbaserade organisationen. Exempelvis har organisationen obestämda 
ansvarsfördelningar, stor vikt läggs på vad de anställda prioriterar samt att information 
skall hanteras men diskuteras med varandra. Organisationen betonar samarbete och 
öppen dialog. Ida ser inte detta personligen som enbart positivt. Risken hon kan känna 
är att det kan finnas anställda som smiter undan och inte är så öppna i sin arbetsroll som 
de borde. Hon skulle vilja att alla ställer upp mer för varandra. 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Idas arbetsplats ligger åt den 
nätverksbaserade organisationen. Vi kan applicera Human resource perspektivet på Idas 
organisation. Bolman och Deal (2005) beskriver Human resource perspektivets 
organisation med att det betonar samspel och att alla parter behöver varandra.  

När vi applicerar Mintzbergs struktur blir det den divisionaliserade organisationen som 
passar bäst. Så länge det går bra och organisationens medlemmar står för 
organisationens värderingar samt utför sina uppgifter har man fria händer att planera sitt 
arbete. Vad man kan anta är att organisationen har hittat denna typ av arbetssätt och inte 
behöver ta in små detaljer att komplettera med. Organisationens mål och policy har 
landat på en god nivå. Detta har säkert varit genomtänkt och planerat. Ledningen tycker 
att det är bra som det är. Man ser att det finns utrymme att ha idéer i den fasta 
organisationsstrukturen. 

4.3 ”Pers” organisation 
Per arbetar som sjuksköterska på ett lasarett. Detta innebär att han har befogenheter att 
ta blodprover, fördela och mäta medicin, ha kontakt med läkare och en mängd andra 
arbetsuppgifter. Per känner att han är en länk mellan de som tar besluten om patienterna 
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och vårdbiträdena som har det närmaste ansvaret för patienterna. Per är inte särskilt 
intresserad av att klättra i organisationen. Han anser att den utbildning han innehar 
motsvarar vad han vill göra. Däremot ser han det som ett krav och en rättighet att han 
får kurser som knyter an till hans arbetsuppgifter. Per tycker det är roligt om han kan 
påverka arbetsmiljön bland medarbetare. Att vara med och förändra organisationen har 
han aldrig funderat på.  

För övrigt tycker Per att den organisation han arbetar för är den optimala för ändamålet. 
Att införa mer flexibilitet i arbetet skulle kanske ge en roligare arbetsplats men han 
anser att det inte skulle gynna patienterna. Han anser att det omvända är viktigare. Det 
är viktigare att sätta patienterna i centrum och inte börja äventyra deras säkerhet. 
Organisationen ser han som tydligt hierarkisk. Hans beskrivning av strukturen på 
arbetsplatsen är den strukturella enligt Bolman och Deal (2005). Detta kan man se 
eftersom organisationen är stor till antalet anställda och alla har bestämda uppgifter. De 
anställdas uppgifter skall inte överskridas eller slarvas med. De specifika uppgifterna 
som de är tilldelade har de fått just för att det inte ska bli något problem. Det finns ett 
tydligt pyramidtänkande och i praktiken har de anställda också löner som beskriver 
deras status i organisationen. Det strukturella perspektivet har ett mönster av väl 
uttänkta roller och relationer.   

Per befinner sig på en av Mintzberg sektorer: den operativa kärnan. Även om han kan 
utföra mycket av det som är vårdbiträdets uppgifter ska han inte göra deras arbete. Pers 
arbetsuppgift innebär att göra det han har blivit tillsagd. Går han utanför de ramar som 
sätts upp äventyras säkerheten för patienterna. Enligt Mintzberg ligger organisationens 
struktur under maskinbyråkrati. Här finns den strategiska ledningen och den operativa 
kärnan. Mellan dessa två är det ett stort avstånd. Den maskinbyråkratiska organisationen 
används i hela organisationen där Per arbetar. Per nämnde att det kunde vara lite tråkigt 
med denna strikta organisation men att han inte ser möjligheter att arbeta på något annat 
sätt. Patienterna måste alltid vara i centrum och man måste minimera riskerna för 
exempelvis felmedicinering. 

