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Sammanfattning 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som påverkar otydlighet i arbetsroller och 

ansvarsområden när man jobbar i en matrisorganisation. Det är allt fler organisationer som 

väljer att arbeta i den organisationsformen för att snabbare få fram olika produkter i den 

snabbt förändrade omvärlden. Undersökningen grundar sig på en medarbetarundersökning där 

resultatet visade att en grupp av anställda upplevde sina arbetsroller och ansvarsområden 

mycket otydligare än den andra gruppen. Upplevelsen ses som ett betydande 

effektivitetshinder i det dagliga projektarbetet. Studien har haft en jämförande design mellan 

de två enheterna och informationen samlades in med hjälp av en kvalitativ 

undersökningsmetod, där fyra personer ur respektive enhet blev intervjuade.  

Undersökningen börjar med en teoretisk genomgång av olika begrepp och teorier som är 

uppdelade i tre olika analytiska dimensioner: matrisorganisation, multiprojekt och nätverk. 

Resultatet presenteras utifrån de tre analytiska dimensionerna som i sin tur har olika 

underkategorier med olika teman. Resultatet visar att otydligheten i arbetsroller och 

ansvarsområden inte skiljer sig så mycket mellan de olika enheterna. Det är bara 

tyngdpunkten i problematiken som är olika under de olika analytiska dimensionerna, 

beroende på vilken roll man har i organisationsnätverket.     

Studien visar också att om man är involverad i flera projekt samtidigt, så ser man lättare vad 

som händer med produkten i ett nästkommande projekt. Det underlättar att se helheten i ett 

större sammanhang och det verkar höja rolltydligheten. Men informationsöverföringen inom 

och mellan olika projekt från rätt person vid rätt tidpunkt fungerar dåligt och alla 

respondenterna vill se förbättringar kring detta för att projektsamarbetet ska fungera bättre. I 

dagens läge finns det många brister kring olika processer i den matrisorganisation som ingår i 

studien eftersom den organisationen är  omogen och ung. Detta ökar rollotydligheten markant 

i organisationen.          
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1. Inledning 

I dagens arbetsliv har det blivit allt vanligare att arbeta i form av projekt och orsaken är att 

kraven på flexibiliteten har ökat i företagen. Man måste anpassa sig till kundernas behov, där 

produkterna har kortare livstid på grund av den snabba tekniska utvecklingen.  

För att utveckla produkter snabbt driver många organisationer idag flera projekt parallellt, där 

nästa version av samma produkt utvecklas av ett parallellt pågående projekt. Ett sätt att 

organisera medarbetarna är med hjälp av en matrisorganisation där medarbetare ”hämtas” 

med rätt kompetens till olika projekt från samma resurspool. Granström (2000, s. 31) säger att 

gruppens villkor är otydliga i organiska organisationer. Han skriver: ”Otydligheten i 

organisationen avspeglas sig i gruppernas arbete, man är oklar över vilka mandat och 

uppgifter man har”. Enligt Knight (1976, s. 125) har matrisorganisationsstrukturen inom sig 

roll- otydlighet/rolltvetydighet, ”role ambiguity”. Den definitionen syns i vetenskapliga 

artiklar men i vad som leder till de möjliga rollotydligheterna är forskningen ofullkomlig. 

Flera företag som jobbar efter samma organisationsform kan ha samma problem och det kan 

vara växande problem eftersom allt fler företag väljer att organisera arbetet enligt 

matrisorganisation där det körs olika projekt parallellt för att snabba på produktionen.  

Författaren Eskerod (1996, s. 65) är kritisk när det gäller forskningen som finns om 

multiprojektmiljön.  För det första tycker hon att forskningen borde beakta dynamiken och 

turbulensen i omgivningen. För det andra anser hon att forskningen borde beakta projekt som 

sociala konstruktioner där det tas hänsyn till mänskliga relationer sinsemellan. 

Den här uppsatsen tar reda på vilka faktorer som kan ligga bakom otydliga/oklara roller där 

projektarbetet är organiserat enligt matrisorganisationen. Fokus kommer ligga på 

medarbetarperspektivet.  Tre analytiska dimensioner (matrisorganisation, multiprojekt och 

nätverk)  är till hjälp för att  få klarhet i den frågan. 

Studien utgår från det strukturella perspektivet där rollupplevelser studeras i en 

matrisorganisation och faktum är att olika organisationer ger olika förutsättningar för 

arbetsroller. Enligt Bolman & Deal (1997, s. 62) är ”det strukturella perspektivet inriktat på 

att utforma roller och relationer på ett sätt som gör att man uppnår både kollektiva mål och 

anpassning av individuella skillnader ”.   
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Det förekommer olika grupper inom matrisorganisationen och med hjälp av nätverksanalys 

kommer det att studeras/undersökas närmare hur relationer fungerar mellan och inom olika 

grupper. Studien kommer också att ta hänsyn till arbetsrollsupplevelser när man är bunden till 

flera projekt samtidigt.   

1.1. Syfte och problemställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar om individer upplever tydlighet i 

sina arbetsroller eller inte och hur detta hänger samman med organisationsstrukturen, i detta 

fall en så kallad matrisorganisation. Jag kommer att titta närmare på två arbetsgrupper i 

samma enhet, varav den ena gruppen upplevde minst otydlighet och den andra gruppen 

upplevde mest otydlighet i sin arbetsroll som ett betydande effektivitetshinder i sitt arbete 

enligt medarbetarundersökningen. 
1) Hur ser de olika uppfattningarna ut när det gäller otydlighet i arbetsrollen?  

2) Hur samspelar de här olika uppfattningarna med multiprojektmiljön där projektarbetet är 

organiserat som matrisorganisation? 

3) Ökar rolltydligheten genom att man söker rätt person i nätverket för att få bättre 

information? 

I det första avsnittet är teori och tidigare forskning. Teoridelen består av tre analytiska 

dimensioner (matrisorganisation, multiprojekt och nätverk) och i början av varje teoridel 

definieras de begreppen. 

2. Teori och tidigare forskning 

2.1. Matrisorganisation 

Ögård och Gallstad (1999, s.24) och Wenell (2001, s. 131) säger att i en matrisorganisation, 

med andra ord en linje -/ projektorganisation står samspelet fokus mellan de två strukturer där 

man försöker få ut fördelarna från de båda organisationsformerna. Bruzelius och Röming 

(1986, s.25) och Ögård & Gallstad (1999, s.59) säger att matrisorganiserade projekt innebär 

att man ”lånar resurser från linjen” eftersom personella resurser formellt finns kvar i sina 

linjeorganisationer och man kan även parallellt ha andra arbetsuppgifter på linjen. 
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Matrisorganisationen ger möjligheten att använda resurser från andra enheter, från andra 

linjeorganisationer för projektarbete (Wenell 2001, s. 131). Matrisorganisationen har kvar 

olika beroendeförhållanden med den funktionella linjeorganisationen och ”den skär tvärs 

igenom ” den linjeorganisationen, det är därifrån namnet kommer (Selin 1998, s. 43).  

Matrisorganisationen består av två organisationsformer, en linje- och en projektorganisation 

(Bruzelius & Skärvad 2011, s.206). 

Organisationsformen som matrisorganisation kallar Mintzberg (1983) för adhocrati och som 

denna studie tittar närmare på. I adhocrati organiseras alla projekt som matrisorganisation. 

Mintzberg förklarar att det är organisationens omgivning /omvärld och dess krav som avgör 

vilken organisationsform som är lämpligast i en viss omvärldssituation. Det mest utmärkande 

särdrag för adhocrati att den är organisk i sin form. När omgivningen är dynamisk och 

komplex samt arbetsuppgifterna är föränderliga, då är organisationer organiska för att kunna 

anpassa sig till dessa förhållanden (Granberg 2003; Mintzberg 1983). 

 Problem mellan linje och projekt 

Ögård & Gallstad (1999, s. 15 ff.) nämner att matrisorganisationen är den mest krävande 

organisationsform som ställer mycket höga krav på koordination och samarbete mellan linje 

och projektet. Samarbetet lyckas man bara åstadkomma genom vinna/vinnarrelationer i 

organisationen och att man försöker uppnå/vinna lösningar. Men det sistnämnda kräver även 

en mogen organisation där alla inblandade är vana att samarbeta.      

Ögård & Gallstad (1999,s.59 ff.) lyfter fram att viktigast är att skapa balans mellan linje och 

projekt i matrisorganisationen av företagsledningen när det gäller nyckelspelarnas olika roller 

som beställaren, linjechefen, projektledaren och projektmedarbetaren. Alla måste förstå 

varandras roller och kunna se samarbetet ur varandras synvinkel. Ögård & Gallstad (1999, 

s.222 ff.) pratar även om balansteori, dvs. roller och spelregler mellan linje och projekt för att 

få en organisation i balans. 

Med andra ord innebär det att spelreglerna ska se ut följande sätt mellan linje och projekt i 

matrisorganisationer: Projektledare/projektet bestämmer ”vad” som ska göras, ”när” det ska 

vara klart och ”hur mycket” får det kosta. Linjechef/ linjen bestämmer ”vem” ska genomföra 

arbetet, ”hur” arbetet ska utföras, dvs. val av metoder (Selin 1998; Sebestyén 2005; Ögård & 

Gallstad 1999).  
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En fördel med matrisstrukturen är att flexibiliteten och effektiviteten inte ska gå förlorade 

inom matrisen, en person ska vara ansvarig för matrisstrukturens helhet, hålla balans både i 

funktionernas och projektens intresse (Hatch, 2002, s.221). Enligt Ögård och Gallstad (1999, 

s.211) finns det både fördelar (flexibel, skräddarsydd organisation, styrbarhet, uppgifts - och 

kundorientering) och nackdelar (dubbla rapporteringsvägar, ökad samordning, konfliktrisker 

angående roller och resurser, dubbel lojalitet) med matrisorganisationen. 

En av nackdelarna med matrisorganisationen är att det kan medföra en maktkamp om resurser 

mellan olika chefer, mellan linje- och projektchefer. Bruzelius och Skärvad (2011, s. 210) 

säger att om det finns flera chefer som ska ha ett gemensamt ansvar, finns en risk att ingen tar 

ansvaret eller att man är oense om sina ansvarsområden eftersom det upplevs oklart. Enligt 

Hatch (2002, s. 221) är konflikterna redan inbyggda i projektledarens och linjechefens roll.   

”Role ambiguity”/rollotydlighet  

Knight (1976, s.125) skriver: att jobba efter matrisorganisationsstrukturen innebär en stressig 

arbetsplats som har ”role ambiguity” inom sig.  

