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Sammandrag  

Denna studie beskriver med en fallstudie av matrisorganisationen Jetpak hur chefer 

fördelar och gemensamt tar ansvar. För att nå syftet används chefskapsmodell av 

Koontz och Weihrich som skildrar fem ansvarsområden; planering, organisering, 

personal, ledarskap samt kontroll. Jetpak som företag är ett intressant fallstudieobjekt 

eftersom de sedan införandet av matrisstrukturen visat en positiv tillväxt. Detta trots att 

matrisen som organisationsform fått utså mycket negativ kritik för att vara alltför 

invecklad och svårförstådd. Utmärkande för matrisorganisationer är förekomsten av 

dubbelt chefskap det vill säga att anställda har två likställda chefer och ovan nämnda 

ansvarsområdena måste därför delas upp. En kvalitativ studie med intervjuer av fyra 

utvalda chefer har genomförts där vardera svarande förklarat sitt förhållningssätt till 

rollen som ansvarstagande chef. Studien kommer fram till att hög involvering, tydlig 

kommunikation samt hög grad av mognad inom ledarskapet, är avgörande faktorer för 

att fördela och gemensamt ta ansvar inom Jetpak. Problemen beskrivs i form av otydliga 

gränsdragningar mellan chefers ansvarsområden samt en viss brist på samspel mellan 

dessa. Studien visar att det gemensamma ansvarstagandet karaktäriseras av förtroende 

för varandra samt aktiv kommunikation genom kontinuerliga avstämningar mellan 

chefer.  

Nyckelord 

Chefskap, Ansvarsområde, Matrisorganisation, Jetpak, Divisionschef, Funktionschef, 

Avdelningschef 
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1. Introduktion 

 

1.1 Chefskap i förändring 

Ända sedan vi människor började inse fördelarna att fördela arbete mellan flera 

individer, har chefer ställts inför dilemmat att välja och utforma en lämplig 

organisationsform. I modern tid ligger den stora utmaningen för organisationer i att 

fördjupa sig i befintliga organisationsteorier och välja en passande struktur. Sedan 

applicera den på organisationen, vilket är en ständigt pågående process. Företags 

relationer till omvärlden och de förändringsprocesser som pågår ställer kontinuerligt nya 

krav på organisationer som måste uppdatera sig. Organisationsformen utgör nödvändiga 

grunden och stabiliteten i en organisation. Den utgör en säkerhet för alla verksamma 

inom organisationen att falla tillbaka till när oklarhet över ansvar råder. (Gibson, 

Ivancevich, & Donnelly, 1976). 

 

I takt med att organisationsformerna som idag tillämpas på företag blir mer 

komplicerade, ökar även kraven på chefers anpassningsförmåga. Att vara chef i en 

organisation och sedan tro att det ska fungera likadant med samma chefsroll i en annan 

organisation kan bli problematiskt. Samma sak gäller om att chefskapet i en och samma 

organisation inte förändras trots att verkligheten förändras över tid. Rollen som chef och 

ansvarstagare varierar således beroende på vilka förutsättningar som gäller. Historiskt 

sett har chefskap definierats som en strukturell maktposition som graderats efter en 

hierarkisk ordning. Idag kan det se annorlunda ut. (Montana & Charnov, 2000) 

 

Definitionen av chefskap har utvecklats från “att få saker gjorda genom andra 

människor” (Montana & Charnov, 2000:2) till “ att arbeta med och genom andra 

människor för att uppfylla gemensamma mål” (Ibid. 2). Chefskapet idag handlar inte 

längre om att styra och ställa med järnhand. Med tron att alla ska lyssna och följa givna 

direktiv utan ifrågasättande. Idag handlar chefskap mer om att skapa förutsättningar för 

konstruktivt samarbete och god kommunikation. Tillsammans arbetar alla mot 

gemensamma mål. (Ibid.) 
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En organisationsform som tagits fram under senare år är matrisorganisationen. Chefers 

ansvar är att planera, organisera, ta hand om personal, agera ledare samt kontrollera är 

allmänt erkända ansvarsområden (Koontz & Weihrich, 2008). Sättet chefer tar sig an 

uppgifterna ter sig annorlunda i en matrisorganisation jämfört med annan 

organisationsform. Matrisorganisationer frångår den mer traditionella synen att varje 

anställd endast har en chef. Det betyder att varje chef självständigt tar ansvar för 

ansvarsområdena. I en matrisorganisation tillämpas istället dubbelt chefskap. Chefer är 

tillsammans ansvariga över en grupp men deras inflytande och förhållningssätt till 

gruppen skiljer sig åt. Konsekvensen blir att ansvarsområdena måste fördelas mellan två 

chefer. Fördelningen av ansvar ställer höga krav på chefskapet vad gäller samarbete och 

kommunikation för att det ska fungera effektivt. (Yukl, 1998) 

 

1.2 Problemdiskussion 

Matrisorganisationen kännetecknas av att arbete bedrivs mellan avdelningar och att 

anställda har två likställda chefer inom organisationen. Matrisen anses vara en effektiv 

organisationsform för utvecklade av nya verksamheter och för att samordna 

beroendeförhållanden inom en organisation. (Mintzberg, 1979) Strukturen är fördelaktig 

när knappa resurser ska fördelas inom organisationen, öka mångfald och spridning av 

kunskap. Trots detta råder en allmänt etablerad samsyn på att nackdelarna överväger 

fördelarna med matrisorganisationen, vilket gjort att den inte är så vanligt 

förekommande som organisationsform. (Yukl, 1998) 

 

Matrisen har fått kritik för att vara allt för invecklad och svårförstådd. Anledningen är 

matrisens uppbyggnad med funktioner och divisioner. Kritiken handlar även om att 

höga kostnader uppstår eftersom dubbelt chefskap kostar dubbelt så mycket. Ytterligare 

nackdelar är även det faktum att fler gruppmöten måste planeras och genomföras vilket 

tar mer tid och tid är pengar. (Davies & Lawrence, 1978) Ett identifierat problem är 

även att olika målsättningar och prioriteringar bland chefer kan leda till konflikter. Om 

konflikterna inte får en lösning kan maktkamper utlösas. Dubbelt chefskap innebär även 

delat ansvar. Mer tid måste därmed läggas på kommunikation och samordning. Ur ett 

medarbetarperspektiv kan ansvarsfördelningen mellan chefer upplevas oklar. Närmsta 
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chefen behöver inte vara personen som har slutgiltiga ansvaret för anställdas utveckling. 

(Bruzelius & Skärvad, 1974) 

 

Jetpak är ett budföretag verksamt i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Företaget 

erbjuder tjänster som täcker spontana behov av expressförsändelser samt mer 

skräddarsydda distributions- och logistiklösningar. Med målet att uppnå så hög 

effektivitet som möjligt har Jetpak valt att använda sig av en matris som 

organisationsform för att utnyttja sina knappa resurser mellan länderna. Företaget har 

lyckats växa snabbare än Sveriges BNP med en faktor på 5-10 % sedan 2002 (Jetpak, 

2010). Trots den allmänt negativa synen på matrisorganisationen har Jetpak 

framgångsrikt använt sig av organisationsformen.  

 

Vi har genom en tillämpning av Koontz och Weihrichs teori om hur en chef bör verka 

och ta ansvar i en organisation, valt att undersöka hur Jetpaks chefer fördelar och ta 

gemensamt ansvar inom fem givna ansvarsområden. Områdena är; planering, 

organisering, ledarskap, personal och kontroll. Vi hoppas genom en kvalitativ studie 

baserad på intervjuer komma fram till hur fördelningen av ansvar och samspelet mellan 

cheferna inom Jetpak ser ut. 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Utifrån ovanstående problemdiskussion är syftet med uppsatsen, med utgångspunkt från 

Koontz och Weihrichs modell om chefskap, att undersöka hur chefer översiktligt 

fördelar ansvarsområden samt hur cheferna gemensamt tar ansvar för dessa inom 

matrisorganisationen Jetpak.  

 

För att nå det övergripande syftet har följande forskningsfråga tagits fram: 

 Hur fördelar chefer ansvar och hur tar de gemensamt ansvar i Jetpaks 

matrisorganisation? 
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2. Teoretisk bakgrund 

 

2.1 Vad karaktäriserar en organisation 

Organisationer är och har varit av stor betydelse sedan urminnes tider för människors 

strävan att på bästa sätt ta till vara tillgängliga resurser för att uppnå gemensamma mål 

(Gibson et al., 1976). Studier har visat på fem gemensamma nämnare som präglar en 

organisation. För det första ska en organisation inneha formaliserade och utryckta syften 

om verksamhetsmål, vilka måste finnas tydligt strukturerade så att ingen tveksamhet 

råder. För det andra så ska människor som är aktiva inom organisationen också inneha 

en tydlig arbetsbeskrivning, men som individer kan de vara utbytbara. För det tredje så 

ska organisationen inneha en tydlig struktur som fördelar ansvar och befogenheter 

mellan anställda. De två sista nämnarna är att det måste finnas en varaktighet som bidrar 

till utveckling och tillväxt, samt en identitet som gör organisationen unik. Detta är ingen 

normativ definition accepterad världen över, men ett försök att urskilja vad som kan 

klassas som en organisation. (Forsell & Ivarsson, 2008) När en organisation växer krävs 

en tydligt genomarbetad struktur för att uppnå effektivitet inom organisationen. 

Företagets ledning ställs då inför ett val att välja en viss typ av organisationsform. 

(Gibson et al. 1976) 

 

2.2 Hur organisationsformer utvecklas 

Med organisationsformer menas det sätt arbete och ansvar fördelas i en organisation, 

men även på vilket sätt det samordnas, leds och styrs. I en liten verksamhet behöver inte 

organisationsformen vara så komplicerad, det kan då räcka med att endast en person 

sköter hela verksamheten. I en växande organisation blir arbetsuppgifterna fler och 

därmed för mycket att hantera för en person. Vid ett sådant tillfälle är det nödvändigt att 

skapa en organisationsform för att dela upp arbetsuppgifterna och ansvaret. 