Arbetsordningen hos Per är en hierarkisk rangordnad organisation. Här präglas det av en 
tyngd där information stödjer mål, rutiner föreställningar och beslutsprocesser. Man har 
klara ansvarsförhållanden. De prioriterade processerna i organisationen är att beslut 
skall tas av beslutsförfattarna. Styrsystemet i den hierarkiska organisationen har en 
betoning på kontroll, nedbrytbara mål, enhetlighet och precision. Detta är tydligt på Pers 
arbete eftersom alla ska ha kontroll på vad de gör. Det finns inte tid i en stressig 
situation att fundera ut något nytt eller tid för eftertanke. Då måste alla handla på ett 
bestämt sätt. 

Hanteringen av osäkerhet i organisationen hanteras med att strama upp organisationen. 
Om det skulle förekomma oklarheter medarbetare mellan så måste man lösa det genom 
att ge ännu tydligare instruktioner om vad som skall göras. Pers organisation är tydligt 
hierarkisk. Exempelvis har organisationen klara arbetsfördelningar samt stor vikt läggs 
på vad arbetarna har för uppgifter. Detta ser inte Per personligen som ett måste i sin 
organisation i och med att han arbetar med människor och att det kan finnas många 
patienter samtidigt att vårda. Saker måste fungera och att organisationen ser stel ut från 
en utomstående granskare betyder inte att man som sjuksköterska är som en robot. Per 
anser att man måste kunna se glädje och vara positiv. Det krävs också att man har en 
god människosyn. Annars är man inte kvar på en sådan organisation som Per arbetar på. 
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Per känner sig säker i sin roll men vet samtidigt att han kan bli utbytt mot någon annan 
om han inte sköter sitt arbete.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Pers arbetsplats är en hierarkisk sådan. Det 
finns inslag av en problematik att arbeta med människor. Detta kräver ett specifikt 
arbetssätt. I sjukvården är det inte helt oproblematiskt att arbeta. Personalen skall inte 
bara vara personal. De är också medmänniskor till anhöriga och patienter. Här förväntas 
det att man uppför sig ödmjukt. Dock finns det tydliga kriterier som hänvisar på att det 
är en hierarkisk stark organisation. Exempelvis att flera medarbetare har olika 
befattningar och titlar. Som anställd ska man alltid följa instruktioner från högre ort. Det 
strukturella perspektivet kan vi applicera på denna organisation för här har var man sitt 
uppdrag. Det mesta är svart på vitt och man inväntar mer instruktioner allt eftersom 
arbetet går framåt. Mintzbergs struktur maskinbyråkrati kan vi applicera i denna 
organisation. Var man har sin arbetsuppgift som man skall göra och man inväntar order 
efter hand om det dyker upp oklarheter. Pers organisation läggs stor vikt på rutiner och 
att information och beslut inte får fattas av ”fel” personer.  

4.4 ”Ulfs” organisation 
Ulf trivs bra på sitt arbete som utbildare av ekonomisystem. Han reser runt till 
organisationens övriga kontor i Sydamerika och Centralasien. Ulf är ansvarig för några 
medarbetare på ett fristående kontor som är en del av en större organisation. Han har 
medarbetare som gör snarlika uppgifter men han har också medarbetare som han delar 
ut uppgifter till.  

Förutom den egna avdelningen finns det uppgifter som de lägger ut på externa 
organisationer. Exempel på de externa uppgifterna är renhållning och en cateringfirma. 
Kontoret fungerar i stort som ett fristående kontor. Ulf har bra kontroll på den högsta 
ledningen dit han hör av sig om det skulle uppstå frågor. Däremot har han ingen eller 
obefintlig kommunikation med alla de andra kontoren som finns i organisationens sfär 
förutom de han är ansvarig för utbildning till. Ulf är trygg i sin roll och känner att han 
och hans medarbetare har stort ansvar för det arbete de utför. De har som mål att 
avdelningen skall fungera och prestera goda resultat. Ulf och hans medarbetare agerar 
som om de driver en organisation men de har ändå inte det slutgiltiga ansvaret. Detta 
tycker Ulf är både bra och dåligt. Han upplever att han har gjort karriär för att uppnå 
den position han innehar men han upplever samtidigt att han enbart är en del av 
organisationen som kan rationaliseras bort. Ulf är mån om att det går bra för 
avdelningen. De är ett team där inbördes konkurrens inte existerar. De har öppna 
dialoger och ger varandra uppgifter samt hjälper varandra ofta. Men det är bara Ulf som 
skall ta kontakt med ledningen när det blir aktuellt.  