”Role ambiguity” (också rollotydlighet, rolltvetydighet) innebär att det finns brister både i 

tydlighet i förväntningar och i hur stort ansvarsområdet är samt vilka aktiviteter som är 

viktigast att utföra vid befattningen (Rizzo et al. 1970; Van Sell et al. 1981). 

Man upplever helt enkelt osäkerheten kring jobbdefinition. Osäkerheten är fokuserad på 

andras förväntningar för ens arbetsprestation och ” vilka steg man ska ta för att möta dessa 

förväntningar och konsekvenserna av ens arbetsbeteende ” (Organ & Bateman 1986). 

Osäkerheten kan också ligga i anställdas oklarhet (”ambiguity”) hur andra aktörer uppfattar 

projektet och att man inte förstår kopplingar till olika delar av projektet eller man inte inser att 

en tidigare beprövad arbetsmetod inte fungerar längre för att lösa ett nuvarande problem. Det i 

sin tur leder till flera åsikter om hur och vad man ska göra i projektet (Baier et al. 1986). 

Utöver ”role ambiguity” är vanligt inom matrisorganisationen att konflikter uppstår på grund 

av en strukturell komplexitet enligt Macheridis (2005, s. 146-147; Hatch 2002).  

Strukturell komplexitet och konflikter 
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Macheridis (2005, s. 146-147) beskriver strukturell komplexitet med två begrepp, 

differentiering och beroende. Han säger att ” differentiering beror på antalet enheter. 

Beroende beror på vilka relationer som finns och graden av beroendeförhållande mellan olika 

enheter ”. I ett projekt kan strukturell komplexitet ses i samband med olika faktorer som 

projektorganisation, teknologi, omvärld osv. Det i sin tur gör att man kan lyfta fram olika 

slags komplexitet, till exempel organisatorisk komplexitet. Organisatorisk komplexitet kan 

finnas i ett projekt där en beroendesituation förekommer på grund av interaktion mellan olika 

enheter och på omfattning av beroendeförhållande mellan olika processer och aktiviteter. 

Beroendeförhållandet kan se olika ut och ha olika nivåer. När det gäller ömsesidigt beroende, 

”enheterna är beroende av varandra och inte kan operera utan att de påverkar varandra ”. 

Enligt Hatch (2002, s. 341) finns det olika beroendeförhållanden mellan arbetsuppgifter som 

kan orsaka konflikter mellan enheter eller grupper.  Det kan vara ömsesidigt beroende mellan 

arbetsuppgifter som innebär att ”för att kunna nå sitt mål är varje grupp beroende av att de 

andra grupperna uppnår sina mål” och om en konflikt uppstår i vissa situationer, blir det ett 

hinder för alla inblandade. Konflikter kan komma och gå i olika omfattningar och tidsramen i 

samband med ömsesidigt beroende. Ett kritiskt läge är oftast ett faktum om ömsesidiga 

beroendet upphör på båda sidor. Ett annat beroendeförhållande mellan arbetsuppgifter kan 

vara att ” den oberoende enheten är föga motiverad att låta sig påverkas av den beroende 

enhetens intressen och behov, något som kan bilda grogrund för ständiga konflikter mellan 

enheterna ”. Det sistnämnda innebär att om ömsesidigt beroende inte finns mellan enheterna 

utan bara ena enheten som är beroende av den andra enheten, kallas det för sekventiellt 

beroende.  

Hatch (2002, s. 339-340) tar också upp differentiering som innebär att många nivåer av 

avskilda enheter (avdelningar, divisioner och liknande) formas inom en organisation för att 

särskilja varje enhet med sina uppgifter, inriktningar och aktiviteter. Enligt författaren lägger 

man med differentiering grunden till konflikter eftersom varje enhet bildar sin egen subkultur 

inom organisationen och olika intressen kan krocka mellan olika enheter, men behovet av 

integration är stor för att kunna samordna de differentierade enheternas aktiviteter och dela på 

resurser för att uppnå gemensamt till en organisationens övergripande mål. Jacobsen & 

Thorsvik (2002) pratar om konflikter mellan olika grupper i en organisation som betyder att 

konflikter kan förekomma både mellan olika subkulturer och mellan olika delar av 

verksamheten. Enligt Bartlett & Ghoshal (1990, s.140) är chefer i komplexa företag bara 
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fokuserade i sin verksamhet och tappar helhetsbilden om organisationen. Enligt författarna är 

det viktigt att uppnå tilldelad vision till målet och att man kontinuerligt understryker alla 

samarbetspartners varaktiga betydelse sinsemellan när man tillsammans utvecklar olika 

produkter.  

Matrisorganisationen har olika konflikter inom sig och Bruzelius & Skärvad (2011, s. 209) 

säger att ”den organisationsformen i sig är konfliktskapande”. I matrisorganisationen körs 

många verksamheter parallellt som i stor utsträckning samverkar och är beroende av varandra 

som påverkar att det förekommer intressekonflikter och maktkamp mellan verksamheter 

(Granberg 2011, s. 705). Intressekonflikter uppstår också på grund av att de gemensamma 

målen inte är förenliga och det kan handla om olika områden så som behov, förväntningar 

eller krav (Maltén 1998). 

Rollkonflikter innebär att man får motstridiga förväntningar mot sin roll (Kaufmann & 

Kaufmann 2005, s. 298; Nilsson 1996, s. 175). När en person innehar flera roller samtidigt 

och det skiljer sig vad som krävs av de olika rollerna samt om förväntningarna med dessa 

roller är inkompatibla med varandra, kan det orsaka rollkonflikt (Forsyth 2013). Johnson & 

Scholes (2002, s.427) nämner konflikter där orsaken kan vara bristen av klara roll- och 

ansvarsdefinitioner i en organisation med matrisstruktur. 

2.2. Multiprojekt  

Sebestyén (2005, s. 24) pratar om multiprojekt som enligt honom innebär det att en 

organisation kontinuerligt driver flera parallella projekt som påverkar varandra. Selin (1998, 

s. 52) säger likadant att om flera projekt körs under samma tidsperiod i ett företag, så kallas 

det för multiprojektmiljö. 

Wenell (2001, s. 148) konstaterar att:” Problemet i de flesta företag och organisationer är att 

man har för många projekt på gång samtidigt – resurserna räcker inte till för att bemanna alla. 

Det är då man får multiprojekt- medarbetare och det är en av de vanligaste och viktigaste 

orsakerna till att projektarbetet inte blir effektivt”. Enligt Ögård och Gallstad (1999, s. 45) 

måste företagsledningen ta reda på hur många projekt organisationen klarar av att köra 

parallellt. 

Enligt Macheridis (2005, s. 81 ff.) bör en projektkoordinator finnas som både samordnar och 

hanterar förekommande konflikter när flera projekt körs parallellt inom organisationen.  
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I multiprojektmiljö är projekten beroende av varandra och det utnyttjas i stort sett samma 

resurser. Det brukar vara svårt att uppnå målen i multiprojektmiljö eftersom det inte är lätt att 

uppskatta resursbehoven i den föränderliga marknaden och det medför i sig oftast resursbrist i 

samband med oförutsedda händelser. Samtidigt ändras de ursprungliga målen i många 

utvecklingsprojekt och det ställer krav på att följa upp målen under projektarbetet, annars blir 

oklarheten stor kring målen. Oklara mål leder till låg effektivitet och likaså om det 

förekommer konflikter angående målformuleringarna. Oklarheten kring målformuleringar gör 

att det blir risk för olika tolkningar och oenigheter om målens innehåll bland medarbetare. Det 

i sin tur kan påverka att man inte strävar efter samma mål utan åt olika håll i projektet (Selin, 

1998, s. 25 ff.). 

2.3. Nätverk  

Nätverksteorier handlar om relationer, och hur man organiserar dessa relationer. Relationer 

kan vara av väldigt olika karaktär och nätverk kan se väldigt olika ut. Emirbayer (1997, s. 

298) skriver ”att den bäst utvecklade och mest använda metod för analys av social struktur är 

uppenbart de sociala nätverksteorierna”. 

Inom nätverksteori är viktiga grundelement noder som är sammanbundna med länkar och 

gemensamt skapar de en struktur, så kallade nätverk.  Enheter är noder som även kallas  för 

aktörer i sociala nätverk som utgörs av individer eller kollektiv och länkarna där emellan är 

sociala relationer. Man pratar om ett flöde när det uppstår en aktivitet mellan olika länkarna i 

nätverken. Flödet kan förekomma i olika sammanhang men ett exempel på det kan vara en 

ekonomisk transaktion mellan två aktörer, med andra ord mellan två noder (Borell & 

Johansson 1996; Karlqvist 1990). Ögård & Gallstad (1999, s. 84 ff.) beskriver ordet flöde 

”som den väg en vara eller en tjänst tar genom verksamheten” och processen beskriver han 

som ”summan av de aktiviteter som måste genomföras för att repetitivt producera 

projektresultat”. Söderlund (2005, s. 286) lyfter fram nätverks betydelse och säger att 

”Nätverk har en central roll i det operativa arbetet med att genomföra ett specifikt projekt, 

t.ex. för att få information om viktiga aktörer och för att stämma av idéer”.  

Det finns en del nätverksbegrepp och uppsatsen fokuserar på ett av dem som heter strukturella 

hål: 
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Enligt Emirbayer (1997) är nätverksanalysen anpassad att studera transaktionella/relationella 

sociala mönster. Det är inte bara förbindelser mellan olika kluster man pratar om i 

nätverksanalysen utan även att frånvaro av relationer blir synliga genom ”strukturella hål” 

som kan innebära att två grupper i ett nätverk inte har  kontakt med varandra. Burt (2001, 

s.34-35) säger att ” De strukturella hålen mellan två grupper betyder inte att de är ovetande 

om varandra utan att människorna är bara fokuserade på sina egna aktiviteter och deltar inte i 

aktiviteter med människor från den andra gruppen ”. Wellman (2002) kallar nyckelpositioner 

för ”brokers” som har möjligeter i sådana situationer att sammanbinda olika grupper/nätverk. 

Kontakter som sträcker över ”strukturella hål” bygger broar mellan olika nätverk kan sprida 

en värdefull information där mellan.  

2.4. Tidigare forskning  

I tidigare forskningar ligger fokus på de tre analytiska dimensioner (matrisorganisation, 

multiprojekt, nätverk) som studien handlar om. Först började sökningen om 

matrisorganisationen och intresset var att hitta någonting om medarbetarperspektivet. De 

flesta studier har ledarskapsperspektivet när det gäller matrisorganisationen. Lukinaité & 

Sondaité (2017) tar hänsyn till medarbetarperspektivet i sin forskning där de tar upp 

medarbetarnas tankar (”mindset of employees working”) kring jobbet i en matrisorganisation. 