Organisationsformen som ofta växer fram i en sådan situation är 

funktionsorganisationen. I en funktionsorganisation delas inledningsvis 

arbetsuppgifterna och ansvaret in i vad som definieras som huvudfunktioner. Exempel 

på sådana funktioner kan vara ekonomi, marknadsföring och försäljning. Därefter 
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fortsätter uppdelningen av arbetsuppgifter hierarkiskt inom huvudfunktionerna, 

exempelvis från nationell chef till regionchef och vidare ner till platschef på lokal nivå. 

(Bruzelius & Skärvad, 2000)  

 

Ett problem som kan uppstå med funktionsorganisationer är när företaget ska börja 

expandera emot nya marknader, sälja till nya kunder alternativt producera nya 

produkter. Verksamheten behöver då ofta strukturera om sin organisationsform 

eftersom funktionsorganisationen får svårt att anpassa sig till nya kundbehov och 

därmed blir ineffektiv. Om exempelvis ett svenskbaserat företag ska expandera till en 

ny marknad i en annan världsdel, är det troligt att företaget ställs inför problem som inte 

finns på den svenska marknaden. I en sådan situation är det ofta att föredra en 

förändring från funktions- till divisionsorganisation. I en divisionsorganisation 

grupperas verksamheten under en gemensam ledning in i självständiga divisioner, 

organisationen kan vara uppdelade utifrån länderna verksamheten bedrivs i. Varje 

division har ett eget resultatansvar och därför egna funktioner, exempelvis; ekonomi, 

marknadsföring och försäljning. Divisionerna styrs sedan av en gemensam ledning 

genom resultatkrav och direktiv. Det svenskbaserade företaget skulle således dela upp 

verksamheten i två divisioner, en svensk och en för nya marknaden. Divisionerna skulle 

sedan styras av egna funktioner genom en gemensam ledning. (Bruzelius & Skärvad, 

2000) 

 

I vissa organisationer förekommer en kontinuerlig överlappning mellan funktionerna, 

vilket är ett beroendeförhållande som kräver ett nära samspel. Samspelet leder till att en 

divisionalisering blir omöjlig, eftersom verksamheten inte kan delas upp. Organisationer 

som ändå önskar att dela upp sin verksamhet i olika divisioner, men samtidigt vill ha 

kvar funktionernas möjlighet till samarbete. Så kan lösningen finnas i ytterligare en 

variant av organisationsform, matrisorganisationen. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

 

2.3 Matrisorganisationens uppbyggnad  

Verksamheter som väljer en matris som organisationsform undviker att välja en struktur 

framför andra, då valet innebär en modell med två strukturer (Mintzberg, 1979). En 

matrisorganisation kan förekomma i många olika skepnader vilket gör den svår att 
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definiera. Matrisen kan exempelvis förekomma, som beskrivits tidigare, med en 

divisions- och funktionsorganisation. Slutgiltiga valet av matrisorganisationens 

utformning styrs utav verksamhetens behov och intressen. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

 

                                                                    
Ledningsgrupp

               

Försäljning

Sverige Finland Danmark

Ekonomi

Marknadsföring

Division
Funktion

Figur 1: Divisions- och funktionsorganisation, anpassad (Bruzelius & Skärvad, 2000 

s.161) 

En divisions- och funktionsorganisation som i figuren ovan är ett möjligt exempel på en 

mindre komplicerad matrisorganisation. Sverige, Finland och Danmark illustrerar i den 

här modellen tre olika divisioner i ett företag. Vilket innebär att organisationen har 

verksamhet i varje land som delvis bedrivs självständigt, men med en gemensam 

ledningsgrupp. En överlappning mellan verksamheterna sker genom funktionerna; 

Ekonomi, Marknadsföring och Försäljning. Vilket innebär att det sker ett kontinuerligt 

samspel mellan exempelvis ekonomiavdelningarna inom alla tre divisioner. Varje 

avdelning har en ansvarig chef som är underställd både divisionschefen och 

funktionschefen. Funktionernas roll är att se till att divisionerna fungerar effektivt och 

har resurserna som krävs. Detta ger en horisontell och vertikal integration emellan 

divisionerna och funktionerna. Matriser förekommer ofta inom internationaliserade 

företag, eftersom dessa önskar dela upp och anpassa organisationen utifrån 

förutsättningar som föreligger i respektive land. Samtidigt kan ledningen behålla ett 

övergripande ansvar för verksamheten. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

 

Ett sätt att definiera matrisorganisationer är att beskriva skillnader från organisationer i 

övrigt. En anställd har i en matrisorganisation två chefer att rapportera till istället för 

mer traditionella med en. Vidare så får matrisorganisationen på grund av dubbelt 
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chefskap också ett dubbelt system för beslutsfattande. (Davies & Lawrence, 1977) 

Systemet innebär att två chefer är lika ansvariga inom organisationen och tillsammans 

måste fatta och komma överens om ett gemensamt beslut (Mintzberg, 1979). 

 

Det finns tre beskrivna exempel på tillfällen när en matriser som organisationsform är 

nödvändig att tillämpa. Första är när företaget behöver en hög delaktighet mellan två 

funktioner samtidigt, exempelvis marknadsfunktionen och försäljningsfunktionen, då en 

ny produkt ska lanseras. Andra tillfället är när en organisation ställs inför en osäkerhet 

som genererar höga krav på snabb information mellan funktioner. Slutligen beskrivs det 

tredje tillfället som en situation som uppstår när organisationer på grund av 

begränsningar måste dela upp finansiella och humanitära resurser. (Davies & Lawrence, 

1977) 

 

2.4 För- och nackdelar med Matrisorganisation 

Med stöd av en matrisform önskar organisationer få till stånd en ökad kommunikation 

och problemlösning, samt ett gemensamt resultatansvar inom organisationen. Syftet 

med matrisorganisation kan även vara att skapa en gemensam vision som når ut till hela 

verksamheten, det vill säga alla funktions- och divisionsavdelningar. Det blir verklighet 

genom gemensamma ansvarstaganden som förekommer i två led, både vertikalt och 

horisontellt mellan chefer. (Bartlett & Ghoshal, 1990) En ökad samordning och 

kommunikation mellan chefer syftar till att öka kvaliteten på beslutsfattandet. Vilket 

blir möjligt tack vare mer beslutsunderlag i form av kunskap. Samordningen i en 

matrisorganisation kan leda till att chefers motivation ökar och således presterar bättre, 

då de känner sig mer involverade i verksamheten. (Bruzelius & Skärvad, 2000) 

 

En lyckad integrering av funktionerna inom en matrisorganisation, leder till en ökad 

flexibilitet inom företaget. Vilket innebär att organisationens resurser kan utnyttjas mer 

ekonomiskt, eftersom de kan fördelas och användas inom hela verksamheten. En 

tillfällig sammansättning av personal, mellan funktion och division, medför en bättre 

expertis och kunskapsnivå. Kunskapen kan sedan anställda hämta tillbaka till sina 

ursprungliga avdelningar när grupparbetet är färdigt. (Yukl, 1998) Matrisorganisationen 
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beskrivs även som mycket effektiv för att utveckla nya verksamheter och för att 

samordna komplexa beroendeförhållanden (Mintzberg, 1979). 

 

Precis som matrisen kan bidra med fördelar, kan den också medföra komplikationer för 

organisationer. Matrisen anses exempelvis inte vara lämpad för organisationer som 

kräver säkerhet och stabilitet. Ett gemensamt ansvarstagande av två chefer kan även 

leda till konflikter och meningsmotsättningar, exempelvis vid argumentationer om vilka 

prioriteringar som är viktigast. Vilket skulle kunna utvecklas till att en chef försöker ta 

mera makt, vilket strider mot hela matrisorganisationens koncept. Därför ställs det höga 

krav på att chefer i en matrisorganisation ständigt försöker kompromissa och komma 

överens. (Bruzelius & Skärvad, 2000) Vid maktkamp finns en risk att vissa viktiga 

prioriteringar skjuts åt sidan och glöms bort, vilket kan skada organisationen avsevärt 

(Gold & Campbell, 2003). Ytterligare ett problem för matrisorganisationer är en oklar 

fördelning av ansvar, en osäkerhet kan medföra motstridiga beslut och en eventuell risk 

för att inga eller fel beslut tas. Kan inte chefer enas om ett beslut tenderar dessa att föras 

uppåt i organisationen, oftast ända till koncernchefen, vilket är en tidskrävande process. 

(Bruzelius & Skärvad, 2000) Förekomsten av två chefer kan även medföra stress, för 

både chefer och medarbetare, eftersom det krävs mer tid att samordna och leda. För 

anställda kan dubbelt chefskap även medföra en osäkerhet om vem rapportering ska ske 

till. Detta kan därför leda till dubbel kommunikation, det vill säga att anställda 

rapporterar till båda cheferna, för att vara säkra på att informationen kommer till rätt 

person. En organisation som kräver mer tid och i flera fall fodrar flera chefer kan även 

resultera i högre kostnader och risktagande. De ovan nämnda problemen pekar på att en 

matrisorganisation ställer ett mycket tydligt krav på effektivt och fungerande chefskap 

inom organisationer. (Yukl, 1998) 

 

2.5 Chefskapets fem ansvarsområden 

Definitionen på vad chefskap innebär och vad för ansvar som följer med rollen har med 

tiden utvecklats och beroende på författare syns skillnader i uttryckssätt. I en nutida 

definition värderas människan högre, fokus ligger på att resultat nås genom samarbete 

och gemensamt ansvarstagande mellan medarbetare. (Montana & Charnov, 2000 ) 
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Det finns modeller som skildrar en chefs ansvar och som fungerar som generella 

beskrivningar oavsett organisationsform. Koontz och Weihrich har utvecklat och brutit 

ner chefskapets roll i fem ansvarsområden; planering, organisering, personal, ledarskap 

samt kontroll. Ramverket har använts och testats av flera författare. Idag anses Koontz 

och Weihrichs teori om chefskap vara en allmänt accepterad modell. (Koontz & 

Weihrich, 2008) Dock finns det kritiker som ifrågasätter modellen, som menar att den 

inte svarar på hur en chef rent praktiskt arbetar och tar ansvar. Kritikerna säger vidare 

att modellen är för generaliserad, att chefskapet i själva verket är mer komplicerat och 

invecklat (Mintzberg, 1990).  