Om organisationen säger han att den fungerar bra men att de på hans avdelning arbetar 
nätverksbaserat. Han tillägger att organisationen som helhet fungerar starkt hierarkiskt. 
Denna kombination stör inte Ulf för han känner att ledningen har fullt förtroende för 
honom och avdelningen han ansvarar för. Detta ser han som bara positivt då 
organisationen i stort har en grund som är stabil. Ulfs beskrivning av strukturen på 
arbetsplatsen är i stort av det strukturella hållet enligt Bolman och Deal (2005). Detta 
kan man se eftersom organisationen är stor till antalet anställda och kunder samt att Ulf 
beskriver vikten av att ledning och anställda har full kontroll på vad organisationen har 
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för mål och inriktning. Även Human Resource perspektivet passar här med tanke på att 
det är ett givande och tagande mellan organisation och anställda. 

Ulf befinner sig på en av Mintzberg sektorer: han är mellanchef. Hans arbetsuppgifter 
som mellanchef yttrar sig i att det är han som har ansvaret för kontoret och att arbetet 
där blir gjort samt att det är han som förmedlar från ledning till den operativa kärnan. 
Detta betyder att hans medarbetare på kontoret och hans uppgift är att föra åsikter och 
önskemål från den operativa kärnan till högsta ledning. Enligt Mintzberg ligger 
organisationens struktur som den divisionaliserade organisationen. Detta betyder att den 
enskilda verksamheten i stort får driva verksamheten vidare så länge de visar på goda 
resultat och står för organisationens värderingar.  

Ulfs arbetsplats är en parallellt samkörd organisation. Man kan t.ex. se att den breda 
organisationen har klara ansvarsförhållanden. På Ulfs kontor betonas och uppskattas 
kunskap högt. Man tar tillvara på den kunskap som ger mest under det aktuella arbetets 
gång . Däremot kan man se i de prioriterade processerna att man arbetar med att hantera 
information och behandlar den på plats. Syftet är att på det ”lilla” kontoret nå förståelse 
och ifrågasätta eget beteende och föreställningar i arbetets förlopp. Här betonas och 
prioriteras också strategisk ledning. Man frågar sig ofta ”varför” och ”hur” man ska gå 
vidare. Om verksamheten i organisationen blir alltför osäker eller om andra misstag 
begås hanteras detta genom att avdelningen stramas upp under en tid. När osäkerheten 
är löst återgår man till det normala arbetssättet. En organisation agerar olika med tanke 
på storlek. Den ”stora” organisationen eftersträvar stabilitet och den ”lilla” letar efter 
nya sätt att utnyttja resurser och kompetens på plats.  

Här har man en väl fungerande samkörning av de olika sätten att arbeta vilket gör att 
organisationen är en kombination av nätverk och hierarkisk struktur. Detta ser Ulf som 
något positivt. Han betonar också att ansvar och ett pålitligt arbetslag gör detta möjligt.  

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att Ulfs arbetsplats är en kombination av 
hierarki och nätverk. Vi kan applicera Human resource perspektivet och det strukturella 
perspektivet på Ulfs organisation. Bolman och Deal (2005) beskriver Human resource 
perspektivets organisation med att det betonar samspel och att alla parter behöver 
varandra. Ändå finns det en bestämd ordning som skall följas. Orsaken är att 
information måste gå till rätt person eller avdelning. Appliceringen av Mintzbergs 
strukturer är den divisionaliserade organisationen. Denna struktur används ofta när man 
har verksamheter som ligger på olika platser. Detta betyder att den enskilda 
verksamheten i stort får sköta sig själv så länge de visar på goda resultat och att den står 
för organisationens värderingar. Organisationen är till lika stora delar hierarkisk som 
nätverksbaserad. De arbetar parallellt med varandra. 