Resultatet visar att medarbetarna lägger fokus på deras egen inflytande genom samarbete, 

diskussion och individuell effektivitet när de jobbar i en matrisorganisation men deras chefers 

makt och inflytande har inte stor betydelse för dem.  

Studien handlar om rollupplevelser i en matrisorganisation och Goold & Campbell (2003) 

forskning pratar om indelningen/klassificeringen av olika enheter för att skapa klarhet om 

roller och ansvarsområden när man jobbar i en matrisorganisation. Det är viktigt att 

beskrivningar ska vara enkla och odetaljerade. Forskningen har ledarskapsperspektivet där det 

beskrivs hur indelningen/klassificeringen ska gå till och förklarar vilket sätt detta kan hjälpa 

för att få en matrisstruktur med olika enheter att fungera.  

Eskerods (1996) forskning med ledarperspektivet tittar närmare på två 

produktutvecklingsenheter inom två danska företag. Resultatet visade att det krävs bättre 

förståelse om sociala relationer i nätverk och om kunskapsöverföring mellan olika projekt 

(multiprojekt) i den turbulenta omgivningen. Det är de analytiska dimensionerna som studien 

tittar närmare på. 
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3. Metod och data 

3.1. Avgränsningar och bakgrund/förstudie 

Den här studien grundas på en medarbetarundersökning där resultatet visade att upplevelser 

skilde sig åt. En grupp av anställda upplevde sina arbetsroller och ansvarsområden som mer 

otydliga, medans den andra gruppen upplevde mindre otydlighet i sina arbetsroller och 

ansvarsområden. Upplevelsen av otydlighet blir ett effektivitetshinder i det dagliga 

projektarbetet.  

Figur 1 representerar en linjeorganisation (kallas linje 1 i den löpande texten) där ”de grå 

boxarna” visar olika hierarkinivåer i organisationen och ”de vita boxarna” kommer från andra 

linjeorganisationer med sina egna funktioner för att tillsammans utveckla olika produkter. Det 

är en väldig stor och spretig organisation med olika linjeorganisationer inom sig. De 

intervjupersoner som studien fokuserar på kommer från A och B enheterna, från linje 1 

organisation (”grå boxar”, Figur 1) som håller på med olika utvecklingsprojekt. A och B 

resurser kallas också för systemledning i systemprojekt. När man allokerar resurser från 

linjeorganisation till projektorganisation bildas det matrisorganisation.      

                              

a. Linjeorganisation  

 

LINJE 1, NIVÅ 1  

 

 

LINJE 1, NIVÅ 2 

 

       LINJE 2                                 

LINJE 2 

        LINJE 2 

 

 LINJE 1, NIVÅ 3          LINJE 6 
           LINJE 7                                                      

          LINJE 7 

LINJE,NIVÅ 4       LINJE 3        LINJE 4        LINJE 5 

A B C 
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                       b. Matrisorganisation 

Figur 1. Källa: Intervjumaterjal     

Enheterna har var sin linjechef. När det gäller enhet A, då finns det både systemprojektledare 

och teknikkoordinatorer. Sammanlagt finns det femton personer i gruppen varav fyra är 

projektledare. Den andra enheten, enhet B innehåller experter inom olika tekniska områden 

som idag har arton personer. När man jobbar i en projektorganisation använder man termen 

”team” istället för enheter eller systemgrupper. När man jobbar i en linjeorganisation, i 

”linjevy”, då använder man termen ”systemgrupper”. 

Man jobbar ytterst lite på själva linjeorganisationen. Från A enheten finns det bara en 

medarbetare som jobbar till hälften i linjen och övriga jobbar i projektorganisation. Från den 

andra enheten jobbar man 10-15% på linjen och 90 -95% ägnas åt projektarbetet. Det finns ett 

dokument som kallas för resursallokering och där står hur man måste procentuellt fördela sin 

tid mellan olika projekt eller linjearbete. En medarbetare kan jobba t.ex. 10 % på linjen, 30 % 

på ett projekt, 40 % ett annat projekt och 20 % på tredje projekt under en månad. Medarbetare 

bestämmer själv om hon/han jobbar samma dag på flera projekt eller t.ex. tre dagar i ett 

projekt och två andra dagar i ett annat projekt. 

Produktmässigt har man fyra produkter. Projektmässigt har man i huvudsak kört två projekt, 

totalprojekt där man har tagit fram de fyra delprodukterna/lösningarna. 

Olika produkter och projekt är beroende av varandra. Ett projekt har ett uppdrag att ta fram en 

produkt men för att kunna göra det kan man behöva en nod, en liten delkomponent av en 

annan produkt, som ett annat projekt har uppdrag för. Totalprojektet är ansvarig för 

delprodukten/lösningen där man återanvänder noden som det andra totalprojektet är ansvarig 

LINJE 1 

     LINJE 6      LINJE 7          LINJE 1 

LINJE 1 LINJE 3 LINJE 4 LINJE 5 

 

 

Projekt iii 

Projekt ii 

Projekt i 
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för. När det gäller en produkt, har man ingen möjlighet att påverka de gemensamma noder 

som tillhör ett annat totalprojekt. Man har två typer av noder. Det finns ett antal 

generiska/gemensamma grundnoder och de används av alla lösningar/delprodukter som gör 

att grunden blir samma (för produkter), plus att det finns ett par noder som är specifika för en 

viss lösning/delprodukt. 

3.2. Forskningsdesign/ Undersökningsdesign  

Denna studie är explorativ som grundar sig på en kvalitativ undersökningsmetod. Explorativ 

studie innebär att man utforskar sitt forskningsområde och detta görs genom datainsamling 

som tydliggör karaktären för forskningsområdet (Rosengren & Arvidson, 2002, s. 56). I en 

kvalitativ undersökning lyfts individernas perspektiv fram, man utgår ifrån vad de uppfattar 

som viktigt och betydelsefullt, man lägger vikt på individernas uppfattningar om sin sociala 

verklighet (Bryman 2002, s.272). Med denna  studies syfte är  den kvalitativa undersökningen 

lämplig, då  studien fokuserar på individernas upplevelser och uppfattningar om sitt arbete, 

den sociala verklighet som de dagligen lever i.  

Enligt Bryman (2002, s.249) kännetecknas kvalitativ forskning av en induktiv syn som 

betyder att slutsatser dras utifrån empiriska fakta (Thurén, 1991), på relationen mellan teori 

och praktik. Detta betyder att teorin genereras på basis av de praktiska forskningsresultaten.  

 Valet av enheter (A och B) grundar sig på en medarbetarundersökning där man kartlade 

anställdas upplevelser. Det i sin tur gör att  valet blev att använda en jämförande/komparativ 

design (Bryman, 2002, s.69), dvs. jämförandet mellan de två grupperna som valdes ut från 

medarbetarundersökningen. 

3.3. Urval av intervjupersoner 

Valet av intervjupersoner grundar sig på bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2002, s.114) 

innebär att det består av sådana personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren. Till min studie valde jag åtta intervjupersoner (fyra personer från var sin enhet med 

hänsyn till jämförande design) som var tillgängliga från de två enheterna som jag har valt att 

titta närmare på. Detta bedömdes vara ett tillräckligt antal med tanke på storleken på studien.  



12 

 

3.4. Datainsamlingsmetod 

Det användes semistrukturerade intervjuer som innebär att man använder en intervjuguide 

utifrån några tematiska aspekter som man ville undersöka och som är relevanta för studien. 

Fördelen med den här typen av intervju är att intervjuaren kan vara mer flexibel med i vilken 

ordningsföljd frågorna eller ämnena kommer.  Det ger möjlighet för den intervjuade att 

utveckla sina tankar och prata mer djupgående om ett ämne som intervjuaren tar upp (Bryman 

2002, s.301; Denscombe 2000, s. 135).  Vilket kan ge en relevant data för studien. 

3.5. Genomförande av intervjuer och etiska 

överväganden. 

Under insamlandet av empiriskt material har tagits hänsyn till de viktiga etiska 

forskningsprinciperna som Vetenskapsrådet (2002) presenterar i de följande huvudkraven: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, nyttjandekravet.  

I enlighet med informationskravet fick alla respondenterna/deltagarna i förväg ett 

presentationsbrev som beskrev syftet med studien och datainsamlingsmetoden samt om vad 

det insamlade materialet skulle användas till.  

Hänsyn till samtyckeskravet blev alla deltagare informerade som att det är frivilligt att delta i 

studien och att det också finns möjlighet att avbryta deltagandet under intervjun. Samtliga 

deltagare gav sitt samtycke. Alla intervjuer genomfördes i en ostörd lokal på arbetsplatsen. 

Intervjuguiden användes som ett stöd och under intervjuerna ställdes några följdfrågor. Varje 

intervju tog cirka 40-50 minuter. 

Deltagarna blev också informerade om att anonymitet garanteras för alla i studien med hänsyn 

till konfidentialitetskravet som innebär att man vidtar försiktighetsåtgärder vid hantering av 

känsliga uppgifter genom att varken företagets – och deltagares namn nämns i hela studien. 

Det är bara fiktiva förnamn som används i samband med citat. 

I enlighet med nyttjandekravet fick deltagarna veta att all data som samlats in används bara 

för denna uppsats. Deltagarna blev också informerade om att både banden och 

transkriberingar ska förstöras efter uppsatsens sammanställning. 
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3.6. Bearbetning och analys 

Efter transkriberingen av intervjuer började jag koda texten i nyckelord. Jag läste 

intervjutexter flera gånger för att hitta nyckelord för vad intervjupersonen berörde, det vill 

säga förstå vad intervjusvaren handlade om. 

 Nyckelorden skrevs bredvid texten i marginalen. Denscombe (2000, s.247-248) skriver ” i 

det första stadiet aktualiseras frågan om vilka ord, idéer, företeelser som ska sökas i 

datamaterialet, och i vilka kategorier de ska placeras. Man kan använda befintliga teorier som 

vägledning. Den inledande kodningsfasen kallas för ”öppen kodning” ”. 

Nästa steg var att hitta teman genom att titta på olika nyckelord, hur de kan höra ihop, med 

syfte att hitta mönster i materialet samt tog hänsyn till mina frågeställningar för att försöka 

hitta svar i texten. När varje intervjutext var nedbruten i olika teman letade jag efter 

återkommande teman och kopplingar. Därefter klippte jag ut alla citat från olika 

intervjupersoner under varje passande tema. 

Tre huvudteman som jag fick fram är strukturella problem i en matrisorganisation, problem 

med multiprojekt och (projekt)nätverk inom en matrisorganisation, de tre huvudtemana har i 

sin tur sina underkategorier. Denscombe (2000, s.248): ”När forskaren återigen går igenom 

fältanteckningarna, utskrifterna eller texterna ska han eller hon söka efter återkommande 

teman eller kopplingar mellan de enheter och kategorier som träder fram ”. 