 

2.5.1 Ansvarsområdet: Planera 

Planeringsarbetet innefattar att välja ut uppgifter och mål som ska prioriteras, samt utse 

strategier för hur de effektivt ska uppnås. Planeringsarbetet omfattas även av att 

noggrant genomarbeta en plan över hur målen skall uppnås inom en rimlig tidshorisont. 

(Lorenzana, 1993) Det finns flera olika varianter av planeringsarbete, vilket stäcker sig 

allt ifrån formulering av övergripande mål till att mer specifikt planera åtgärder som 

skall sättas i bruk för ett positivt resultat skall nås. Planeringsprocessen kan däremot 

inte inledas förrän beslut tagits om att något faktiskt ska utföras. Innan ett beslut tagits 

så utgörs planeringsarbetet bara av en studie, analys eller förslag på framtida utsikter. 

(Koontz & Weihrich, 2008) Det finns teorier som motsätter sig detta synsätt. En chef 

som systematiskt reflekterar och planerar sitt arbete menar kritiker är ett felaktigt 

synsätt. Istället hävdas att chefer arbetar i en obestämd takt och deras aktiviteter 

karaktäriseras av korthet, variation och utan kontinuitet. (Mintzberg, 1990) 

 

2.5.2 Ansvarsområdet: Organisering 

Organisering innebär gruppering av personal, fördelning av arbetsuppgifter samt 

delegera nödvändig behörighet för att uppgifter ska kunna genomföras (Lorenzana, 

1993).  När anställda arbetar tillsammans ska det finns en tydlig rollfördelning i 

gruppen, oavsett om fördelningen sker av anställda inom gruppen eller genom direktiv 

ifrån chefer. Rollfördelningen är en förutsättning när mål ska sättas, eftersom det 

innebär att personer får specifika ansvarområden. Personer får således skyldigheter att 

prestera och ställs till svars om målen inte uppfyll. Rollfördelningen skapar således 
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incitament att prestera. Syftet med att organisera är att skapa en arbetsmiljö där 

medarbetare känner en trygghet i sina arbetsuppgifter, samt tillhörighet till en 

arbetsgrupp. (Koontz & Weihrich, 2008) 

 

2.5.3 Ansvarsområdet: Personal 

En chefs personalansvar handlar om att rekrytera kvalificerade personer till 

organisationen (Lorenzana, 1993). Ett stort ansvar ligger även i att ha kvar rätt personal 

inom verksamheten. Genom en kontinuerlig kommunikation med anställda och kontroll 

över deras framtidsutsikter, har chefer möjlighet att agera i tid om någon vill ta ett 

karriärsteg eller möjligen lämna organisationen. I förebyggande syfte är en god insikt i 

personalens karriärer och personliga målsättningar att föredra hos chefer. Så att 

nyrekrytering och upplärning kan gå hand i hand med att någon lämnar organisationen 

eller befordras. Det är önskvärt att en person som ska ta över en roll i organisationen 

arbetar dubbelt med personen som lämnar, för att kunskap således kan bevaras. (Koontz 

& Weihrich, 2008) 

 

2.5.4 Ansvarsområdet: Ledarskap 

Ledarskap handlar om chefers ansvar att influera och leda anställda, så att de effektivt 

bidrar till att organisationens och gruppens mål uppnås. Problem inom en grupp kan 

uppstå när anställda har en stark egen vilja och målsättning, som står i motsats till 

gruppens mål. Ett ytterligare problem är när anställda har en negativ attityd till sitt 

arbete. Chefer måste därför agera ledare för att förhindra förekomsten av den här typen 

av problem. Att vara ledare innebär att få folk att dra åt samma hål. Vilket nås genom 

att förmedla ett budskap och ge individen tillfredsställelse med vad denne arbetar med. 

(Koontz & Weihrich, 2008) 

 

En av de viktigaste kvalitéerna som en bra ledare bör ha är att hela tiden vara sig själv. 

Det vill säga vara äkta och agera pålitligt med auktoritet och självsäkerhet (George, & 

McLean, 2004). En effektiv ledare måste också förstå organisationens struktur som sitt 

eget hem utifrån positionen denne är aktiv inom (Scharmer, 2008). Ledarskap handlar 

även om att skapa en positiv miljö där personer får möjlighet att utnyttja sina 

färdigheter och kunskaper fullt ut (Klaver, 2008). Även att skapa starka relationer med 
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medarbetare i sin omgivning (Harmon & Toomey, 1999). Det är därför viktigt att skapa 

förtroendeband mellan chef och anställd. Eftersom ingen anställd kommer att acceptera 

en person som ledare om de ser någon annan som mer förtroendeingivande. (Greenleaf, 

1991) 

 

2.5.5 Ansvarsområdet: Kontroll 

Chefer måste se till att organisationens mål uppfylls (Lorenzana, 1993). Det handlar om 

att till viss del mäta och vid behov rätta individers prestationer. Tillvägagångssättet är 

att mäta prestationer emot mål och planer som sedan tidigare är bestämda av chefer. 

Kontrollering föregås alltid av planering, vilket innebär att färdiga mål och planer måste 

föreligga för att det ska förekomma något att kontrollera. Förutbestämda planerna 

vägleder även chefer i användandet av resurser, sedan ligger ansvaret i att kontrollera att 

det faktiskt sker och att det utnyttjas på ett effektivt sätt. För att förtydliga vid vilka 

moment chefer använder kontrollverktyg så kan det exempelvis vara vid budget- och 

resultatuppföljning. (Koontz & Weihrich, 2008) I ett kontrollarbete sägs chefer vara 

beroende av skriftligt sammanställd information. Det är ett synsätt som fått negativ 

kritik och här menar en annan teori att chefer istället starkt föredrar verbalt 

informationsutbyte, telefonsamtal och möten före skriftliga dokument. (Mintzberg, 

1990) 

 

2.6 Sammanfattning av teorin 

Matrisorganisation Chefskap

Ledning Företag

Funktionschef

Divisionschef

Avdelningschef

Planering

Organisering

Personal

Ledarskap

Kontoll

Figur 2: Uppsatsens analys modell  

I matrisorganisationer förekommer ofta verksamhet i flera olika länder, även kallade 

divisioner (se figur 1, s 9). Divisionerna arbetar delvis självständigt, men styrs av en 
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gemensam ledning. Ledningsgruppen har till ansvar att föra ut mål och bestämmelser 

som beslutats för varje division och funktion. Arbetet förenklas av att divisionschefer 

och funktionschefer är inkluderade i ledningsgruppen. Divisionschefen är högst 

ansvariga chef i varje land, medan funktionschefen finns som högst ansvarig chef för 

varje funktion i företaget. Funktionschefen kan exempelvis vara ansvarig inom Finans 

och arbetar således över alla divisioners ekonomiavdelningar. Varje avdelning har sedan 

en ansvarig chef som är underställd både divisionschefen och funktionschefen, benämnd 

avdelningschef. 

 

Koontz och Weihrich har utvecklat en översiktlig modell över en chefs ansvarsområden; 

planering, organisering, personal, ledarskap samt kontroll. I en matrisorganisation råder 

dubbelt chefskap, vilket innebär att chefer måste kommunicera med varandra för att 

gemensamt ta ansvar för ovan nämnda ansvarsområden. Divisionschefen och 

funktionschefen är gemensamt ansvariga för avdelningschefen, vilket innebär att 

ansvarsområdena här kolliderar och en fördelning blir nödvändig. Avdelningschefen är 

underställd ovan nämnda chefer men innehar ett chefsansvar över dennes avdelning och 

involveras därför i de fem ansvarsområdena. Hur organisationer väljer att fördela dessa 

ansvarsområden mellan division och funktion kan vara oklart. Därför är det av intresse 

att undersöka hur samspelet mellan chefer i en matrisorganisation ser ut när det kommer 

till att gemensamt fördela och ta ansvar. 
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3. Metodologiskt förhållningssätt 

 

3.1 Val av teorimodell 

Syftet med uppsatsen var att med utgångspunkt från Koontz och Weihrichs modell om 

chefskap, undersöka hur chefer fördelar specifika ansvarsområden samt hur chefer 

gemensamt tar ansvar för dessa inom matrisorganisationen Jetpak. Uppsatsen är 

utredande eftersom vi sökt ökad förståelse i vårt ämnesval samt haft en målsättning att 

svara på frågeställningen (Bengtsson & Bengtson, 1995). Eftersom 

matrisorganisationen anses vara komplex och svårtolkad valde vi Koontz och Weihrichs 

chefskapsmodell. Det är en allmänt erkänd chefskapsmodell som på ett lätthanterligt sätt 

skildrar fem ansvarsområden. Modellen möjliggjorde en utredning med ambition att 

formulera en översiktlig illustrering över hur chefsansvaret ser ut i Jetpaks 

matrisorganisation. 

 

3.2 En kvalitativ fallstudie 

Vi önskade förstå hur det gemensamma ansvarstagandet mellan chefer påverkas i en 

matrisorganisation, men också inse hur ansvar fördelas utefter de förpliktelser som 

följer med chefskapet i en sådan organisation. När intresset är att försöka förstå hur 

människor resonerar, reagerar och agerar så är en kvalitativ studie att föredra (Trost, 

2009), vilket gällde vår undersökning. Vi ansåg att en kvalitativ fallstudie var lämpad 

för vår utredning och vara bidragande till användbar primärdata för vår analys och 

slutsats. Kvalitativa intervjuer utmärks i höggrad av enkla och raka frågor kring ett mer 

specifikt område, som ger respondenten möjlighet till utvecklande svar (Trost, 2009). 

Det var fördelaktigt för oss eftersom vi sökte en djup inblick i chefskapet. Intervjumall 

finns med som bilaga 1. 

 

3.3 Val av fallstudieobjekt 

I vårt val av fallstudieobjekt var vi intresserade av ett företag med en matris som 

organisationsform. Ett företag som dessutom visat positiva resultat under en längre 

period trots den allmänt negativa syn som råder för matrisorganisationen. Vi fann en 
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person i vår närhet som arbetade inom budföretaget Jetpak. Vi fick det förklarat för oss 

att det är ett internationaliserat företag som visat positiva resultat och tillväxt under en 

längre tid. Företaget övergick år 2002 till att använda en matrisstruktur. Vår 

kontaktperson ansåg att vår frågeställning var spännande och lovade sitt fulla stöd under 

arbetet. Jetpaks positiva resultat på senare år, inrättelsen av matrisorganisation, att 

företaget verkar internationellt samt att vi blev lovade fullt stöd, var motiverade för oss i 

val av fallstudieobjekt.  