4.5 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis kan vi se att det går att applicera organisationsstrukturer för de fyra 
organisationer som intervjupersonerna beskriver. Vi kan alltså använda teorierna för att 
se vilken typ av organisation det är. Ofta är det en kombination av olika teorier i en 
organisationsstruktur. Vi kan också se att organisationerna har hittat egna former som 
passar dem bra. Man kan se att alla jobbar i ett mer eller mindre strukturellt uppbyggt 
förhållande. När organisationen är åt det strukturella hållet kan vi se att arbetsordningen 
är hierarkisk. Det finns alltid en intern ordning om hur vissa saker ska fungera. I alla 
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organisationer behövs det någon som har det övergripande ansvaret. Human Resource 
perspektivet finns inom de som arbetar i en nätverksbaserad struktur. Human Resource 
perspektivet kan kombineras inom hierarkiska och nätverksbaserade organisationer. Det 
har att göra med hur man planerar ett förhållningssätt gentemot varandra. Tre av de vi 
intervjuade har en mellanchefs position. De har tydliga länkar både uppåt och nedåt i 
organisationen. Skillnader emellan mellancheferna är att de arbetar antingen internt med 
gruppen eller att de har en intermediär uppgift.  

5. Diskussion 
I det avslutande kapitlet ska vi diskutera hur vårt syfte har förankrats och hur 
frågeställningarna besvarats. Vi diskuterar också hur teorierna kan användas och vilka 
funktioner vi anser att de kan uppfylla. Vi har dock funnit att större enheter är 
problematiska att analysera med en teori. Större enheter kräver ofta flera kombinationer 
av teorier vid analys. Antalet anställda på organisationerna skiljer sig åt. Desto större 
organisationer tenderar att bidra till en mer hierarkisk organisation. Vi väntade oss att 
större organisationer inom servicesektorn skulle ha liknande organisationsstrukturer. Vi 
kan med hjälp av teorierna bestämma olika delar av organisationen. Vi fann att 
organisationerna skiljer sig åt markant. Organisationerna tenderar att välja olika delar av 
de teorier som finns och det resulterar i en fungerande organisation för just det specifika 
ändamål som organisationen har. Teorierna är ett verktyg för organisationerna att 
utforma en struktur som passar dem.  

Vårt syfte att beskriva hur anställda i servicesektorn uppfattar och värderar strukturen 
hos de organisationer som de är yrkesverksamma i har varit intressant. De anställda 
uppfattar organisationen som given och funderar inte särskilt mycket på vad som ligger 
bakom strukturen på den organisation de arbetar i. Vi kan se i vår undersökning att 
blandade teorier har skapat just den specifika målsättning och intresse de intervjuades 
organisationer har. De anställda karaktäriserar sina organisationer olika. Det tror vi 
beror på att organisationerna är olika och att man som enskild person har en viss 
föreställning om vad hierarki och nätverk är.  

Vi uppfattade att intervjupersonerna la tyngd på prioriteter i organisationen och hur man 
fördelade resurser. Som exempel kan vi ge intervjupersonen Per. Han ansåg sig kunna 
utföra uppgifter som han inte hade tillstånd att göra. Detta är tydligt i en hierarkisk 
organisation. Hantering av resurser i den hierarkiska organisationen behandlar styrning. 
Intervjupersonen Ida upplever sin organisation som nätverksbaserad. Hon ska utföra alla 
de uppgifter som hon klarar av och organisationen betonar samarbete och öppen dialog 
medarbetare emellan. Här letar man efter nya sätt att utnyttja resurser och kompetens.  

Det strukturella perspektivet, HR-perspektivet och maskinbyråkrati och 
diversionaliserade organisationen är de teorier som vi har kunnat använda mest. Vissa 
teorier, som exempelvis det politiska och symbolperspektivet, är svåra att använda för 
de organisationer vi har valt.  

Det politiska perspektivet är av den karaktären att enskilda intressen ofta kommer i 
första hand. Inom det politiska perspektivet prioriteras också oftast diskussion mellan 
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medarbetare. Konkurrens och makt mellan grupper är en regel i det politiska 
perspektivet. Detta har vi inte uppfattat att det är i organisationerna.  

I det symboliska perspektivet arbetar man ofta i nuet.  Spontanitet där man tolkar 
situationen från gång till gång. I våra intervjuer har vi förstått att grundregler och rutiner 
har betydelse för tryggheten. Även Mintzbergs enkla struktur samt den adhocratiska 
strukturen har vi inte funnit speciellt användbar.  