3.7. Validitet 

Validitet visar tillförlitlighet i forskningsresultatet, att man har undersökt det man ville 

undersöka (Thurén, 1991). För att ge studien hög validitet innebär att man ska vara kritiskt 

under hela forskningsprocessen när man skriver uppsatsen (Kvale, 1997) och det har funnits i 

åtanke hela processen. Validitet kan ha ökat tack vare en förstudie med två linjechefer som 

genomfördes innan undersökningen för att få ökad förståelse om organisationen och hjälpa 

forma en intervjuguide. Det höjde förmodligen validiteten. Samtidigt dök det upp nya frågor 

under intervjuernas gång eftersom respondenterna från enhet B nämnde att det är ett stort 

problem kring noder (små delkomponenter) men hade svårt att förklara var noder ligger 

organisatoriskt och det försvårade i början att ställa följdfrågor. Senare klarnade det när 

anställda från enhet A hade lättare att förklara var noder ligger organisatoriskt och hur 

samarbetet hänger ihop med olika delar av matrisorganisationen för att utveckla gemensamt 
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nya produkter. Det kanske hade förbättrat validiteten om man hade börjat intervjua anställda 

först från enhet A.  

4. Resultat och analys 

Resultatet kommer att redovisas under de tre analytiska dimensioner (matrisorganisation, 

multiprojekt och nätverk) som studien handlar om. Datamaterialet har tolkats även utifrån de 

tre analytiska dimensionerna som i sin tur har olika underkategorier med olika teman. Olika 

citat är utvalda för att framhäva teman där respondenternas namn är fiktiva i samband med 

olika citat. 

4.1. Matrisorganisation  

4.1.1. Rollkonflikter och ”role ambiguity” – A + B enhet 

Konflikter kan förekomma om en person innehar flera roller samtidigt (Forsyth 2013) som är 

oförenliga sinsemellan. Rollkonflikt är kopplat till motstridiga förväntningar om rollen enligt 

Kaufmann & Kaufmann (2005), Nilsson (1996) och Forsyth (2013). Här kommer Thomas 

(från enhet A) beskrivning om sina dubbla roller: 

”I ett tidigare projekt fick jag, teknikkoordinator flera roller. Man gjorde ett försök att de skulle vara både 

teknikkoordinator och teamledare. Egentligen sågs teamledarrollen som en ren projektledarroll där tanken var att 

teknikkoordinator ska avlasta projektledaren. Men den teamledarrollen var otydlig för det var rätt hastigt hopsatt 

och det har inte varit lyckad. Det funkar inte att kombinera rollerna, att samma person har två olika roller tycker 

jag.. Man vet inte vad som egentligen förväntas av en teknikkoordinator och man tror att det inte finns någonting 

definierat på linjen ”. 

En respondent från enhet B sa att man kan ha flera teamledarroller, där den ena är 

linjeorienterad, den andra projektorienterad, till exempel från drift och underhåll har en 

person tagit båda teamledarroller. Han som har haft både linje- och projektteamledarroller 

upplever att det var bra tanke med rollen. Men enligt honom var rollen ganska oklar och var 

svagt definierad från högsta nivån. Det fanns inte pengar, tid eller befogenhet till rollen, så 

blev det mer som frivilligt arbete. Senare blev rollen tydligare när teamledarrollen fick det 

speciella uppdraget att hålla ihop sitt tekniska område mellan olika projekt. Samtidigt tyckte 

han att om man fokuserar på ett projekt i taget, då innebär det att man egentligen tar tid ifrån 

de andra projekten. Respondenterna från enhet B verkar haft både flera roller/dubbla roller 
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som beskrivs ovan men även ”role ambiguity” (rollotydlighet, rolltvetydighet) i en och samma 

roll. ”Role ambiguity” kan förekomma enligt Organ & Bateman (1986) om anställda upplever 

osäkerhet med jobbdefinition. Enligt Johnson & Scholes (2002, s. 427) kan bristen av klara 

roll- och ansvarsdefinitioner orsaka konflikter i organisationer med matrisstruktur. 

Sammanfattningsvis kan man säga att orsaken till upplevelser om flera roller/dubbla roller 

från anställda både från enhet A och B är att man har testat att kombinera flera roller med 

varandra. 

Författarna Rizzo et al. (1970) och Van Sell et al. (1981) pratar om rollotydlighet och det kan 

yttra sig på olika sätt som man kan läsa nedan. 

Resultatet visar att systemprojektledare från enhet A upplever otydligheter kring roller vad 

man är ansvarig för. Systemprojektledare upplever otydlighet gentemot tre olika roller. Den 

första rollen är totalprojektledare där respondenterna upplevde att roll har varit lite otydlig i 

de olika faserna (förstudie-, utredning-, genomförande- och avslutningsfas) på projektet. Den 

andra rollen upplevs otydlighet gentemot produktledningen. Den upplevs otydligt därför att de 

hjälper ofta med att besvara kundfrågor och fragmentera vad man håller på med och då blir 

deras roll otydlig. De vet inte hur mycket de ska svara på frågorna eller hur mycket ska de 

säga nej och utveckla produkten istället som är deras ansvarsområde. Den tredje rollen 

upplevs otydligt gentemot teknikkoordinator. Respondenten upplever ibland att det finns 

”gråzoner” vad som ingår i respektive roll men enligt en respondent finns det allmän vetskap 

om att systemprojektledare tar ansvar för tidsplaner, leveranser och teknikkoordinator mer 

tekniska aspekter. Men ändå undrar man ibland om någonting ”hamnat mellan stolarna” eller 

att man gör för mycket så att man trampar in på andras område eftersom man inte har sett 

rollbeskrivningar. 

Respondenterna från B enhet upplever otydlighet gällande ansvarsfördelningen och nämner 

också att ” saker kan hamna mellan stolarna” inom och mellan projekten, inom ett tekniskt 

område. Det kan dyka upp saker som man trodde att någon annan hade tagit hand om och 

hade ansvar för eller så man jobbar med någonting och sedan får man höra av projektledare 

att någon annan redan har tittat på det. 

En respondent nämnde otydlighet gentemot testledarna. Det finns önskemål att med hjälp av 

produktledning (linje 5) identifiera vilket område test och systemledningen (A+B) ska ansvara 

för eftersom det upplevs att man har olika åsikter vem som ska driva vissa frågor. Det har 
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föreslagits att vid behov får systemledningen (A+B) ge support till test. Man upplever att man 

gör jobb där de andra borde ha tagit ansvaret. Det önskas en ordentlig ansvarsbeskrivning, när 

man tar kontakt med vem, vem ansvarar för vilka frågor, för det har inte varit klart och tydligt 

enligt en respondent. 

Björn (från enhet B) beskriver ”role ambiguity” (rollotydlighet) på följande sätt:  

”På nätnivå 
1
-
4
, så tror jag att man har samma uppfattning om vad vi ska göra. Men vi har ibland diskussioner 

med de på nodnivå 
3-4

, de som jobbar till exempel med en viss nod. De tycker att vi på nätnivå ska göra vissa 

saker medans de på nodnivå tycker att det är vi som borde göra det. Det produceras inte det man skulle behöva 

ha helt enkelt på nätnivå. Hittills har vi på nätnivå gjort det jobbet som vi tycker att den nodansvariga på nodnivå 

borde gjort ”.  

4.1.2. Problem mellan linje och projekt – A + B enhet 

Resultatet visar att det största problemet mellan linje och projekt som respondenterna 

upplever är ”hur” frågor som linjen borde ta ansvar för. Detta kan skapa obalans med roller 

och spelregler för att en matrisorganisation ska fungera (Ögård & Gallstad, 1999). Under 

denna underrubrik kommer det mesta handla om detta. 

Respondenterna från enhet A nämnde att det inte finns någon tydlig beskrivning hur linjen ska 

samverka med projektet. Det är ofta när man jobbar i projekten som det upptäcks brister i 

processer, man vet inte riktigt ”hur” man ska göra. De har en process, men den processen är 

under uppbyggnad, den håller på förbättras hela tiden och respondenterna upplever att linjen 

borde ge projekten mycket mer stöd.  

Respondenter från enhet A upplever att man har kommit en hyfsat bit på väg med processer 

internt inom linje 1 (Figur 1) som de kallar för ”deras linje”, men gentemot andra 

linjeorganisationer (”vita boxar”, Figur 1) har det inte fungerat bra. De har mer kvar att 

stämma av ”interface” utåt mot produktledning (linje 2), mot totalprojektledning (linje 5), mot 

kunder, på test (linje 3) och konstruktion (linje 6+7). Respondenterna tycker att det är 

viktigast att hitta synergier och förbättra hur man ska jobba i samband med rollerna.  

                                                           
1-4 I nätnivå tittar man på hela produkten och systemledning i systemprojekt (A+B, Figur 1) tar hand om det.  I 

nodnivå ligger fokus på de små delkomponenter som hela produkten består av och varje enskild nod/en liten 

delkomponent har sitt folk som tar hand om sin egen del inom konstruktion (linje 6+7, Figur 1) med sina egna 

systemprojekt, konstruktion, test, produkthantering/kunddokumentation. 
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Det sista kan man kalla för organisatorisk komplexitet som Macheridis (2005) beskriver, är att  

beroendeförhållandet mellan olika processer och aktiviteter kan vara stor mellan olika 

enheter. Resultatet visar  att det inte räcker att förstå bara processer på den egna  linjen, utan 

det handlar om  samspel med många andra enheter från andra linjeorganisationer.  I nästa citat 

kan man se hur processer som ska bestämmas på linjen påverkar även jobbet i olika projekt. 

Gustav från enhet A nämnde problematiken (mellan linje och projekt) med ”hur” frågor som 

är sammanfattat här: 

”Det har varit en tradition att vi jobbar med åtminstone två totalprojekt (består av olika delprojekt). De två 

totalprojekten har i princip uppfunnit sitt eget sätt att arbeta på. Det är inte särskilt mycket korsbefruktning 

mellan de två projekt som har uppfunnit hjulet minst två gånger. Linjen skulle kunna identifiera sådana saker och 

skriva ner detta en gång så att båda projekten kan användas  samma sätt att jobba på, vilket också skulle  

underlätta för folk att flytta mellan projekten”. 

Respondenterna från enhet B har liknande upplevelser kring problematiken mellan linje och 

projekt med ”hur” frågor och det verkar påverka rollotydlighet samt oklarhet i projektarbetet. 