 

3.4 Val av respondenter 

I vårt val av respondenter ansåg vi det lämpligt att få homogenitet för att undvika 

vinkling av svaren mot något kön. Vid en kvalitativ intervju där syftet är att förstå och 

få god inblick i ett ämne, chefskapet hos Jetpak, rekommenderas en begränsning av 

antal intervjuer till fyra-fem personer. Allmänt är det att föredra så få respondenter som 

det är möjligt. Materialet kan annars bli svåranalyserat och ohanterligt. (Trost, 2009) Vi 

fann därför att fyra chefer var en befogad kvot för att ge oss önskad förståelse och 

kunskap, två kvinnor och två män. 

 

Vi fick relativt snabbt besked om fyra chefer med intresse och möjlighet att bli 

intervjuade. I valet av respondenter var det angeläget att cheferna befann sig på olika 

positioner inom matrisorganisationen. Eftersom en mer korrekt bild av 

kommunikationsflöden och ansvarstagande skulle kunna redovisas. Vi intervjuade 

följande fyra chefer; Erik Lautmann (Koncernchef), Charlotte Hansson (Divisionschef, 

Jetpak Sverige), Helene Wibom (Funktionschef, Finanschef) samt Peter Hallman 

(Avdelningschef, Ekonomichef Jetpak Sverige). Koncernchefen var av intresse eftersom 

han kunde ge oss en bred helhetsbild över hur chefskapet och Jetpaks 

matrisorganisation fungerar. Även ingående förklara för- och nackdelar med Jetpaks 

matrisorganisation. Divisionschefen för Jetpak Sverige är huvudansvarig för 

verksamheten i Sverige och funktionschefen för Finans är ansvarig för Jetpaks ekonomi 

över alla divisioner (länder). De två gav oss god insikt i hur fördelning av 

ansvarsområden och det gemensamma ansvartagandet i Jetpak fungerar. 

Avdelningschefen är underordnad både divisionschefen och funktionschefen vilket 

innebar att han kunde ge oss information om deras samspel samt svårigheter med 
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dubbelt chefskap. Chefernas positioner och kunskaper motiverade vårt val av 

respondenter. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Antal som intervjuar 

Vi ansåg det fördelaktigt att vara två personer som intervjuade eftersom det skapade 

möjligheter till samarbete i form av rollfördelning. En person utnämndes till sekreterare 

och en person till intervjuförare. Vi övade intervjuteknik för att bli mer samspelta och 

trygga inför mötet med respondenterna. En tydlig rollfördelning och träning i intervjuer 

skapade förutsättningar för att vi skulle få med oss nödvändig information. Sekreteraren 

förde aktivt anteckningar under intervjun samtidigt som samtalen spelades in. Det 

innebar att vi efter genomförd intervju kunde stämma av anteckningar mot inspelningar 

för att säkerställa att data presenterats på rätt sätt samt att vi inte missat något. När fokus 

ligger på respondentens position inom organisationen och personliga frågor inte 

förekommer är två personer som intervjuar att föredra (Trost, 2009). Detta motiverade 

vårt val av två personer som intervjuar. 

 

3.5.2 Primärdata 

Vid intervjuerna var vi måna om att förklara vårt syfte och agera etiskt rätt. Det är 

viktigt att identifiera sig korrekt så att respondenten inte känner osäkerhet eller får fel 

uppfattning till varför intervjun görs. Identifikation om person, universitet och 

institution samt roll som forskningsstudent bör redovisas (Gillham, 2008). Det gjordes 

delvis muntligt vid inledningen av intervjun men också skriftligt. Informationen som 

beskrivits tidigare tillsammans med förväntningar på respondenten, kontaktuppgifter 

samt vad som kommer hända med informationen som utbyts lämnades skriftligt över 

innan intervjun började. Vi upplevde detta som ett uppskattat initiativ från våra 

respondenter.  

 

När första kontakten tas är det vidare av vikt att meddela respondenten att det som 

diskuteras och kommer fram under intervjun kommer hanteras konfidentiellt. Vilket 

innebär att ingen utomstående kommer att få ta del av utgångsmaterialet eller att få reda 
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på vem som sagt vad. Vid önskan skulle anonymitet även beviljas. Anonymitet innebär 

att namnet eller andra igenkänningstecken inte förekommer i studien. (Trost, 2009) Vi 

informerade respondenten och lät de utrycka sig och har respekterat överenskommelser 

som gjorts. 

 

3.6 Genomförande av intervjuer och operationalisering  

Vi hade strukturerat intervjun utefter chefskapets fem ansvarsområden av Koontz och 

Weihrich som vi lyft fram i teorin (se bilaga 1). Inledningsvis förklarades kortfattat för 

respondenten hur vi tolkat och beskrivit de fem ansvarsområdena. Även om vi uppfattat 

respondentens chefsposition i Jetpaks matrisorganisation på ett korrekt sätt. Detta 

skapade klarhet och minskade risken för missförstånd under intervjun. 

 

Alla fyra respondenter fick inleda med att svara på en öppnande fråga om deras syn på 

för- och nackdelar med Jetpaks matrisorganisation. Den första frågan skapade en öppen 

dialog. Förhoppningen var att få respondenten börja problematisera positivt och negativt 

kring ämnet matris, chefskap och ansvar. Här fann vi användbar information som vi 

själva placerade in under lämpligt ansvarsområde när väl empirin sammanställdes. Det 

ska även tilläggas att vi inledningsvis lät koncernchefen mer specifikt förklara hur 

Jetpaks matrisorganisation var uppbyggd och fungerade.  

 

Frågorna begränsades sedan till fyra stycken under respektive ansvarsområde. Första 

frågan var specifikt riktad mot respondentens möjlighet till ansvarstagande. Vi ansåg 

den befogad eftersom vi senare kunde jämföra de fyra chefernas svar och analysera om 

ansvar överlappade med varandra eller om ansvarstagande för något område uteblev. 

Den andra och tredje frågan var mer riktad mot chefskapet i Jetpak generellt och hur 

chefer tillsammans arbetar för ett gemensamt ansvarstagande samt att vi sökte en 

beskrivande förklaring över ansvarsfördelning. Frågorna var formulerade för att vara 

enkla och raka samt mer adresserade till att svara på vår frågeställning. Svaren gav oss 

en möjlighet att analysera fram en översiktlig uppfattning av chefskapet och 

ansvarstagandet hos Jetpak. Den fjärde frågan var formulerad för att ge respondenten en 

sista möjlighet att fundera kring vad som fungerar bra respektive mindre bra. Vi ansåg 

den befogad att ställa eftersom den skapade eftertanke hos respondenten som lyfte fram 
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fördelaktiga och problematiska företeelser. Svaren var intressanta att jämföra mellan 

respondenterna samt i en analys med framtagen teori om för- och nackdelar.  

 

En intervju varade i 30 minuter. Tiden ansågs vara rimlig att begära från respondenterna 

samt fullt tillräcklig för att ge oss önskad förståelse för chefskapet hos Jetpak. Tack vare 

förberedelser, tydlig rollfördelning och övning i intervjuteknik klarade vi hålla 

intervjuer inom förutbestämd tidsram. Ett kritiskt förhållningssätt har hafts i bedömning 

av intervjudata eftersom faktorer som egenintressen kan påverka respondenternas svar. 

Fokus låg genomgående på chefskapet som roll och inte på individen eftersom vi sökte 

en översiktlig uppfattning över chefsansvaret. Detta innebar att respondenterna inte 

behövt känna sig pressade eller hotade och därmed kunnat svara mer uppriktigt.  

 

3.7 Reliabilitet och Validitet 

När trovärdighet av primärdata ska bedömas så kontrolleras informationen utifrån 

huruvida den är reliabel och valid. Reliabilitet syftar till att mätningen ska vara stabil 

och inte utsatt för olika yttre förändringar. Medan validitet syftar till att frågan verkligen 

mäter det den är avsedd att göra. Idéerna om innebörden av dessa ord tillhör dock mer 

den kvantitativa metodologin. De blir mindre applicerbara på en kvalitativ studie där en 

mer djupgående diskussion förs. Istället utgör trovärdigheten det största problemet i en 

kvalitativ studie. (Trost, 2009) Vi måste bevisa att primärdata och slutsatser är 

trovärdiga vilket innebär att vi måste visa att information är insamlad på ett seriöst sätt 

samt att den är relevant. Detta har vi redogjort för i avsnitten ovan. För att ytterligare 

öka trovärdigheten i vår studie har vi bifogat två bilagor. En med vårt upplägg av 

intervjuerna (bilaga 1) och en bilaga med den information som överlämnades till 

respondenterna vid intervjuns inledningsskede (bilaga 2).  
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4. Matrisorganisationen Jetpak 

 

4.1 Presentation av Jetpak 

Jetpak är ett nordiskt budföretag med huvudkontor i Stockholm. Tack vare ett utbrett 

transportsystem kan Jetpak erbjuda tjänster som täcker spontana behov av 

expressförsändelser samt mer skräddarsydda distributions- och logistiklösningar. Som 

varumärke presenterades Jetpak för första gången 1979. Idag har företaget 250 anställda 

och tillsammans med franchisetagare uppgår personalstyrkan till totalt cirka 1500 

medarbetare. Jetpak har idag en kundportfölj på cirka 65 000 kunder. Företaget bedriver 

verksamhet lokalt på över 140 olika platser inom Sverige, Norge, Danmark och Finland. 