Den enkla strukturen samt den adhocratiska organisationen används oftast av mindre 
organisationer. Intervjupersonernas organisationer är större och mer komplexa varför 
det blir svårt att använda den enkla strukturen samt den adhocratiska. Den adhocratiska 
organisationen är dessutom en löst uppbyggd organisation och det är ingen organisation 
där våra intervjupersoner arbetar i. Intervjupersonerna upplevde att det fanns 
grundläggande rutiner som man förväntades använda. 
Intervjupersonerna är nöjda med sina organisationer och vad vi kan se nöjda med 
upplägget av planering och arbetsordning. Deras uppfattning av för och nackdelar av 
organisationen visar på att de anställda har ett förtroende för att ledningen har utformat 
den struktur som passar bäst till respektive organisation. De anställda är måna om att 
göra ett gott arbete och vill gärna se att organisationen går bra. Intervjupersonerna har 
en sak gemensamt; de har en lojalitet och tilltro på att organisationens ledning har fattat 
ett rätt och riktigt beslut angående strukturen på arbetsplatsen. Samtidigt har de alla 
funderingar om att det kanske kunde vara på ett annat sätt. Tina har vissa invändningar 
om organisationen men anser samtidigt att om det inte vore som det var skulle det bli 
kaos. Per säger att situationer skulle kunna bli livshotande. Ida ger uttryck åt att hon inte 
tror att organisationen ser vad hon och hennes medarbetare gör. Detta tycker hon känns 
tråkigt men hon anser att företaget å andra sidan är stort till antalet anställda och att 
ledningen litar på henne och hennes insatser. Ulf kan tycka att hans avdelning drivs som 
en fristående enhet och att detta är på både gott och ont. Han anser dock att fördelarna 
väger tyngre för företagets målsättning.    

Teorierna vi har använt i denna uppsats har funnits mycket användbara. De olika 
teorierna går inte att använda fullt ut mot intervjupersonernas organisationer. 
Organisationerna har olika ambitioner och mål som ska förverkligas. Om man vill 
förändra sin organisation eller marknadsnischen så kan teorierna användas som 
riktlinjer. De olika teorierna bör fungera som ett verktyg. Vissa delar i en teori passar en 
organisation utmärkt medan andra delar inte fungerar. Vi har kunnat använda teorierna 
på alla de organisationer vi har analyserat för att avgöra vilken inriktning den specifika 
enheten har. Däremot kan man inte använda en teori till en hel verksamhet eftersom de 
består av så många mindre enheter.  

Harris och Moran (1996) anser att det ställs helt andra krav på dagens ledare än vad som 
har funnits tidigare. Idag krävs det att ledaren är global i sitt sätt att tänka. En modern 
ledare måste vara flexibel vid möten med andra människor. Detta gäller kontakter mot 
andra organisationer men också mot sina egna anställda. En modern ledare måste vara 
öppen för andra människors individuella skillnader och ta hänsyn till detta vid 
anställningar och tilldelandet av arbetsuppgifter. Den globala ledaren måste också vara 
kapabel till att omvärdera sina uppfattningar allt eftersom tiden går.  

För att en organisation ska kunna skapa den ”ideala arbetsplatsen” för sina anställda 
krävs det att organisationen kommer överens om vad organisationen ska åstadkomma. 
Vilka förutsättningar krävs det för att nå dit? Vilken struktur passar de anställda och 
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organisationen i stort? Viktiga kärnor att ta ställning till är att få varje individ att ta 
ansvar för sin roll, sin attityd och sitt beteende. 

Enligt våra intervjuer framkom det att man förlitar sig på organisationen om man ser att 
den fungerar. De som arbetar i organisationen känner förtroende för ledningens sätt att 
strukturera arbetet om de känner att de själva fyller en funktion och att 
kommunikationen fungerar.  