Flera respondenter är missnöjda med att olika projekt löser samma förekommande problem 

lite annorlunda sätt när man jobbar med olika lösningar/delprodukter. Alla respondenter från 

enhet B är eniga om att linjechefen borde se till att anställda från enhet A och B skulle ägna 

mera tid procentuellt åt linjearbete för att hjälpa linjechefen producera ”guidelines” och 

”design rules” dokumenten för projektarbetet.  

En respondent från enhet B nämnde att man skulle behöva hitta ”best practise”, till exempel 

skriva på linjen ”guidelines”, dokumentet som ska hjälpa folk att lösa samma problem på 

likartad sätt i olika projekt. ”Guidelines” är dokument som rekommenderas att använda och 

”design rules” är dokument som absolut ska  följas.  

Peter från enhet B beskriver hur ”guidelines” och ” design rules” skulle fungera i praktiken 

för att lösa linje- och projektproblem med ”hur” frågor:  

”I många fall vill kunderna ha samma funktionalitet i produkten. Vi har tidigare stött på problem i projekt när vi 

har gjort en viss tjänst. Om vi hade ”guidelines” borde det stå där: till exempel att fundera över och var försiktig 

med följande….Om vi ska erbjuda den funktionaliteten, så säger våra ”design rules” att gör inte det följande för 

då kommer du hamna i den här situationen. Olika kunder vill ha lite annorlunda lösningar, men ibland skulle det 

vara bra om vi skulle kunna säga att det inte är en bra idé eftersom vi gärna vill göra det så här på grund av våra 

”guidelines” och ”design rules” som hjälper oss att undvika allvarliga fel. Men vi har ingenting att peka på just 

nu”. 
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En respondent från enhet B nämnde att man behöver inte bara ”guidelines” och ”design rules” 

inom arkitektur utan alla tekniska områden. ”Design rules” dokumentet är speciellt inriktad  

mot noderna för att noder ska veta vad de ska hålla sig till och hur de ska jobba inom sina 

tekniska områden och i dagens läge verkar det vara mycket ovisshet kring de frågorna. Man 

vet till exempel hur egenskapsarbetet inom ett tekniskt område ska se ut på nätnivå men på 

nodnivå vet man inte det och om processen är samma för alla noder, alla delar i 

organisationen är oklara på grund av detta. Det borde finnas en process som hänger ihop 

mellan  nätnivå och nodnivå enligt en respondent från  enhet B. 

Ett problem som nämndes är att man ibland har försökt kravställa ”design rules” i 

kravspecifikationer (i delkrav), men det har blivit lite ohanterligt och därför upplever 

respondenterna från  enhet B att man borde skriva de krav som olika specialister inom 

tekniska områden kommer på bara i ”design rules”.  

Resultatet visar att det är olika saker som påverkar obalansen mellan linje och projekt och att 

det är flera olika saker som man ska ta hänsyn till med ”hur” frågor. En sak som många 

respondenter från både enhet A och B nämnde är att linjen borde ta bättre ansvar för 

processbeskrivningar. Processbeskrivningar hamnar under ”hur” frågor på linjen som redan 

nämnts ovan och när det gäller processbeskrivningar, då finns det ett antal aktiviteter i varje 

fas (förstudie, utredning, genomförande – och avslutningsfas) som systemledningen (A+B) är 

ansvarig för. Det är linjen som är ansvarig för ”hur” frågor enligt Ögård och Gallstad (1999) 

och respondenterna vill att linjen upplyser vilka dokument eller aktiviteter man ska göra i en 

viss fas. Det finns även önskemål om att processbeskrivningen ska innehålla varför man gör 

ett visst dokument och vem som blir användare av det eftersom man upplever oklarheter vilka 

som är interna kunder. I dagens läge har man inte några checklistor på systemledningsnivå 

(A+B nivå) som respondenterna skulle vilja ha när man går från en förstudie till en 

utredningsfas och från utredning till genomförandefas. Respondenterna vill också ha en 

tydligare processbeskrivning för de olika faserna där det ska stå vad som förväntas av 

medarbetare för att man ska kunna hänvisa till processbeskrivningen ifall det blir oklart vem 

som ska göra vad. 

Enligt Ögård och Gallstad (1999) ska projektledare bestämma ”vad” som ska göras, ”när” det 

ska vara klart och en respondent (från enhet B) tycker att projektledarna ska vara tydligare 

med vem som ansvarar för vad  i processen och vad som ska vara klart och färdigt till ett visst 
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datum. Projektledarna ska kunna veta vad det är som ska gälla så att styrgruppen (cheferna 

från olika nivåer inkluderande produktledning/beställare) borde vara hårdare och kräva att 

processen följs på något sätt. 

Samtliga respondenter från enhet A konstaterade att det är en ung organisation och 

mognadsgraden i organisationen är fortfarande i ett ganska tidigt skede. Processer sitter inte i 

ryggraden utan man utvecklar dem varje vecka plus att deras produkter som de jobbar med är 

nya. Det är också många nya människor som har rekryterats och kommer rekryteras internt 

från olika håll inom organisationen. Det är en ung, stressad och snabbt växande organisation 

som är ganska distribuerad. Respondenterna från enhet B nämnde också att det är en ganska 

omogen, ny produkt som de håller på med och att för ett och halvt år sedan var nästan hälften 

av alla anställda nya. Enligt Ögård & Gallstad (1999) kräver en matrisorganisation en mogen 

organisation för att samarbete och koordination ska lyckas mellan linje och projekt. Det kan 

också vara förklaringen till varför det finns så mycket problematik kring ”hur” frågor.  

4.1.3. Konflikter och strukturell komplexitet – A + B enhet 

Tre respondenter från enhet A beskrev beroendeförhållandet mellan arbetsuppgifterna med 

linje 2, A+B, linje 6+7 för att ta fram produkter som kunderna vill ha. Vissa kunder vill inte 

köpa hela paketet, hela lösningen/produkten, och är bara intresserade av en viss nod/en liten 

delkomponent, och detta  gör att man har krav från andra håll, av dem som vill använda 

noden/delkomponenten. Det kan komma nodkrav in externt, som kan vara andra beställare 

inom organisationen eller externt utifrån organisationen. Detta kan man koppla till Macheridis 

(2005, s. 146-147) och Hatch (2002, s. 339-341) resonemang kring strukturell komplexitet 

med differentiering. Beroendeförhållandet kan ses med kravspecifikationer mellan olika 

enheter eftersom enligt respondenterna får systemledningen (A+B) först 

huvudkravspecifikationer från produktledare (linje 2) där kraven innehåller kundernas 

förväntningar av  dem för att ta fram produkter. Komplexiteten ökar med att systemledningen 

(A+B) får ytterligare krav från andra produktledare (på nodnivå) från linje 6+7 som är 

ansvariga för sina små delkomponenter/noder som produkterna består av. Systemledningen 

(A+B) kommer oftast fram med sina egna krav (på nätnivå) eftersom det inte finns någon 

samstämmighet mellan produktledarna.  

Enligt respondenterna från enhet B är de största samarbetsproblemen med externa partners, 

med externa  nodorganisationer (linje 6+7) som man inte ens bestämmer över inom linje 1 
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(Figur 1, ” vita boxar”), där förväntningar både i roller och ”interface” på hur man ska jobba 

från båda håll, från linje 1 och från nodorganisationer går isär. Detta kan man förstå med 

Macheridis (2005, s. 146-147 ) och Hatch (2002, s. 339-340) förklaring med differentiering 

som ökar den strukturella komplexiteten i organisationen. Hatch (2002) nämner att konflikter 

uppstår med differentiering där varje enhet har sin egen subkultur med sina intressen som kan 

vara motsägelsefulla för andra enheter. Det verkar som att organisationers komplexitet 

sinsemellan i sin tur påverkar både rollotydlighet i rollförväntningar som kan kopplas till ”role 

ambiguity” (Rizzo et al. 1970, Van Sell at al. 1981) samt problem med val av metoder hur 

arbetet ska göras, ”hur” frågor som Selin (1998), Sebestyen (2005) och Ögård & Gallstad 

(1999) pratar om. 

Thomas från enhet A beskriver samarbetsproblem och beroendeförhållandet när det gäller 

arbetsuppgifter mellan nod- och nätnivå: 

”Vi, systemledningen (A+B, Figur 1) beskriver hur en nod fungerar i helheten, förenklat i hela bilen och att det 

ska fungera, då måste växellådan (en nod) ha de där kraven, ratten (en nod) de där kraven och däcken(en nod) 

måste vara så där. Sen finns det någon som sitter och bestämmer över bara däcket och vill inte göra det 

fyrkantigt utan ovalt. Produktledare för noder tittar på alla krav de får och säger att det där tycker vi inte är 

viktigt. Produktledare som beställt bilen på nätnivå tycker att något annat är viktigare och det leder till konflikter 

”. 

En annan respondent från enhet A har liknande upplevelser om konflikter mellan olika krav 

och nämner att det största problemet är när systemledningen (A+B, Figur 1) tar fram 

lösningar/delprodukter för att sälja dem. Nodernas produktledare struntar helt i hur 

systemledningen tar fram och föreslår lösningar till noderna som produkterna består av, utan 

de bestämmer helt själv med noderna, gör det de anser bäst för viss nod. Han upplever att de 

som äger lösningarna/delprodukter, de har ett mål och de som äger noderna ett annat mål. 

Enligt Hatch (2002) kan differentiering vara en källa till konflikter där varje enhet skapar sin 

egen subkultur med sina egna intressen. Konflikter kan öka ännu mer om man är beroende av 

många enheter i en organisation som i vårt fall eftersom respondenterna nämnde att inom 

konstruktion (linje 6+7) finns det en annan nivå/subkultur där varje nod har egna enheter 

(systemledning, konstruktion, test, produkthantering/kunddokumentation) med egna intressen 

och då kan det öka svårigheten att förena alla de olika kraven för att uppnå ett gemensamt mål 

enligt Hatch (2002).  
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Viktor från enhet A nämner om beroendeförhållandet mellan arbetsuppgifter till andra 

organisationer: 

”I våra produkter finns det även noder som inte tillhör linje 1 (Figur 1) utan de tillhör en annan 

utvecklingsorganisation och de jobbar även mot andra produkter än våra produkter, så de har en tendens att inte 

tycka det vi gör är lika viktigt som vi tycker för de har andra kunder, interna kunder inom organisationen. Inom 

linje 1 organisationen, tycker jag att linjen och projekt samarbetar bra, men med organisationer som är utanför, 

då funkar det inte lika bra och skapar konflikter ”. 