Genom ett franchisebaserat transportsystem har Jetpak tillgång till över 700 bilar samt 

flygnätverk med 2 500 avgångar per dygn. Jetpaks affärsidé är att skapa mervärde för 

sina kunder genom att erbjuda hållbara lösningar inom tidskritisk expresslogistik. Deras 

mål är att alltid vara tidseffektiva och ständigt fokus på att leverera bud inom 0 till 12 

timmar. (Jetpak, 2010) 

 

Jetpaks kombination av ett utbrett lokalt nätverk i de nordiska länderna tillsammans 

med integrerade lösningar för flyg- och biltransporter, gör företaget till en framstående 

aktör på den nordiska marknaden. Av de fyra länderna Jetpak är verksamt i har de störst 

marknadsandelar i Sverige och Norge, men målsättning att öka andelarna i Danmark 

och Finland. År 2006 förvärvade Jetpak bland annat ett bolag i Finland, Lähettipirkka. 

Företaget stärkte sin position med ytterligare 60 bilar och 130 medarbetare. I dagsläget 

är Jetpaks marknadsandel på den nordiska marknaden beräknad till 13,2 % - 27,9 %. 

Det beror på hur den definieras och indikationer på att den ska minska när jämförelse 

görs med tidigare år finns inte. Jetpak har idag en årlig omsättning på över 900 miljoner 

kronor och har en målsättning att öka denna nivå till 970 miljoner kronor år 2012. 

(Jetpak, 2010) 
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4.2 Jetpaks organisationsform 

När Erik Lautmann började på Jetpak som koncernchef 2002 fanns en vision att samma 

affärsidé skulle gälla alla länderna där verksamhet bedrevs. Problemet låg i bristande 

resurser för självständig verksamhet i varje land. Lösningen att införa en 

matrisorganisation kom naturligt. Jetpak införde gemensamma funktioner för alla 

divisioner (länder). De skulle hålla ihop företaget som helhet och nå en jämn 

kvalitetsnivå mellan divisionerna. Varje division ville dock hålla funktionerna så nära 

sin egen marknad som möjligt för att kunna anpassa sig till kunden. För att undvika 

konflikter inom företaget fick varje division själva ansvara för sin egen sälj- och 

marknads samordning. Valet förtydligades med en kommentar från koncernchefen “När 

det handlar om affärer, så vet varje landsdivision själva bäst”(Lautmann, 2010). På så 

vis fick varje division en egen administration och ett eget resultatansvar. (Ibid.) 

 

 

Figur 3: Bild över Jetpaks matrisorganisation.  

 

Jetpaks organisation är uppbyggd utefter en matris med divisions- och 

funktionsstruktur. Överst i organisationen befinner sig en ledningsgrupp (VD group) 

med en koncernchef som högst ansvarig (Erik Lautmann). Ledningsgruppen består 

sedan av chefer ifrån divisionerna; Danmark, Finland, Norge och Sverige (Charlotte 
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Hansson). Inom Jetpak väljer man att benämna cheferna som landschefer men vi väljer 

att referera till dem som divisionschefer. Vidare består ledningen av chefer för de olika 

funktionerna; Finance (Helene Wibom), HR, IT, Market/BSD, Sustainability samt 

Operations. Ledningsgruppen kommer gemensamt fram till en målsättning för företaget 

som varje chef tar med sig ut till sin division respektive funktion. Divisions- och 

funktionscheferna är således likvärdigt ställda inom företaget. (Lautmann, 2010) 

 

Funktionscheferna kommer gemensamt med koncernchefen överens om målsättning för 

respektive funktion. Målsättningen fördelas sedan ut till funktionsavdelningarna i 

divisionerna vars uppgift är att verkställa dem (de streckade rutorna). Exempelvis kan 

det fungera så att finanschefen tillsammans med koncernchefen kommer överens om 

företagets finansiella mål för året. Dels finns en gemensam målsättning som inkluderar 

alla de fyra divisionerna men den bryts sedan ner eftersom det råder olika 

förutsättningar inom respektive division. Divisionschefen i Sverige får ett specifikt 

finansiellt mål att uppnå från finanschefen. Sedan är det upp till divisionschefen att 

verkställa detta med hjälp av finansfunktionen som fungerar som ett serviceverktyg åt 

divisionschefen.  Finanschefen ska se till att divisionschefen har resurser som krävs för 

att det ska vara möjligt att nå finansiella målen. Detta möjliggörs genom att 

finanschefen har en avdelningschef (Peter Hallman, Jetpak Sverige) ute på varje 

division som är underställd divisionschefen och till viss del funktionschefen. 

(Lautmann, 2010) 

 

IT funktionen är organiserad annorlunda. Den anses inte behöva agera på plats ute i 

varje division utan utgår helt ifrån huvudkontoret i Stockholm. Även funktionerna 

Sales, Partner och Customer Service är organiserade på annat sätt. Varje division har en 

ansvarig avdelningschef men i funktionerna Sales och Partner så innehar 

avdelningscheferna i divisionen Jetpak Sverige även rollen som funktionschef. På ett 

liknande sätt fungerar det i funktionen Customer Service men där är det 

avdelningschefen för divisionen Jetpak Norge som även agerar funktionschef, 

förtydligas i figur 3. (Lautmann, 2010) 
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4.3 Chefskapet inom Jetpak 

Utifrån alla fyra intervjuerna med Jetpaks chefer har vi nedan sammanställt en 

översiktlig beskrivning över hur chefskapet fungerar inom Jetpak. Vi har gjort 

beskrivningen med utgångspunkt från Koontz och Weihrichs teori om chefskapets fem 

ansvarsområden; planering, organisering, personal, ledarskap samt kontroll. 

 

4.3.1 Ansvarsområdet: Planering 

Inom Jetpak utgår planeringsarbetet från chefernas möjlighet att kunna kompromissa 

och tillsammans med andra chefer komma fram till gemensamma mål. Målen för Jetpak 

sätts först för hela koncernen efter diskussion och beslut i ledningsgruppen. Divisions- 

och funktionschefer förklarar sedan den aktuella situationen för sitt ansvarsområde. 

Därefter bryts målen ner till respektive division och funktion. Det är viktigt för 

ansvariga chefer att planera och prioritera utifrån givna förutsättningar för att mål ska 

uppnås. Inom Jetpak ska ingen divisions- eller funktionschef prioriteras. Det handlar 

istället om att balansera intressen och se till att resurser finns där det behövs. Inom 

Jetpak är funktionschefens roll mellan divisionschefer viktig att hålla neutral.  Det är 

nämligen lätt att endast lyssna på divisionschefen som är störst och låter högst. Istället 

menar funktionschefen att de är viktigt att fördela sin tid och kunskap över de olika 

divisionerna för att underlätta gemensamt ansvarstagande. Genom att ha en hög 

involvering av chefer i planeringsprocessen önskar Jetpaks chefer att alla ska känna 

möjlighet att påverka. Samt att chefer också ska ta ansvar för verksamheten som helhet. 

En baksida med en ökad involvering som kom på tal är dock att chefer upplever 

ytterligare möten i matrisorganisationen extra tidskrävande.  

 

Företaget har som fokus att cheferna inte endast ska se till sina mål inom respektive 

ansvarsområde, utan även se till gemensamma målen för företaget. Jetpak använder 

därför ett belöningssystem som bygger på att medarbetare belönas utifrån hur företaget 

som helhet presterat under året. Detta har gett Jetpak ett gott samspel mellan chefer och 

det förtydligas genom kommentaren “Man ingår trots allt i samma företag och jobbar 

mot samma mål” (Hansson, 2010).  
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Anställdas arbetstid fördelas ofta mellan funktion och division. Vilket medför att 

mycket av chefers planering handlar om att stämma av med andra chefer hur fördelning 

av personal ska se ut. En konsekvens blir att det kan vara svårt för chefer att föra in 

konkreta mål för anställda som har två chefer. Anställda får svårt att veta vad som bör 

prioriteras. Under intervjuerna nämns risker med att chefer prioriterar sin egen agenda. 

Jetpak använder sig därför av tydligt schemalagda rapporteringar, som möjliggör 

uppföljning av andra chefer. Företaget har även en policy vid problemhantering, 

problemet ska tas om hand direkt. Förekommer det ett problem så benämns det som att 

det finns en elefant i rummet, vilket syftar till att göra alla medvetna om problemet.  

 

4.3.2 Ansvarsområdet: Organisering 

En öppen dialog mellan chefer beskrivs vara grundläggande för gemensamt 

ansvarstagande inom Jetpak. Dialogen förs till stor del i gruppmöten och det är viktigt 

att alla är väl förberedda. Annars tenderar mötena att bli ineffektiva och tidskrävande. 

En ständig diskussion och dialog mellan funktions- och divisionschefer är nödvändig 

inom Jetpak. Eftersom det krävs gemensamma organiseringsbeslut om hur målen ska 

nås. Jetpak har en tydlig rollfördelning och beskrivning för vad som gäller för 

funktions- respektive divisionschef. Det är dock viktigt att ha god insikt i varandras 

ansvarsområden eftersom det leder till ökad förståelse vid diskussioner. 

 

Inom funktionen har funktionschefen ett ansvar mot alla avdelningschefer ute i 

divisionerna. Ansvaret innefattar att se till att avdelningarna har rätt resurser för att nå 

målen som satts och att avdelningarna arbetar på rätt sätt samt rapporterar i tid. Vid 

fördelning av arbetsuppgifter är det viktigt att divisionschefen har förtroende för 

funktionschefens kompetens. Eftersom funktionschefen i viss utsträckning styr över 

divisionschefens anställda. Börjar förtroendet att vackla kommer divisionschefen att 

motsätta sig funktionschefens beslut, kan leda till konflikter. Funktionschefen har ett 

funktionskunnande som inte divisionschefen har. Följderna blir att funktionschefen hela 

tiden har makt att ifrågasätta och gå över divisionschefen vid beslut rörande 

funktionschefens funktion.  
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Ett problem Jetpaks avdelningschefer behöver hantera i organiseringsarbetet är att 

anställda kan tas ifrån avdelningen för tillfälliga arbeten. Detta skapar obalans i 

arbetsbörden för berörd avdelningschef. För avdelningschefen innebär även dubbelt 

chefskap att olika prioriteringar och arbetsupplägg kan komma från två chefer. I det 

läget är det svårt för avdelningschefen att veta vad som ska prioriteras. Osäkerheten 

löses genom samtal och kontinuerliga avstämningsmöten med ansvarig funktions- och 

divisionschefen. Det händer nästan varje dag att chefer i Jetpaks matris har 

motstridigheter om vad som ska prioriteras. Kan exempelvis handla om resurs 

fördelning inom någon funktion. Motstridigheter löser förutom genom samtal och 

avstämningar, även med att ansvarig funktionschef disponerar om tid mellan 

divisionerna. För att Jetpaks matrisorganisation ska fungera är det viktigt att det finns en 

spegel ute i divisionerna, det vill säga att avdelningar efterliknar varandra i divisionerna. 