De personer vi har intervjuat har ställt sig på organisationens sida trots att de skiljer sig 
åt på många punkter. Vi har sett att de fyra organisationerna är av både hierarkisk och 
nätverksbaserad karaktär. De fyra intervjupersonerna har olika arbetsuppgifter och 
organisationerna är uppbyggda på olika sätt. Två av organisationerna har en inriktning 
mot det nätverksbaserade och de andra två har en mer hierarkisk inriktning. De fyra 
personer vi intervjuade var alla mycket nöjda och solidariska mot sina organisationer. 
Detta kan ha att göra med att organisationerna har en god grund och att man har lyckats 
att få medarbetarna att finna sin roll och blivit trygg med den. Detta kan medföra att 
arbetstagare försöker att hitta arbetsplatser som passar dem i stället får att söka efter 
arbetsplatser som matchar deras specifika kunskaper. Arbetsplatser som värnar om 
resurser och engagemang och skapar förutsättningar för chefer och medarbetare tror vi 
kommer att ligga högt på listan som attraktiva arbetsplatser där man kan utvecklas.  
De fyra olika arbetstagarna har helt olika arbetsuppgifter. Samtidigt skiljer 
organisationsklimatet dem emellan väldigt mycket. Man kan se en tendens att en 
organisation utvecklas med arbetsuppgiften samt de individer som arbetar inom den.  
Stora organisationer har en tendens att vara hierarkiska i grunden där sedan de olika 
avdelningarna blir mer nätverksbaserade. Här kan man se att de två olika modellerna 
mycket väl kan fungera i symbios med varandra. En stark styrning av en organisations 
huvudmål behövs samtidigt som det behöver vara mer flexibelt nere på 
individnivå. Framtida arbetsplatser ska vara ett forum för såväl individuell som 
organisatorisk utveckling. För att ge handlingsutrymme och möjlighet till nytänkande är 
tydliga förväntningar på konkreta resultat då nödvändigt.  

Vi instämmer med Bolman och Deal (2005): ”Den moderna mytologin utlovar 
fantastiska resultat om bara organisationen styrs på ett riktigt sätt”. 

5.1 Förslag till vidare forskning 
Under arbetets gång kände vi att det finns fler aspekter att fokusera kring. Exempelvis 
skulle det vara intressant att få svar på om det är möjligt att ha ett färdigt koncept på hur 
en organisation styrs från A till Ö. Det skulle också vara intressant att se om det finns 
skillnader på organisationsstrukturer mellan den offentliga och privata sektorn. Vidare 
skulle det vara intressant att analysera vad anställda värderar högt. Vi fann att de 
anställda trivdes bra med sin arbetssituation trots ett högt tempo. Hur kommer det sig? 
Avslutningsvis skulle en jämförelse mellan organisationer som är nystartade jämfört 
med dem som har funnits länge vara intressant. 
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7. Bilagor 

7.1 Intervjuer 
Här presenterar vi resultaten av de intervjuer vi genomförde. Intervjuerna genomfördes i 
april månad och genomfördes under två timmar på respektive intervjupersons 
arbetsplats. Vi valde att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod och frågorna 
vi ställde skulle kunna svaras på ett personligt sätt. Vi har under bearbetning av 
intervjuerna nedan reducerat och sett till att de inte är för personliga i det publicerade 
materialet. Detta för att både de intervjuade och arbetsplatsen ska vara anonym. 

7.1.1 Intervju av ”Tina” 
Vad har du för arbetsuppgift? 

Jag svarar i telefon för organisationens kundlinje. Jag arbetar alltså med kundsupport. 
Jag utför även bokning av anställningstider för mig och mina kollegor, nyanställningar 
och intervjuer till nya kollegor för organisationens kundsupport . Vår avdelning här har 
flera olika kundlinjer. Vi har privatkunder och organisationskunder. Dessutom har vi 
verksamhet i flera olika länder, bland annat Irland, England, Danmark, Sverige och 
Norge. Min huvudsakliga arbetsuppgift är att svara för våra organisationskunder i 
Sverige och Irland. Sedan sätter jag upp de olika tiderna som jag och mina kollegor ska 
arbeta.  

Är organisationen du arbetar för hiarkiskt eller icke hiarkiskt uppbyggd? 