De här problemen som Viktor och de andra respondenterna beskriver kan också få stöd hos 

Granberg (2011, s.705) som påpekar att matrisorganisationen medför intressekonflikter. Det 

verkar som att intressekonflikter uppstår i organisationen mellan olika samarbetspartner 

eftersom de inte kommer överens om varken mål eller tekniska lösningar. Detta kan också 

kopplas till Bartlett & Ghoshal (1990, s. 140) tankar kring komplexa företag som får problem 

om helhetsbilden är förlorad i organisationen och man delar inte vision i mål eftersom 

cheferna är fokuserade bara på sin egen verksamhet.  

4.1.4. Intressekonflikter – A + B enhet 

Alla respondenterna från enhet A beskriver problemet med utvecklingsmetodiker. Man har 

haft tre olika utvecklingsmetodiker mellan olika noderna/små delkomponenterna. Efter 

förändringar inom organisationsstrukturen har större delen av det som låg inom en gammal 

linjeorganisation, som inte finns längre,  gått in i linje1organisationen, och då följde 

historiken med när det gäller deras noder och dokumentation. Därefter har linje 1 haft egen, 

formell metodik. En produkt i ett projekt har även använts av en tredje, något annorlunda 

utvecklingsmetodik inom linje 1. Alla är eniga om att inom projektet är samarbetet bra så 

länge det är under linje 1, där man förespråkar att jobba efter en 

utvecklingsmetodik/noddokumentation.  

Viktor från enhet A beskriver en situation där man är oense om olika krav i samband med 

olika utvecklingsmetodiker som enligt Maltén (1998) kan bidra till en intressekonflikt:  

”Personer från olika linjeorganisationer som är ansvariga för noddokumentation har olika åsikter hur vi ska 

utveckla en produkt. Olika produkter använder samma nod. Om ena produkten (inom linje 1) ställer krav på en 

nod att de ska använda en utvecklingsmetodik, medans en annan produkt (inte inom linje 1) ställer krav på 

samma nod att de ska använda en annan utvecklingsmetodik, så får de olika krav på sig. De som är ansvariga för 

den noden får ibland göra sakerna två gånger. Det blir dubbelt jobb och ibland uppstår det en konflikt”. 
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Det ovanstående kan ses i linje med matrisorganisationen där strukturell komplexitet är 

bidragande faktor att intressekonflikter uppstår eftersom Bruzelius & Skärvad (2011, s. 209) 

nämner att den organisationsformen skapar många olika konflikter. Vidare kan man koppla 

det till matrisorganisationen som har kontinuerligt många verksamheter parallellt inom sig 

och de är mycket beroende av varandra. Det är orsaken till både intressekonflikter och 

maktkamp verksamheter emellan (Granberg 2011, s. 705). 

Både respondenterna från enhet A och B säger att de inte alltid jobbar efter samma 

utvecklingsmetodik inom linje 1 och de skulle vilja ha åtminstone samma utvecklingsmetodik 

för alla de noder som ingår i deras produkter inom linje 1. De olika utvecklingsmetodikerna är 

inte mappade mot varandra och man förstår inte varandras sätt att beskriva dem.  

Samtliga respondenterna från enhet B upplever att det har varit en ganska jobbig organisation 

från början eftersom delar av deras produkt utvecklades  på två olika sätt, helt olika 

utvecklingsmetodiker har använts för olika noder. 

4. 2. Multiprojekt  

4.2.1. Resursproblem – A + B enhet 

En respondent från enhet A förklarade att personerna  på vissa tekniska områden sitter 

mestadels i en annan svensk stad, i en annan linjeorganisation än i Stockholm och då kan inte 

deras linjechef hjälpa dem i samma utsträckning jämfört med de andra tekniska områden som 

ligger inom deras linjeorganisation. Resursansvarig i en annan svensk stad kan neka till 

resurserna eftersom de har budgetansvar över de tekniska områdena och kanske säger att de 

har viktigare saker att göra när det gäller andra kunder och deras produkt. Man har även folk 

som sitter i USA för de andra tekniska områdena, men om budgetansvar finns inom linje 1, så 

blir det inget problem med resurser.  

Selin (1998), Sebestyén (2005) och Ögård & Gallstad (1999) påpekar att linjechef på 

linjeorganisationen bestämmer ”vem” ska genomföra arbetet som innebär att linjechef har 

resursansvar. Att budgetansvar med vissa resurser ligger i en annan linjeorganisation, i en 

annan stad och inte inom ”egen” linjeorganisation kan komplicera anställdas roll ytterligare 

när man jobbar i en matrisorganisation. Samtliga respondenterna från enhet B nämner att alla 

tekniska områdena inte är fullt bemannade och det ger praktiska konsekvenser som till 

exempel att det inte finns någon att prata med som har överblick mellan de olika projekten.  
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Alla respondenterna från enhet A nämnde att det största problemet är att man får för lite 

resurser. De säger att enheter A och B (Figur 1, linjeorganisation) säkert skulle  behöva ökas 

med 20-30 % när man jobbar i flera projekt parallellt.  

När det gäller resurser och många parallella projekt i dagens företag säger Wenell (2001, s. 

24) att det vanligaste problemet är att personalen inte räcker till alla projekt och vissa blir 

tvungna att jobba i flera projekt samtidigt och det är största orsaken till ineffektivitet i 

projektarbetet. Ögård och Gallstad (1999, s. 45) uppmanar företagsledningen att ta reda på hur 

många projekt organisationen egentligen klarar av att köra samtidigt.   

Viktor som är systemprojektledare i enhet A förklarar hur en situation med få resurser kan se 

ut:  

”Det kan vara så att ena veckan säger en systemprojektledare på mötet att han/hon har massor att göra i sitt 

projekt (olika veckor ser olika ut) och behöver ha lite resurser av mig, då får jag antingen acceptera eller säga 

nej. Jag kanske behöver resurser själv för visst åtagande och kan inte låna ut mina resurser, då är det upp till 

linjechefen att bestämma och prioritera vems saker som är viktigast den här veckan. Man har ingen extra pool för 

extra ordinära händelser” . 

Enligt Peter från enhet B kan det bli ett problem att dela knappa resurser och han säger 

följande: 

”Ibland händer det att uppdraget som vi får inte alls stämmer  med vad linjechef hade kommit överens om med 

projektledare. När vi är inne i projektet, då börjar man lastas ner med annat som inte var med i 

överenskommelsen. I slutändan blir vi så belastade att folk börjar klaga på linjechefen som egentligen inte blivit 

informerad om det av projektledaren. Problemet är om linjechefen har lovat någons andra 50 % till ett annat 

projekt till en viss tidsperiod och vi har redan blivit väldigt belastade i ena projektet utan linjechefens vetskap”.  

4.2.2. Oklara mål i multiprojekt – A + B enhet 

Samtliga respondenter i enhet A beskriver problemet med oklara mål när man jobbar med 

flera projekt samtidigt. Man jobbar med projekt 1 och man ska även börja på projekt 2 

parallellt som är nästa produktutgåva av samma produkt men man vet inte vad som gäller för 

projekt 1.  

Respondenterna från enhet A förklarade att ”baseline” 
2
 är till för att hantera sådana 

situationer och att projekten borde koordineras så att ifall förutsättningen för projekt nr 2 är 

                                                           
2 Man brukar prata om att man vet vad är ”baseline” på den färdiga produkten. Man kan definiera ”en baseline” 

när man startar projekt nr 2 som är beroende av projekt nr 1 och man antar att det som gäller. 
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förändrat genom att projekt nr1 har fått en annan kravställning, då måste man skriva CR 

(”change request”) för att kunna lägga in det nya kravet i den ursprungliga 

kravspecifikationen. CR är en liten kravtext där det visas vilken förändring på produkten som 

ska ske. Om man analyserar en CR i produkt 1, och den också påverkar produkt 2, så måste 

man ha kommunikation mellan projekten så att man skulle förstå i produkt 2 att det gjorts en 

viss CR. Man förväntar sig i projekt 2 att man får reda på förändringar genom att någon 

skriver en CR men problemet är att det inte händer. Det har fungerat lite ”ad hoc”, lite 

informellt enligt respondenterna. 

Viktor från enhet A uttrycker sig följande kring oklarheten med målen: 

”Vi har en produktledare för produkt 1 och en annan produktledare för produkt 2 men problemet som vi har är 

att de två pratar dåligt med varandra. Produktledaren för produkt 2 är inte uppdaterad med vad ”baseline” är för 

produkt 1 och då är oklarhet med målen ett faktum.”  

Selin (1998, s. 25 ff.) påpekar betydelsen av måluppföljning i ett projektarbete och att den 

ovannämnda texten kan kopplas till det. Han menar att om de ursprungliga målen blir ändrade 

i utvecklingsprojektet på grund av den föränderliga omvärlden, då är måluppföljning viktig 

för att undvika oklarheten med målen. Den största orsaken till oklara mål i multiprojekt som 

respondenterna från både enhet A och B nämner är dokumentationen som inte uppdateras när 

målen förändras i samband med den föränderliga omvärlden. 

Respondenterna från enhet A nämnde både ”vattenfallsmodell” och ”workshop” som skulle 

underlätta måluppföljningen mellan övergången från projekt 1 till projekt 2 som kommer 

presenteras nedan. 

En respondent från enhet A anser att det skulle vara lättare om man skulle använda 

”vattenfallsmodell” som innebär att man kör klart projekt 1 och sen börjar med projekt 2. Då 

hinner man se vad som blir klart och det är ganska lätt att påbörja nästa projekt men då får 

man så lång ledtid hela tiden. Men det är inget som man inom organisationen strävar efter 

utan man försöker jobba med överlapp och köra med inkrementell utveckling och då är det 

enligt respondenten mycket viktigt att man för över informationen hela tiden. 

Flera respondenter från enhet A säger att när man avslutar projekt 1, då brukar man ha ” en 

workshop”. De som har varit med projekt 1 berättar om sina erfarenheter, sina problem och då 

ska egentligen nästa projekt lyssna och ta lärdom av de problem man hade i projekt 1. Men 
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det blir ganska sent enligt respondenterna eftersom projekt 2 redan har börjat när man har ” en 

workshop” .  

Respondenterna beskriver flera situationer där informationsöverföring från projekt 1 till 

projekt 2 är bristfällig och att medarbetare har olika tolkningar om målens innehåll mellan 

olika projekt. Enligt Selin (1998) leder oklarheten med målformuleringar till olika tolkningar 

om målens innehåll.   

Anna från enhet B pratade om problemet kring parallella projekt och oklarheten kring målen: 

”Det är ganska dåligt att vi påbörjar parallellt ett projekt innan föregående projekt är avslutat, då vet vi inte ens 

om den här basen som vi har att utgå ifrån är stabil eller inte. Vi vet inte vilket mål vi ska eftersträva ”.  