Jetpak avser att sprida best practice, vilket innebär att om Norges division är bättre på 

något ska andra divisioner enkelt och snabbt kunna dra lärdom.  

 

4.3.3 Ansvarsområdet: Personal 

I Jetpaks matrisorganisation är det divisionscheferna som har det största 

personalansvaret. Rätt person på rätt plats ska finnas inom divisionens olika 

avdelningar. Varje avdelningschef har sedan fullt ansvar att anställa inom sin avdelning. 

Funktionschefen diskuterar personalen i funktionerna med divisionschefen och fungerar 

lite som en rådgivande coach om hur personalen kan utvecklas. När en avdelningschef 

ska anställas är det divisionschefens ansvar att ta fram en lämplig kandidat. 

Avdelningschefen kan dock inte anställas förrän funktionschefen varit med och godkänt 

personen samt ibland också medverkat vid intervjun. Divisionscheferna har 

personalansvar, därför är det dit avdelningschefen vänder sig angående framtidsutsikter 

och karriärmöjligheter. Divisionschefen får således en starkare koppling till 

avdelningschefen än funktionschefen.  Vilket är en svårighet för funktionscheferna 

eftersom styr över anställda de inte har direkt personalansvar över. Inom Jetpak beskrivs 

det allmänt svårt att vara chef över en anställd utan befogenheter att agera fullt ut. Även 

om det finns regler som ska underlätta rapporteringsprocesser, förekommer ibland klar 

frustration om vilken chef anställda ska kommunicera med vid olika ärenden. Ofta leder 

det till att budskap riktat mot en chef ofta når två chefer. 
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Jetpak har regelverk och policys för anställnings- och avskedsprocesser. Chefer 

anställer den personal de har direkt ansvar över men tillämpar vad man kallar en 

farfarsprincip. Kan exemplifieras genom att en avdelningschef vill anställa en person 

till sin grupp. Divisionschefen ska medverka vid intervjun och godkänna personen. En 

farfar beskrivs vara en person positionerad en nivå över chefen som anställer.  

 

I intervjuerna kommer det fram hur viktigt det är att varje nyanställd får en inblick i hur 

Jetpaks matrisorganisation fungerar. Nya medarbetare får därför genomgå ett 

introduktionsprogram där information om matrisens funktion lärs ut. Tanken är att 

anställda ska veta att om något går fel i en avdelning påverkar det hela verksamheten. 

Men innan en person kommer så långt i anställningsprocessen bedöms huruvida 

personen passar in i Jetpaks matrisorganisation. Det råder en öppenhet och kontinuerlig 

kommunikation mellan funktioner och divisioner som utöver kunskaper ställer krav på 

social förmåga och samarbete.   

 

4.3.4 Ansvarsområdet: Ledarskap 

Ledarskapet inom Jetpak handlar framförallt om chefers möjligheter att kommunicera 

rätt, vara tydliga och trygga i sina positioner. Det handlar även om att behålla goda 

relationer inom företaget för att gemensamma mål ska uppnås. För att påverka och leda 

anställda krävs det en tydlig och rak kommunikation av Jetpaks chefer. Jetpaks matris 

består av spridda arbetsgrupper, därför måste cheferna vara noga med att få ut regler 

och direktiv till alla berörda. Vidare måste cheferna följa upp att anställda har 

nödvändiga resurser i form av redskap, tid och medarbetare. 

 

Koncernchefens övergripande ledarskapsroll handlar om att försöka balansera 

funktionernas och divisionernas behov samt avgöra vad som är nödvändigt och rättvist. 

Koncernchefen ska röra sig runt i företaget och bygga relationer för att komma fram till 

beslut bra för hela Jetpak. Viktiga egenskapar är att vara tydlig, inte konflikträdd samt 

att kunna visa empati eftersom kulturella och sociala skillnader förekommer.  
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Divisionschefen har en mer slutgiltig roll som chef över anställda än funktionschefen. 

Cheferna får därför två sorters ledarskapsroller. Divisionschefen har en mer naturlig och 

nära ledarskapsroll till sina anställda. Arbete följs upp regelbundet och därmed formas 

en tydlig roll mellan chef och anställd. Funktionschefens roll blir annorlunda eftersom 

ansvaret innefattar personer på geografiskt skilda platser. Ledarskapet blir istället mer 

inriktat på att verka som ett stöd i anställdas arbete. Funktionschefen ser till att varje 

anställd har nödvändiga resurser som krävs, att de motiveras och att resultat följs upp.  

 

Dubbelt chefskap inom Jetpak medför svårigheter för cheferna att påverka och leda 

anställda. En viktig egenskap för chefer är därför att inneha förmågan att marknadsföra 

och argumentera för sin åsikt. Företaget har som policy att lösa motstridigheter direkt 

och tvingar därför chefer komma fram till en gemensam lösning. I värsta av scenarios 

kan koncernchefen kontaktas för att reda ut konflikten. Ett problem som kan förekomma 

inom Jetpak är att anställda inte vet vem informationen ska rapporteras till. Det leder 

ofta till att anställda rapporterar till två chefer. Anses både tids- och resurskrävande. 

Problemet kan grunda sig i att anställda inte är vana vid en matrisorganisation och 

saknar erfarenhet av hur den fungerar. Jetpaks chefer behöver också vara trygga i sitt 

ansvarsområde. Ett sätt Jetpak använder sig av för att leda och influera anställda är 

månadsrapporter. Rapporterna är tydliga och ger en bra struktur för hur saker ska gå till 

och när de ska vara klara. 

 

4.4.5 Ansvarsområdet: Kontroll 

Kontroll och mätning av mål är enligt Jetpaks chefer något de lägger stor vikt vid. Det 

krävs ständiga mätningar från varje chef för att kontrollera att mål uppnåtts eller är på 

god väg. Cheferna vill nämligen i tid förbättra och rätta till företeelser om det behövs. 

Hur mätningen fungerar beskrivs i företagets utsatta mål. Huvudsakliga kontrollen 

ligger i månadsrapporter som först sammanställs av avdelningscheferna. Sedan skicka 

de till ansvarig divisionschef som godkänner rapporten. Därefter sänds den vidare till 

funktionschefen som sammanställer och presenterar den för koncernchefen. Hela Jetpak 

tar del av och utgår från rapporten som ligger till grund för kontrollen av verksamheten. 
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Divisionschefen har det slutgiltiga ansvaret att kontrollera att divisionen klarar det 

utsatta målen och resultaten. Kontrollen görs genom att avdelningscheferna varje vecka 

stämmer av hur de ligger till samt berättar vad som kan förbättras. Varje avdelningschef 

redogöra för sitt ansvarsområde och redovisa resultatet, allt för att alla ska ha så stor 

inblick i verksamheten som möjligt. Divisionschefen utfärdar ytterligare varje år en 

kompetensanalys. Avsikten är att se över företagets målbild och vilka områden som 

behöver förhöjd kompetens. Varje division ser annorlunda ut därför möts 

divisionscheferna årligen för avstämning om vad som fungerar bra respektive mindre 

bra inom divisionerna. Cheferna beskriver Jetpaks kontrolleringsarbete som ett verktyg 

för att säkra företagets arbetsflöden. Problem kan snabbt rättas till eftersom divisionerna 

jämför sig med varandra. Detta poängteras av kommentaren ”man vill ju trots allt vara 

bäst” (Hansson, 2010). 
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5. Analys av chefskapet inom Jetpak 

 

5.1 Ansvarsområdet: Planering 

I planeringsprocessen beskrivs chefernas möjlighet att kunna kompromissa och 

tillsammans med andra chefer komma fram till gemensamma beslut som helt 

avgörande. Vi fann att det stämmer bra överens med teorin om gemensamt 

beslutstagande mellan två likställda chefer.  I företaget Jetpak måste divisionschefen 

och funktionschefen tillsammans fatta beslut för att ett gemensamt ansvarstagande ska 

lyckas i planeringsprocessen. Utredningen visar att målen för Jetpak diskuteras och 

beslutas först av ledningsgruppen, sedan bryts de ner till varje enskild division och 

funktion. Detta är i överensstämmelse med teorin. Vidare anpassas organisationens mål 

anpassas utifrån förutsättningarna i respektive division och funktion och ledningen har 

ett övergripande ansvar. Jetpaks chefer utrycker att de är nöjda matrisens upplägg. 

Framförallt är det den höga graden av involvering som skapar delaktighet och 

motivation bland ansvariga chefer, vilket även det stämmer enligt teorin. 

  

Cheferna berättade att vid fördelning av planeringsansvar ska varje chef inom Jetpak 

känna möjlighet att påverka. Det anses vara en grundläggande förutsättning för Jetpak 

matrisorganisation eftersom gemensamt ansvarstagande skapar hög delaktighet. 

Upplägget av Jetpaks belöningssystem gynnar grupper istället för individer. Det anses 

vara lämpligt för en matrisorganisation eftersom betoningen är på gemensamt 

ansvarstagande och diskussioner underlättas därigenom chefer emellan.  

 

Sammanställningen av intervjuerna medger att anställda har svårigheter att veta vilka 

prioriteringar som är viktiga under planeringsarbetet. Osäkerhet uppstår ibland om vem 

som är ansvarig. Det nämns som problem i teorin att osäkerhet rörande 

ansvarsfördelning kan leda till att inget beslut tas. Jetpaks chefer bemöter problem i 

form av konflikter och maktkamper med schemalagda rapporteringar. Metoden 

möjliggör för andra chefer att följa upp och korrigera beslut i efterhand. Även företagets 

policy att alltid ta tag i problem direkt vid uppkomst förhindrar långdragna konflikter 

och motstridigheter mellan chefer.  
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För en fungerande planeringsprocess inom Jetpak har vi funnit det betydelsefullt att 

chefer tillsammans prioriterar företagets mål. Det är även av vikt att ansvariga chefer 

balanserar intressen och prioriteringar, inte bara lyssnar på den som alltid tar för sig och 

tar störst utrymme på möten. 