Det är nog bådadera. Eftersom vi är lokaliserade i Danmark är det en påtaglig skillnad 
mellan chef och anställd. Det är nog vanligt i Danmark med en hiarkiskt uppbyggd 
organisation. Jag har vissa arbetsuppgifter där jag behöver ha kontakt med andra 
avdelningar och det är ok för organisationen eftersom jag verkligen behöver ha kontakt 
med dem i mitt arbete. Men om jag på egen hand börjar gå omvägar förbi chefer så blir 
det inte omtyckt. Ja, jag arbetar för en hiarkisk uppbyggd organisation. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Alla vet vad de ska göra. Jag vet exakt mina arbetsuppgifter och jag vet vilka människor 
jag ska ha kontakt med. Jag känner också att mina kollegor har koll på sitt område så 
jag behöver aldrig känna osäkerhet att uppgifterna jag delar ut inte blir gjorda. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Det finns många chefer här. Ibland känns det som att chefernas uppgift är att föra vidare 
våra åsikter till andra chefer. Man känner sig också lite styrd. Vissa arbetsuppgifter hade 
jag kunna utföra snabbare om jag hade haft varit lite mindre styrd. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Det blir snabbare beslutsvägar. Det behöver inte finnas människor som förmedlar vidare 
vad andra skulle kunna göra bättre själva. 
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Vilka nackdelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Det kan nog lätt bli kaos. Folk gör inte det de borde eftersom de anser att någon annan 
ska göra det. Man känner kanske inte ansvar eftersom det inte spelar någon roll vem 
som gör uppgiften. Förespråkarna hävdar att man känner mer ansvar om ingen säger till 
dem vad de ska göra men jag är inte säker på att det blir så.  

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mindre hiarkisk? 

Nej, det tror jag inte. Vi är totalt 20 000 anställda och det skulle bli kaos om vi fick 
befogenheter att gå direkt till avdelningarna. Tillslut skulle ju inte våra kontor, som är 
flera hundra till antalet, veta vem det är som bestämmer vad. Och våra flera miljoner 
kunder måste veta hur beslutsgången fungerar. 

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mer hiarkisk?  
Det skulle den nog bli. Jag tycker att systemet här fungerar bra och jag är själv för att 
vissa saker styrs upp ännu mer. 

7.1.2 Intervju av ”Ida” 
Vad har du för arbetsuppgift? 

Jag är avdelningschef för en avdelning på cirka 20 personer. Jag ser till så att 
avdelningen gör det den ska göra och att arbetet blir bra utfört. Jag har mycket kontakter 
med övriga avdelningar som är lokaliserade här i Malmö och även kontakt med de olika 
kontoren och dotterbolagen som är utlokaliserade i landet. 

Är organisationen du arbetar för hiarkiskt eller icke hiarkiskt uppbyggd? 

Det är en icke hiarkiskt organisation. Vi jobbar ganska mycket med det. Vi vill att alla 
anställda ska känna att de kan påverka. De ska kunna påverka sin egen arbetsmiljö och 
även känna att de är en del i organisationens utveckling. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 
Det är klart att arbetsuppgiften blir ju mer överskådlig om beslutsgången blir mer 
hiarkisk. Det är nog stimulerande för många att ha en överblick över arbetet och se 
resultatet som byggs upp. Det är nog den fördel jag kan se med en hiarkisk organisation. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Jag tror att det finns en stor risk att man faller in i tristess samt att man som individ inte 
utvecklas. En av människans största mål är att hela tiden gå vidare och jag tror att en 
hiarkiskt styrd organisation hämmar detta mål. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Beslutsvägarna är få. Det är klart att vi har vissa riktlinjer och bestämmelser för vem 
som ska besluta om vad men vi har dragit ner det till ett minimum. De anställda känner 
ett stort ansvar och att organisationen är beroende av deras särskilda kompetens för att 
överleva. Jag tror också att de bästa besluten fattas av människor som samtalar och 
känner varandra. Om de anställda i Malmö känner sina kollegor i Stockholm så blir 
besluten bättre. Korta beslutsvägar tvingar de anställda att ta kontakt med varandra och 
på det sättet skapa goda kommunikationsmöjligheter.   

Vilka nackdelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
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Det finns alltid människor som undviker ansvar. Ansvaret är kanske det största 
problemet. Detta löser man inte genom att strukturera om organisationen. Man måste 
istället ta itu med problemet, om det finns något sådant ansvarsproblem. Ett annat 
problem kan vara att man inte riktigt vet vem som har bestämt vad. Detta har vi löst 
genom att logga alla beslut i en databas. Detta skapar i sin tur ett annat problem: 
Anställda kan få en känsla av att vara övervakade. 