När det gäller enhet B, då samtliga respondenterna har resonemang kring parallella projekt 

som är problematiskt. Problemet som tas upp är att man inte gjort färdigt den förra produkten 

som ska levereras först. Då är det väldigt svårt att ställa krav på den nya produkten eftersom 

man inte har en klar bild av vilka problem som funnits i det första projektet. I det läget borde 

man haft den information som behövs och kommunikationen är bristfällig om detta enligt 

respondenterna. 

Enligt Hasse från enhet B beror oklara mål på hur många projekt man är involverad i och 

förklarade det på följande sätt:  

”Ibland hör jag det att när någon jobbar bara på ett projekt och försöker göra någonting i existerande projekt, 

tycker att det är jobbigt att lösa det. Har man inte helhetsbilden, så kan man inte se att man kanske kan skippa 

någonting i ett projekt och se till att en lösning på det kommer in i nästa projekt”. 

En annan respondent från enhet B förklarade att man har två olika totalprojekt (består av olika 

delprojekt) och några jobbar i båda projekten, men de är ganska få. När man har jobbat i ett 

specifikt projekt, då har man inte haft överblick på vad som sker i det andra projektet. De 

problem som uppstår i ett projekt kan förekomma i olika projekt utan att man vet det. Det 

upplevs som både dålig koordinering och kommunikation mellan projekten. 

4. 3. Projektnätverk  

4.3.1. Strukturella hål och kravspecifikationer – A + B enhet 

Olika delar av organisationen kan vara beroende av varandra för att realisera ett 

projektresultat. Ögård & Gallstad (1999) pratar om ett flöde i nätverk där det visar vilken väg 
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en produkt från början till slut ska ta i organisationen samt vilka aktiviteter som måste göras 

för att uppnå till ett projektresultat.  

Enligt studien utreder systemledningen (A+B) huvudkraven som de har fått från 

produktledningen (linje 2), identifierar vad varje nod måste göra för att få produkten att 

fungera. Enligt intervjupersoner från enhet A ses flödet först med konstruktion (linje 6+7) 

som förväntar att systemledningen (A+B) talar om hur deras bit i det hela ska bete sig. 

Därefter förväntar test (linje 3) att systemledningen (A+ B) beskriver hur produkten är tänkt 

att fungera, så att de kan testa att den beter sig så. I det flödet upplever respondenterna från 

enhet A att det är svårt att veta till vilken detaljnivå man ska ligga på när det gäller noderna 3
 . 

Detta eftersom det är systemledningen (A+B) som pratar med noderna (linje 6+7), om vad de 

ska göra och hur de ska ta resultatet av systemledningens (A+B) arbete med kravbrytningen 

och realisera det. Men formellt sett enligt deras process så är det produktledningen (linje 2) 

som borde tala om för noderna vad de ska göra, fast med systemledares (A+B) hjälp enligt en 

respondent.   

Man har en produktledning (linje 2) som skriver huvudkravspecifikationer på en produkt och 

dessa specifikationer skickas vidare till systemledningen (A+B) som i sin tur bryter ner dem 

till delkravspecifikationerna. Enligt processerna ska dessa delkrav skickas tillbaka till 

produktledningen (linje 2) som i sin tur ska skicka delkraven vidare till de olika 

produktledarna för noderna (linje 6+7).  

Enligt respondenterna från enhet A, så fungerar processen inte som det är tänkt. 

Respondenterna menar att det moment i processen som inte fungerar är att produktledningen 

(linje 2) inte tar  emot delkraven från systemledningen (A+B). Detta i sin tur gör att 

systemledningen är tvungen att skicka sina nerbrutna krav direkt till noderna (linje 6+7), då 

blir deras roll otydlig och det kan uppstå konflikter.  

Respondenterna hävdar att det behövs en nyckelposition, ” en broker ” som skapar kontakt 

mellan olika nodnätverk genom att sprida informationen om delkravspecifikationer och 

undvika ”strukturella hål” som författarna Burt (2001) och Wellman (2002) pratar om.  

                                                           
3 Inom konstruktionen (linje 6+7) har man nodnivå där varje nod/en liten delkomponent har sitt eget 

projektupplägg med systemprojekt, konstruktion, test, produkthantering/kunddokumentation och noder ligger 

oftast i olika länder. 
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Det är väldigt många oklarheter om vem som ska ge information till vem mellan nodnivå och 

nätnivå och Viktor från enhet A säger följande: 

”Det är inte jag, systemprojektledare som  hela tiden ska ta kontakt med nodnivå när det gäller något problem i 

samband med noderna utan en huvudprojektledare på nätnivå som nästan bara jobbar mot noderna och där tycker 

jag det är lite oklar kommunikation. Om jag som systemprojektledare undrar om ett problem är löst på noderna 

vänder  jag mig ibland till systemledare på nodnivå som oftast säger  att deras nodprojektledare vet svaret och 

det ska även vår huvudprojektledare på nätnivå veta, men det är inte jämnt han vet”. 

Nedanstående kan kopplas till Söderlunds (2005, s. 286) resonemang kring nätverk där 

nätverk enligt honom spelar en mycket viktig roll i det operativa arbetet för att utföra ett visst 

projekt och enligt honom är informationen om betydelsefulla aktörer en viktig del för att 

avstämma idéer. Aktörer kan ses också som enheter eller noder enligt Borell & Johansson 

(1996, s. 14). 

Respondenterna från enhet B berättade att i ett projekt kan till exempel en 

delkravspecifikation skrivas mellan två personer, där ena kommer från systemprojekt (A+B) 

som ligger på nätnivå och den andra kommer från systemprojekt på nodnivå där folk från 

olika nodorganisationer (många noder ligger utanför Sveriges gränser) är experter på sina 

egna små delar. Samma tillvägagångssätt gäller också för andra tekniska områden som 

behöver skriva delkravspecifikationer. Inom konstruktionen (linje 6+7) har varje nod sitt eget 

projekt. Men när man jobbar i ett projekt, då kan innehållet i kravspecifikationerna förändras 

under tiden med ”change request” (CR). Det kan bli problematiskt om folk på nodnivå inte 

har fått informationen om CR förändringarna och noden passar inte i slutprodukten. För att 

man ska kunna göra ett bra jobb så behöver man ”input”, data från folk som jobbar på 

nodnivå. Den ”inputen” får man inte och det blir väldigt svårt att jobba på nätnivå säger 

samtliga respondenterna. Det finns också önskemål att det ska finnas ett officiellt dokument 

för varje nod som beskriver var de är någonstans och att dokument ska uppdateras med jämna 

mellanrum.   

I enhet B kan man se oklarheter mellan nodnivå (linje 6+7) och nätnivå (systemledning A+B). 

Problemet handlar om att man inte får rätt information i rätt tid om en nod och det påverkar 

deras samarbete . Detta kan man koppla till ”strukturella hål” där ”en broker” som har 

nyckelposition mellan olika nätverk borde sprida vidare värdefull information i rätt tid till rätt 

personer. En respondent från enhet B nämnde att systemledningen (A+B) på nätnivå är 

beroende av att noderna ger dem information om deras produkter för att man ska kunna 
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sammanställa och analysera på den övergripande nätnivån. I ett tidigare projekt hade man en 

nodprojektledare som jagade information på alla noder. Men den nodprojektledaren var 

involverad i många projekt och han kunde inte möta allas behov utan kunde bara ta de mest 

akuta problemen. 

Björn från enhet B säger följande när det gäller oklarheten kring ”input” om noder: 

”Om jag behöver någon information, då vet jag inte vem som jobbar med vad på nodnivå och ibland är det 

väldigt svårt att få något namn eller folk som kan ge svar på frågor som dyker upp om noder. Det finns folk som 

hjälper till med det i slutändan men de är inte registrerade till det”.  

Sammanfattningsvis kan man säga att anställda från enhet B saknar information om små 

delkomponenter och i linje med begreppet ”strukturella hål” kan man konstatera att ibland 

verkar orsaken vara att ”broker” i nätverket är mycket upptagen men ibland är det oklart vem 

som är ”broken” i nätverket som ska sprida värdefull information mellan olika nätverk.  

4.3.2. Strukturella hål och CR dokumentation – A + B enhet 

Alla respondenter både från enhet A och B nämnde att det har varit väldigt problematisk att 

vara medvetna om vilka förändringar som görs i projektet om man inför en ny funktion till 

produkten. När det blir någon förändring i projektinnehållet, då skrivs ”change request” (CR) 

som innebär att man har tagit bort eller lagt till nya saker i projektet. När en CR blir godkänd, 

då måste man ändra dokumenten på flera ställen, så att alla dokumenten som påverkas av en 

CR ska uppdateras. Men problemet som upplevs är att ibland borde vissa dokument inte 

finnas med längre som fortfarande är kvar eller att man skulle behöva uppdatera dem med 

CR-ar, men det har inte gjorts. Då är ovissheten stor om vad  som gäller. Även om man inte 

uppdaterar dokumenten direkt önskas att det ska bli synligt och stå någonstans i 

dokumentlistorna vad det är som snart ska förändras i projektinnehållet.  

Problematiken kan förstås med hjälp av begreppet ”strukturella hål” som Burt (2001) och 

Wellman (2002) pratar om. Resultatet visar att det kan förekomma ”strukturella hål” mellan 

två parallellt pågående projekt som kan ses som två olika nätverk där en person som har 

nyckelposition, ”en broker” roll (Wellman 2002) borde sprida informationen vidare om CR 

förändringar mellan projekten men inte alltid gör det.  

Oklarheten verkar vara stor vem som har ”en broker” roll (Wellman 2002) för att dela 

informationen om CR förändringar och Gustav från enhet A uttrycker det på följande sätt: 
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”Ibland undrar jag hur jag ska kommunicera i fall man har förändrat projektinnehållet med CR-ar. Jag är osäker 

på om jag ska lyssna på vissa individer eller inte. Det måste vara CR på allting, men ibland är det chefens chefs 

chef som har sagt något och hur kan jag ta till mig det, för då kanske jag jobbar i fel riktning tills det har hunnits 

formaliserats ”. 

Respondenterna från enhet A och B hade lite olika åsikter vem som har ”en broker” roll för att 

sprida vidare informationen om CR -ar. Respondenterna från enhet A konstaterar att det inte 

är högsta prioritet att totalprojektledare (linje 5) håller webbens information uppdaterad om 

CR-ar. Men några respondenter från enhet B påpekade att ”change manager” borde sprida 

information till alla delprojekt om CR (”change request”) förändringar. Respondenterna 

nämnde att när man inför CR förändringar i ett projekt, då påverkar det också det andra 

projektet men man saknar information där om de förändringarna fast man oftast har samma 

”change manager” för båda projekten. 