 

5.2 Ansvarsområdet: Organisering 

Jetpaks chefer förespråkar öppenhet, vilket innebär ett högt antal möten. Studien visar 

att Jetpaks cheferna är medvetna om att kommunikation är avgörande när ansvar ska 

fördelas och beslut gemensamt fattas vilket stämmer med vår teoretiska grund. 

Chefskapet inom Jetpak bygger på förtroende för varandras olika roller och skiftande 

kompetens vilket blir avgörande när chefer gemensamt ska organisera verksamheten. 

När personal av olika skäl till exempel sjukfall/ledighet måste omfördelas till olika 

arbetsuppgifter inom företaget behöver chefer känna förtroende och öppenhet emot 

varandra. 

 

 Enligt teorin är det en utmaning att hålla personal ansvarig när avdelningar inte når 

målen. Inom Jetpak ligger ansvaret alltid hos divisionschefen. Teoretiskt kan det 

innebära att divisionschefen ogärna delar med sig av personal till funktionschefen, egna 

mål prioriteras först. Jetpaks chefer upplever dock integreringen mellan division och 

funktion som lyckad. Företaget kräver öppenhet mellan chefer och förståelse för 

varandras arbetsområden. Därmed främjas gemensamt organisationsansvar och chefer 

fördelar tillsammans de anställda där de bäst behövs inom företaget. Vi fann att ökad 

personalflexibilitet medför irritation och belastning på chefer som ibland blir av med 

sina anställda. Flexibiliteten påverkar även chefers organisering av arbetet vilket ställer 

högre krav på gemensamma strategier för att nå de uppsatta målen. Problemet är aktuellt 

för både divisions- och funktionschefer.  

 

Vidare är även ökad insikt i varandras arbeten, kontinuerliga dialoger och avstämningar 

viktiga. Ökad insikt underlättar det gemensamma fördelningsarbetet eftersom förståelse 

för varandras leder till färre onödiga diskussioner. Det nära samarbetet mellan 

funktions- och divisionschefer fann vi dock kan medföra svårigheter i gränsdragningen 
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av ansvarsområden. Avdelningschefen kan ibland känna frustration kring vilken chef 

rapportering ska till, divisions- eller funktionschef. Rapportering sker då till båda 

cheferna. I teorin beskriv det som en negativ effekt av matrisstrukturen då osäkerhet 

leder till dubbel kommunikation. Vår undersökning visar att tydligare beskrivning över 

respektive chefs ansvarsområde skulle vara tidsbesparande för Jetpaks chefer. 
 

Jetpaks tillämpning av best practice mellan divisioner stämmer bra överens med teorin. 

Fördelning och spridning av arbetskraft i grupper bidrar till högre expertis och 

kunskapsnivå. Jetpaks matrisorganisation gynnas eftersom divisionschefer kan jämföra 

sin division med andra divisioner och dra nytta av de olika divisionernas svagheter och 

styrkor. 

 

5.3 Ansvarsområdet: Personal 
I vår studie har vi funnit att divisionschefen tillsammans med underställda 

avdelningschefer har det slutgiltiga personalansvaret. Funktionschefen har dock ett visst 

inflytande men det är oklart hur långt inflytandet sträcker sig. Möjligheten att påverka 

valet av avdelningschef är däremot klart för funktionschefen. Avdelningschefen 

tillsammans med divisionschefen har gemensamt ansvar för anställning inom 

avdelningschefens arbetsgrupp enligt farfarsprincipen som Jetpak instiftat. Principen är 

bra eftersom den är bidragande till skapande av hög involvering och divisionschefen får 

insikt i avdelningarna och ser hur arbetet sköts. Samordning som uppstår genom den 

höga involveringen bidrar, enligt teorin, till att chefers motivation ökar och presterar 

bättre.  

 

Nya medarbetare inom Jetpak får genomgå ett introduktionsprogram som ger en mer 

detaljerad förståelse över matrisens uppbyggnad. Matrisstrukturen har fått kritik för att 

vara invecklad och svårförstådd. Vi fann att chefer uppskattat introduktionsprogrammet 

och att det resulterat i ökad förståelse som skapat möjligheter för företaget att arbeta 

framgångsrikt.  
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5.4 Ansvarsområdet: Ledarskap 

Betydelsefulla egenskaper som nämns kring ledarskap och gemensamt ansvarstagande 

är att kommunicera rätt, vara tydlig och trygg i sin chefposition. Andra faktorer som 

lyfts fram som viktiga av Jetpaks chefer är att behålla goda relationer samt vara rak och 

konkret i kommunikationen. Egenskaperna nämns i teorin om hur en bra ledare ska 

agera. Föredömliga ledare ska agera pålitligt och självsäkert. Det möjliggörs genom att 

chefer är väl införstådda i den egna organisationsformen. Samtidigt ska en chef vara en 

god lyssnare och mottaglig för berättigad kritik från medarbetare. Här har vi funnit att 

Jetpaks introduktionsprogram positivt bidrar till att medarbetare blir väl insatta i matris 

som organisationsformen. Skapande av starka relationer mellan medarbetare i den 

närmsta omgivningen medför möjligheter för chefer att bygga upp förtroende gentemot 

andra. Jetpaks chefer berättar att det finns en aktiv strävan att bygga relationer mellan 

funktioner och divisioner, för att skapa förtroendeband mellan medarbetarna. 

 

Studien visar att Jetpaks matrisorganisation behöver karaktärsstarka och mogna ledare 

som inte är konflikträdda. Det krävs både pondus och ett moget ledarskap av 

funktionschefer och divisionschefer. Förutsättningar skapas för kompromisser och 

gemensamt ansvarstagande, det egna förslaget är inte alltid bäst. Dubbla chefskapet kan 

medföra svårigheter för chefer att influera i och att leda. Därför anses en viktig 

egenskap för Jetpaks chefer vara förmågan att marknadsföra och argumentera för sin 

åsikt. Att inneha den förmågan kan bli avgörande när en konflikt uppstår om vad som 

bör prioriteras. Här har vi upptäckt att argumentationsteknik i samverkan med 

kompetens kan vara avgörande för vems åsikt som slutligen prioriteras. 

 

Matrisen tillämpas främst av internationaliserade företag, vilket också är fallet för 

Jetpak. Kravställs därmed på ledarskapet eftersom chefer måste visa empati för 

kulturella och sociala skillnader. Jetpak har enligt koncernchefen fokuserat mycket på 

detta, chefer måste hålla sig neutrala och agera rättvist.  
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5.5 Ansvarsområdet: Kontroll 

Chefer i Jetpaks matrisorganisation är beroende av noggranna och utarbetade sätt att 

kontrollera verksamheten på. För även om mål bryts ned från ledningen och ut i 

divisionerna behöver funktionschefen vara medveten om hur processen fortgår. Jetpaks 

lösning är utförliga månadsrapporter från avdelningschef till divisions- och 

funktionschef. Kontroll innebär enligt teorin att mäta och vid behov rätta individers 

prestationer, vilket möjliggörs av Jetpaks månadsrapporter. Studien fann att kontroll 

inom Jetpak måste ske noggrant och ofta, eftersom problem inom organisationen snabbt 

får stora proportioner om det inte rättas till. Gemensamt ansvarstagande stärks tack vare 

att avdelningschefen, divisionschefen samt funktionschefen har ett gemensamt ansvar 

för månadsrapporteringen. Varje chef får inblick i företaget och möjligheten att 

upptäcka eventuella förbättringar och åtgärder ökar. 

 

Jetpaks chefer förespråkar gemensamt ansvarstagande mellan funktion och division. 

Divisionschefen har dock det grundläggande ansvaret. Divisionschefen måste se till att 

divisionens resultat motsvarar målen. Det finner vi logiskt eftersom divisionschefen i 

samråd med funktionscheferna satt mål för respektive avdelning. Teorin förklarar det på 

liknande sätt, divisionschefen får planeringsunderlag och råd av funktionschefen i 

användandet av resurser. Ansvaret ligger därefter hos divisionschefen att kontrollera att 

resurserna utnyttjas på ett effektivt sätt för att uppnå målen. På grund av Jetpaks struktur 

över hur samspelet mellan funktion och division ska fungera, har vi inte funnit några 

komplikationer angående företagets kontrolleringsprocess.  
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6. Slutsatser kring Jetpaks chefskap 

 

I analysen fann vi att det ställs ett flertal krav på chefer i Jetpaks matrisorganisation för 

att lyckas fördela och gemensamt ta ansvar. I slutsatsen sammanställs det som vi tycker 

har varit väsentligast för att svara på studiens syfte. 

 

6.1 Hur chefer fördelar ansvar 

Vi kan i studien konstatera att Jetpak lagt stor vikt vid noggrann och tydlig 

ansvarsfördelning. Jetpaks chefer upplever vi vara noga med att prioritera gemensamma 

mål genom att balansera intressen och prioriteringar. Trots detta finner vi att graden för 

hur mycket divisionschefer och funktionschefer kan påverka varandras ansvarsområde 

oklar. Det bör förtydligas av Jetpaks ledning. Anledningen till vår uppfattning är att 

gråzoner och alltför stort utrymme för egna tolkningar leder till osäkerhet. Detta i sin tur 

lägger grund för onödiga konflikter och maktkamper chefer emellan. Maktkamper är 

sällan utvecklande för företag utan högst ogynnsamt om Jetpak vill främja och 

uppmuntra gemensamt ansvarstagande. Vår slutsats är således att det är viktigt för 

Jetpak med tydligt formulerade beskrivningar över chefers arbetsområden. Därmed kan 

chefer agera tryggt och med stort självförtroende. Ett sådant förtydligande kan enligt oss 

skapa gynnsamma förutsättningar för Jetpaks chefer. Utfallet bli ett starkare och än mer 

konstruktivt samarbete vid ansvarsfördelning chefer emellan. Vi är övertygade om att 

resultatet blir en matrisorganisation på solid grund som kommer att stärka Jetpak i 

konkurrensen med andra företag på marknaden.  