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mindre hiarkisk? 

Det är nog svårt att uppnå det. Vi har redan så lösa bestämmelser över de anställdas 
arbetsuppgifter att det är svårt att lätta på bestämmelserna mer. Fast det är klart, jag 
skulle personligen vilja att de anställda får förfoga mer av sin tid som de själva finner 
bäst. Som exempel skulle jag vilja räkna in arbete som utförs när man reser. Till 
exempel om man skissar på något projekt när man ändå reser mellan Malmö-Stockholm 
så skulle jag vilja att man får betalt för det. Där har vi en bit kvar att gå.  

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mer hiarkisk? 
På vissa områden skulle det bli bättre. Idag är det ibland svårt att veta vem som har 
ansvar för ett område. Om det är tydligare ansvarsfördelningar skulle det bli lättare och 
mer effektivt. Men det skulle inte bli roligare. 

7.1.3 Intervju av ”Per” 
Vad har du för arbetsuppgift? 

Jag arbetar som sjuksköterska. 

Är organisationen du arbetar för hiarkiskt eller icke hiarkiskt uppbyggd? 

Sjukvården är nog i det stora hela ganska hiarkiskt uppbyggd. En undersköterska har en 
speciell uppgift, en läkare en annan och jag som sjuksköterska något däremellan. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Jag vet vilket ansvar mina kollegor och vad de ska göra. Det är väldigt viktigt att ha full 
koll på de olika arbetsuppgifterna vi har. Det är till exempel viktigt att medicineringar 
blir riktiga. Vi bokför allt vi gör så att det inte ska finnas möjlighet för exempelvis 
felmedicinering. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Det känns ibland lite stelt. Man känner sig styrd. Det är lite konstigt att jag inte får 
utföra vissa av undersköterskans uppgifter. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Jag tror att det känns spontanare att arbeta i en sådan. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Det är lättare att det blir misstag. Risken finns att man gör en uppgift två gånger, något 
som kan få förödande konsekvenser i mitt yrke. 

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mindre hiarkisk? 

Nej. Den måste vara uppbyggd väldigt strikt, så som den är idag. 



 d

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mer hiarkisk?  
Jag tror det. Det snackas en del om att det ska bli lättare att vara mer flexibel men jag 
tror inte att det gagnar våra kunder, patienterna. 

7.1.4 Intervju av ”Ulf” 
Vad har du för arbetsuppgift? 

Jag reser till de avdelningskontor vi har i Sydamerika och Centralasien. Där utbildar jag 
och underhåller vårt ekonomisystem. 

Är organisationen du arbetar för hiarkiskt eller icke hiarkiskt uppbyggd? 

Organisationen i helhet är hiarkiskt uppbyggd. Men avdelningen jag arbetar för är inte 
alls hiarkisk. Vi har ju naturligtvis olika arbetsuppgifter men vi går ofta in i varandras 
uppgifter. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

En stor organisation måste vara ordentligt uppstyrt, annars blir det problem. Det är lätt 
för mig att avgöra vem jag ska delegera uppgifter till. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en hiarkisk organisation? 

Det är svårt att lära känna människor på andra avdelningar. Jag har bra kontakt med min 
egen avdelning men jag känner knappt personerna som finns på de andra avdelningarna. 

Vilka fördelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Det blir mer lagarbete när alla jobbar för samma mål – tillsammans. 

Vilka nackdelar anser du att det finns med en icke hiarkisk organisation? 
Vissa arbetsuppgifter blir kanske aldrig gjorda. Man litar för mycket på sina kollegor. 

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mindre hiarkisk? 

Ja. Jag är för lösa tyglar och jag skulle gärna göra mer arbete tillsammans med de andra 
avdelningarna. Mitt arbete skulle till viss del bli lättare om jag slipper gå genom den 
som är ansvarig för avdelningen. Samtidigt skulle det nog ta längre tid i andra 
avseenden. 

Skulle din arbetsplats bli mer effektiv om den var mer hiarkisk?  
Nej. Det är bra att den är hiarkiskt som helhet och bra att det är lösare tyglar på min 
egen avdelning. Jag vill inte att det ska bli ännu mer uppstyrt. 
 