Respondenterna från enhet B nämnde att i de bästa projekten, är det inget problem alls att få 

information om de andra projekten. I vissa andra projekt, kan det vara lite mer problematiskt 

eftersom det går väldigt mycket tid åt att jaga information som är inte lättillgänglig och det 

verkar som om att spridningen av information mellan olika projekt ser olika ut beroende hur 

belastade projektledarna är. 

Information om CR förändringar sprids olika bra mellan olika projekt beroende på vem som 

är ”broker” och Björn från enhet B berättar sina erfarenheter kring det:  

”På min förra arbetsplats inom samma organisation funkade det väldigt bra. Det var en webbsida med alla 

dokument som skrevs inom ett projekt, för varje dokument hade vi den senaste versionen som gällde och bredvid 

det hade vi också en länk till, en lista över godkända CR-ar som påverkade dokumentet och projektinnehållet. 

Idag har en systemprojektledare gjort en lista med dokument som finns men när det har skett förändringar med 

CR-ar mot de där dokumenten, så syns det inte någonstans. Det finns ingen koppling mellan de där dokumenten 

och den där ”change request” (CR) listan och ibland finns det dokument som inte har uppdaterats på sex 

månader och då vet man inte vilka CR-ar som påverkar ett visst dokument. Det kan handla om hundrafemtio 

dokument och man måste ha någon som ser till att den där webbsidan blir uppdaterad”.  

Det visar sig att respondenterna från enhet A och B har olika åsikter om vem som ska 

uppdatera webbsidan när det gäller CR förändringar. Om webbsidan inte är uppdaterad på  

”rätt” sätt eller att en person med nyckelpositionen, ”broker” rollen (Wellman 2002) inte har 

hunnit sprida information om CR förändringar mellan olika projekt, gör detta att 

respondenterna blir tvungna att jaga informationen.   
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I vissa fall tar personer från enhet A informellt en nyckelposition, ”en broker” roll (Wellman, 

2002) som gör det möjligt att sammanbinda olika grupper/nätverk genom att sprida 

informationen om CR förändringar eller tekniska lösningar eftersom webbsidan inte är 

tillräckligt uppdaterad och oklarheten är stor kring det. En respondent från enhet A säger att 

man kommer överens sinsemellan informellt om tekniska lösningar eller om CR förändringar 

och jobbar efter den riktning som de själva kom fram till. Risken med den informella 

”brokern” är att man ändå kan missa att nå ut med information till alla berörda och därmed 

kan misslyckas med att sammanbinda nätverken.    

5. Diskussion 

Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på upplevelser om otydligheter kring rollerna och 

ansvarsområden i en matrisorganisation där man jämför två olika enheter med varandra. Det 

är tre olika frågeställningar som undersöks nedan för att uppnå studiens syfte.  

I den första frågeställningen vill uppsatsen visa på hur de olika uppfattningarna ser ut när det 

gäller otydlighet i arbetsrollen. Resultatet visar att respondenterna från båda enheterna 

egentligen har likartade uppfattningar om detta. Det finns behov av roll- och 

ansvarsbeskrivningar i båda enheterna eftersom anställda upplever att det inte räcker att man 

bara skriver processbeskrivningar och kravspecifikationer som ska vägleda det vardagliga 

projektarbetet. Tidigare forskningar (Goold & Campbell, 2003) påpekar att roll- och 

ansvarsbeskrivningar skulle vara hjälp i arbetet över enhetsgränserna om beskrivningarna är 

enkla och inte för detaljerat skrivna. Anställda från enhet B saknar inte bara roll- och 

ansvarsbeskrivningar utan även ”guidelines” och ”design rules” som ska hjälpa till att lösa 

samma tekniska problem på  samma sätt  i olika projekt.    

Båda grupperna pratar om dubbla roller/flera roller, obalans med spelregler mellan linje och 

projekt, samarbetsproblem och intressekonflikter med andra enheter utanför linje 1, oklarheter 

mellan ” nod – och nätnivå” som ses som orsaken till otydlighet i arbetsrollen. Rollotydlighet 

eller rolltvetydighet i matrisorganisationen förklaras oftast i litteraturen med hjälp av ett 

engelskt begrepp ”role ambiguity”.   

Olika enheter tar upp olika saker kring ”nod – och nätnivå” problematiken. Det är kanske inte 

förvånande att det är problem med ”nod- och nätnivå” eftersom det är väldigt stora problem 
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med ”hur” frågor i båda enheterna som Selin (1998), Sebestyén (2005) och Ögård & Gallstad 

(1999) pratar om. Anställda från enhet A nämner beroendeförhållandet när det gäller 

arbetsuppgifter mellan ”nod – och nätnivå” där samarbetet med produktledare (linje 2) inte 

fungerar så bra. Men anställda från enhet B upplever att det fungerar dåligt mot noderna 

(noderna ses som konstruktion, 6+7 linje). Förklaring till detta kan vara att enhet A 

samarbetar en del med produktledare (linje 2) medans anställda från enhet B inte gör det. 

Det finns inte betydande skillnader om uppfattningar mellan enheterna när det gäller 

otydlighet i arbetsrollen, men inom enhet A förekommer det skillnader  mot vilken roll 

systemprojektledare upplevde otydlighet . En upplevde otydlighet mot teknikkoordinator, den 

andra upplevde otydlighet mot totalprojektledare och den tredje upplevde otydlighet mot 

produktledningen. Man vet inte närmare vad som ligger bakom detta.  

Enligt tidigare forskning (Goold & Campbell, 2003) bör man inte ha för detaljerade 

beskrivningar i samband med klassificering/indelning av olika enhetsroller och 

ansvarsområden för att skapa klarhet och för att få ett fungerande samarbete med 

matrisorganisationen. Anställda både från enhet A och B har önskemål om tydligare ansvars – 

och rollbeskrivningar samt fungerande processbeskrivningar. Men respondenterna från båda 

enheterna nämner att de jobbar i en omogen, ung, stressad och snabbt växande organisation 

där nästan hälften av alla anställda är nya och det tar tid att hitta sina roller. Det kan vara en 

förklaring till otydlighet i arbetsrollen eftersom en matrisorganisation enligt Ögård & 

Gallstads (1999) kräver en mogen organisation för att samarbete och koordination ska 

fungera. Det ställer också stora krav på de anställda att de är flexibla både i tanken och i ord. 

Dessutom är det viktigt att visa respekt och ödmjukhet inför andras erfarenheter och också att 

kunna kompromissa.      

I den andra frågeställningen vill uppsatsen ta reda på hur samspelet mellan de olika 

uppfattningarna fungerar med multiprojektmiljön där projektarbetet är organiserat som 

matrisorganisation. Det förekommer inte olika uppfattningar kring multiprojektmiljön i 

resultaten. Anställda från enhet A och B är eniga om knappa resurser och resursbristen 

upplevs stor i båda enheterna. Detta gör att personalen inte räcker till, till olika parallella 

projekten och då blir kommunikationen lidande i projektnätverken. Resursbristen verkar vara 

orsaken till varför anställda från systemledningen (A+B) inte hinner ägna tid åt linjearbete för 

att skriva de tidigare nämnda dokumenten som ”guidelines” och ”design rules”. 
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Ögård & Gallstad (1999) nämner att det är viktigt att ta reda på hur många projekt 

organisationen egentligen klarar av att ha parallellt. Eskerods (1996) forskning visade att det 

är av stor vikt att skaffa sig större förståelse om sociala relationer och kunskapsutbyte mellan 

olika projekt i den turbulenta miljön. Resultatet visade att när man jobbar i flera projekt 

samtidigt, då upplever anställda från båda enheterna att det är viktigt att kunskapsöverföring 

ska ske smidigt från projekt 1 till projekt 2 för att sträva efter rätt mål i den snabba 

föränderliga omgivningen. Det kom fram att anställda från båda enheterna var missnöjda med 

att dokumentationen inte uppdaterades i rätt tid som ska vara ett underlag för projektarbetet. 

När det gäller sociala relationer, kommer man till den tredje frågeställningen som handlar om 

nätverk och där man vill veta om rolltydligheten ökar genom att man söker rätt person i 

nätverket för att få bättre information. Resultatet visar att i samband med projektarbete behövs 

information om kravspecifikationer och CR dokumentationen men anställda från båda 

enheterna upplevde att det oftast var svårt att hitta rätt person inom nätverket som ska 

vidarebefordra den information som man behöver. Studien visar att anställda från enhet A och 

B tar kontakt med olika enheter på nodnivå (linje 6+7) för att kunna skriva 

delkravspecifikationer.  Dessutom pratar anställda från enhet A  ofta sinsemellan informellt 

om olika tekniska lösningar eller om CR förändringar och jobbar efter den riktningen som de 

själva kom fram till. Enligt tidigare forskning (Egle Lukinaite, Jolanta Sondaite 2017) 

fokuserar anställda väldigt mycket på eget inflytande genom diskussion och samarbete i en 

matrisorganisation.  

Det är svårt att avgöra vilka anställda från vilken enhet som upplever mer otydlighet i sina 

arbetsroller och ansvarsområden eftersom respondenterna tar upp liknande saker under 

intervjuerna. Det är en väldigt komplex organisation och man kan inte dra några generella 

slutsatser med studien. Det behövs flera studier om anställdas upplevelser av att jobba i en 

matrisorganisation, eftersom forskningen har haft fokus mestadels på ledarskapsperspektivet. 

Man skulle kunna studera rollupplevelser i en mognare matrisorganisation inom liknande 

organisationer där medarbetarperspektivet ska stå i fokus. Resultatet väcker också nya frågor 

som man skulle kunna ställa när mognadsgraden växer i organisationen.  

Detta där är exempel på frågorna man kunde ställa. Hur ofta rapporterar man till vem och på 

vilket sätt? Hur håller organisationen uppsikt över att man gör det man ska? Hur och hur ofta 

får medarbetare återkoppling/feedback på det man gjort? Vem som har egentligen 
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mandat/befogenheter att bestämma vad är deras ansvar i de frustrerande situationer när det 

gäller oenigheter om kravspecifikationer mellan nod- och nätnivå. Hur mycket bestämmer i 

sådana situationer produktledningen (linje 2) som beställer en produkt? Hur mycket 

bestämmer systemledningen (A + B) som ska sammanställa en produkt? Och hur mycket 

bestämmer nodnivå/små delkomponenter (linje 6+ 7) när det blir tekniska oenigheter mellan 

dem? 

Sammanfattningsvis kan man säga att resultatet inte visar någon stor skillnad mellan de olika 

grupperna när det gäller otydlighet i arbetsroller och ansvarsområden. Förmodligen hade 

resultatet blivit annorlunda om det inte hade varit omogna processer i en ung 

matrisorganisation eller om det hade funnits tid och möjlighet att intervjua all personal i  A 

och B enheterna. 
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