 

Vad gäller personal- och ledaransvar fann vi att fördelningen av ansvar skiljer sig åt 

mellan chefer. Divisionschefen tillsammans med avdelningscheferna har det yttersta 

ansvaret för anställda, vilket ger dem en naturlig ledarskapsroll. Funktionschefen får 

istället en mer coachliknande ledarroll. Vi upplever en samsyn hos cheferna gällande 

denna ansvarsfördelning. Samtidigt går det att ifrågasätta om inte funktionscheferna ska 

tilldelas mer inflytande eftersom de har expertkompetens inom sitt ansvarsområde. Vid 

kontrollarbetet är alla chefer involverade vilket skapar god insikt för alla berörda i 

företagets utveckling.  
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6.2 Hur chefer tar gemensamt ansvar 

Det gemensamma ansvarstagandet stimuleras av att Jetpak har en tydlig struktur över 

ansvarsfördelningen. Inslaget av belöningssystem ser vi som positivt eftersom det 

fungerar som ett incitament för chefer att kompromissa och gemensamt beslutstagande. 

Belöningssystemet har budskapet att anställda ska prioritera företaget istället för den 

enskilda avdelningen. En hög involvering som leder till att ökad motivation skapas ser 

vi som fördelaktigt för Jetpak. Vi tror således att belöningssystemet skapar en bättre 

förståelse och ödmjukhet mellan division och funktion vilket i sin tur uppmuntrar till 

diskussion och samarbete. Ytterligare anser vi att farfarsprincipen är ett lyckat koncept 

för Jetpak. Den skapar också hög grad av involvering mellan chefer, framförallt mellan 

divisions- och avdelningschefer. Funktionschefen får bara vara med vid beslut som rör 

avdelningschefen. Vi tror att det gemensamma ansvarstagandet skulle fungera bättre om 

även funktionschefen fick vara med och tillsammans med divisionschefen agera farfar 

när exempelvis avdelningschefen anställer. Detta skulle stärka förtroendebanden mellan 

chefsposterna och öka medvetenheten inom Jetpak att personalen har nödvändig 

kunskap. 

 

Graden av mognad i ledarskapet blir enligt oss avgörande för ett gemensamt 

ansvarstagande. Det krävs ett visst mått av respekt och god förmåga att kunna ta emot 

synpunkter oavsett chefsposition. I vår studie har det framkommit att chefer vid 

diskussion ska inneha förmåga att marknadsföra argument. Här ser vi en problematik 

om argumentationsteknik tillskrivs en alltför avgörande roll. Det kan leda fel om en 

chef på grund av en dominerande verbal teknik vinner en diskussion. Trots att andra 

chefen haft genomtänkta argument som på sikt skulle kunna få större genomslag på 

verksamheten. Chefer har givetvis olika personligheter. Därför bör Jetpaks ledningen 

uppmuntra till olika sätt att saluföra åsikter på. 

 

De farhågor vi funnit, avseende att ökad integrering kan medföra ökad irritation mellan 

chefer, anser vi är underordnad fördelarna med Jetpaks användande av best practice. 

Enligt oss har det bidragit till att gemensamt ansvarstagande lättare uppnås och att 

fördelningen av ansvar effektivt kan åstadkommas. Vid osäkerhet eller konflikter kan 
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chefer jämföra sig med andra chefer i liknande position för att se hur de löst problemet. 

Slutligen kan vi konstatera att det krävs tydlig och adekvat kommunikation oavsett 

chefsposition i Jetpaks matrisorganisation. Det är ytterst bidragande för att Jetpaks 

chefer ska lyckas med uppdraget att fördela och gemensamt ta ansvar. 
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7. Vidare studier 
 

 

Vid forskningstillfället fanns begränsningar beträffande tid, vilket innebar att vi 

tvingades begränsa oss till att göra en fallstudie av ett företag. Detta betyder att vårt 

resultat endast kan användas för att beskriva hur chefer gemensamt tar ansvar och 

fördelar ansvar i Jetpaks matrisorganisation. För vidare forskning inom vårt ämne 

rekommenderar vi en mer omfattande studie över fler företag med en matrisstruktur så 

att resultatet kan generaliseras på matrisorganisationer. Vi tror även att resultat kan 

specificeras ytterligare med en kvalitativ undersökning som inkluderar fler funktions 

och divisionschefer. Detta skulle redovisa en djupare inblick i samspelet mellan chefer. 

En ytterligare intressant infallsvinkel på vår studie skulle även kunna vara att istället 

fokusera på anställda och deras fackliga företrädare för att få deras syn på chefskapet 

och vad de anser om för- och nackdelar med matrisstrukturen. Vi valde att väga ihop de 

fyra chefernas svar från intervjuerna i vår sammanställning av empirin, eftersom vi ville 

redovisa en generaliserad bild av chefskapet i Jetpak. Det kan i vidare studier vara 

spännande att jämföra chefers positioner med varandra för att mer specifikt se hur 

samspelet ser ut chefer emellan. Vår förhoppning är att vår studie väckt ett intresse 

bland studenter för matrisorganisationer, chefskap och ansvarstagande samt att den kan 

fungera som en inspirationskälla till framtida kompletterande eller alternativa studier.   
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1 - Intervjumall 

Kort presentation om oss: Olle Hamskär & Gustaf Wibom, Ekonomiprogrammet vid 

Uppsala Universitet, läser termin 6, skriver kandidatuppsats inom Organisation. 

 

Presenterar vårt ämnesval “Chefskapets funktion i en matrisorganisation”. Vi är först 

och främst båda två intresserade av organisationsstrukturer och framförallt chefskap! 

 

Vårt syfte är att undersöka hur chefsansvaret fördelas i en matrisorganisation. Vi har 

utgått ifrån en generell chefskapsmodell författad av Koontz och Weihrich som utförligt 

beskriver en chefs ansvarområden inom Planering, Organisering, Personal, Ledarskap 

och Kontroll. Vår tanke är att det är kring dessa fem områden intervjun kommer läggas 

upp. Vi är också medvetna om att chefskapet är mer invecklat än så här och att det kan 

vara svårt att urskilja ditt ansvarsområde utifrån de här punkterna men valet till att vi 

använder den här lite äldre med förenklade modellen ligger i matrisstrukturens 

komplexitet. 

 

Givetvis så kommer all data insamling hanteras med försiktighet och känner du som 

respondent att du vill dra tillbaka något du sagt så är det välkommet. Vi har lovat att 

hålla intervjun till maximalt 30 minuter. 

Inledande fråga: Vilka för- och nackdelar anser ni matrisorganisationen ger för 

Jetpak? 

Planering, förtydligande: “Välja ut mål och uppgifter som ska prioriteras samt 

strategier för hur dem ska uppnås” 

 Vad har du för möjligheter när det kommer till att sätta mål och strategier för 

Jetpak? 

 Hur tar du tillsammans med andra chefer ansvar för planeringsarbetet?  

 Beskriv fördelning av ansvarsområdet? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 
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Organisering, förtydligande: “grupperingar, rollfördelning inom grupper, fördelning 

av arbetsuppgifter” 

 

 Vad har du för möjligheter när det kommer till att gruppera och fördela 

arbetsuppgifter inom Jetpak? 

 Hur tar du tillsammans med andra chefer ansvar för organiseringsarbetet? 

 Beskriv fördelning av ansvarsområdet? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 

Personal, förtydligande: “rätt person på rätt plats, kommunikation med anställda 

angående deras framtidsutsikter samt anställa/avskeda” 

 Vad har du för möjligheter när det kommer till att se till att rätt person finns på 

rätt plats inom Jetpak? 

 Hur tar du tillsammans med andra chefer ansvar för personalfrågor? 

 Beskriv fördelning av ansvarsområdet? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 

Ledarskap, förtydligande: “Influera och leda anställda mot ett gemensamt mål“ 

 Vad har du för möjligheter när det kommer till att influera och leda 

medarbetare inom Jetpak? 

 Hur tar du tillsammans med andra chefer ansvar för ledarskapet? 

 Beskriv fördelningen av ansvarsområdet? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 

Kontroll, förtydligande: “Se till att organisationens mål uppfylls, mäta prestationer 

emot mål”  

 Vad har du för möjligheter när det kommer till att mäta prestationer emot mål 

inom Jetpak? 

 Hur tar du tillsammans med andra chefer ansvar för kontrolleringsarbetet? 

 Beskriv fördelningen av ansvarsområdet? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 
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9.2 Bilaga 2 - Information till den intervjuade 

 

Uppsala Universitet, Företagsekonomiska Institutionen 

Forskningsarbete på kandidatnivå 

Författare: Olle Hamskär & Gustaf Wibom 

Handledare: Christina Hultbom 

Forskningsarbetets syfte: Att utifrån Koontz och Weihrichs modell om chefskap 

undersöka hur chefer gemensamt tar ansvar och fördelar specifika ansvarsområden inom 

matrisorganisationen Jetpak. Modellen beskriver och bryter ner chefskapet i fem 

ansvarsområden, Planering, Organisering, Personal, Ledarskap samt Kontroll. 

För att nå syftet har följande forskningsfråga tagits fram: 

 Hur tar chefer gemensamt ansvar och fördelar ansvarsområden i Jetpaks 

matrisorganisation? 

Av dig som blir intervjuad förväntar vi oss en dialog om chefskapet inom Jetpak. Vidare 

att dialogen förs runt den chefskapsmodell av Koontz och Weihrich som sammanfattar 

en chefs ansvar inom Planering, Organisering, Personal, Ledarskap samt Kontroll. 

Svaren som diskuteras och kommer fram under intervjun kommer hanteras 

konfidentiellt. Vilket innebär att ingen utomstående kommer att få ta del av 

informationen och vid önskan om anonymitet så kommer det att beviljas. Informationen 

från intervjun kommer att sammanfattas och redovisas i uppsatsens empiriska del, sedan 

appliceras på teorin om chefskap för att kunna klargöras i en analys om chefskap och 

hur det fungerar i en matrisorganisation. 

Vid frågor och rättelser kontakta gärna oss. 

Kontaktinformation E-post   Telefon 

Olle Hamskär olle_hamskar@hotmail.com 070-4006737 

Gustaf Wibom gustaf.wibom@gmail.com  073-5070535 


