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Sammanfattning
Denna studie handlar om organisationsförändring och vilken påverkan denna kan ha haft 
på verksamheten och dess organisationskultur. Studien är ett uppdrag jag fått av HSB 
Norr. Uppdraget var att utifrån deras omorganisation se om förändringsprocessen har lett 
till att det krävts en förändring i verksamheten. Ledningen har försökt skapa ett mer 
homogent arbetssätt ute på de lokala kontoren och även ett mer resultatinriktat sätt att 
arbeta. Syftet med studien var att se vilka konsekvenser omorganiseringen haft sett ur ett 
ledningsperspektiv. Jag har använt mig av en kvalitativ metod med semistrukturerade 
frågor. Det teoretiska ramverket för denna studie är organisationsförändring, 
organisationskultur och ledarskap, arbetsgrupper och normer. Resultatet i studien har 
synliggjort att ledningen genom sitt ledarskap indirekt har försökt förändra 
organisationskulturen genom kraftigare styrning och mer mätbara mål. Ledningen har 
genom sitt ledarskap försökt skapa en mer homogen grupp med ett mer öppet klimat där 
åsikter och frågor ska kunna ventileras fritt. Det fanns ett behov av en förändrad kultur,
men om förändringen ska få full genomslagskraft bör ledarna även försöka anpassa sitt 
ledarskap till den lokala kulturen som råder på kontoren.

Nyckelord: organisationsförändring, organisationskultur och ledarskap, arbetsgrupper 
och normer.



Abstract
This study was about organizational change and what impact this might have on the 
business and its culture. This was a task given to us by HSB Norr, on the basis of their 
reorganization to see if change has led to the required change in the way the employees 
work. Management has tried to create a more consistent approach at the local offices and 
also a more results-oriented way of working. The purpose of my study was to see what 
consequences the reorganization had from a leader perspective. I've been using a 
qualitative approach with semi-structured issues. The theoretical framework for this study 
is organizational change, organizational culture and leadership, working groups and 
standards. The results of the study has made visible that management, through its indirect 
leadership has tried to change organizational culture through stronger management and 
more measurable goals. The management has, through its leadership tried to create a 
more homogeneous group with a more open environment where ideas and issues to be 
discussed freely. There is a need for change in the culture, if the change will get full 
effect should the leaders also try to adapt their leadership to the local culture that exists in 
the offices.

Keywords: organizational change, organizational culture and leadership, working groups 
and standards.
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1. Inledning
Läsaren ges i första kapitlet en bakgrund till problemet som därefter följs av en 
problemdiskussion, denna mynnar ut i syftet och de mer preciserade frågeställningarna.
Detta följs sedan av avgränsning, tidigare forskning samt uppsatsens disposition.

1.1 Bakgrund
HSB Norr är en medlemsägd förening och ägs av cirka 18 000 medlemmar. Den har 
drygt 80 anställda som finns på åtta orter från Skellefteå i söder till Kiruna i norr med 
huvudkontor i Luleå. Hösten 2008 genomgick HSB Norr en omorganisering som innebar 
att de har gått från en förvaltarroll till att bli en mer affärsmässig verksamhet. Det finns 
flera orsaker till att denna omorganisering trädde i kraft. Fastighetsbeståndet ökade med 
270 % under en kortare period, mycket kapital var inblandat i förvärvet av fastigheter och 
det behövdes ett tydligare ansvar än tidigare för att få detta att fungera. Den 
administrativa och tekniska sidan hade visat dålig lönsamhet och hade dessutom varit 
svårt att mäta resultatmässigt. Genom omorganiseringen har det blivit lättare att sätta 
tydliga och mätbara mål för verksamheten (Möte HSB Norr huvudkontor, 2009-02-27).

En rad förbättringsområden identifierades under 2008 inför den nya organisationen. 
Tillsammans med tuffare ägarkrav, en hårdare konkurrens och en vikande finans- och 
nyproduktionsmarknad behövde de tydliggöra sina affärsområden och renodla olika 
funktioners fokus. Det som förväntas av den nya organisationen är en verksamhet som 
snabbare kan anpassas till medlemmarna och kundernas skiftande behov, samtidigt ska 
samhörigheten mellan affärsområdena stärkas. Dessutom förväntas det att cheferna ska få 
ett tydligare fokus på sin huvuduppgift. Tidigare spretade detta och de såg att många 
frågor var svåra att placera ansvarsmässigt i ledningsgruppen. Med den nya 
organisationen vill de uppnå en öppen och spontan dialog med medarbetarna (ibid).

En bekant som sitter i ledningen på HSB Norr, hörde att vi var intresserade att skriva om 
organisationsförändring och kultur, i vår C-uppsats i Sociologi och därför fick jag 
tillsammans med Åström ett uppdrag av HSB Norr. Ledningen ville att vi skulle
undersöka hur implementeringen har nått ut till de anställda samt hur cheferna lyckats 
med det. Med detta menar vi att vi har undersökt två perspektiv närmare. Vi har valt att 
dela upp det så att Gåhlin har sett det uppifrån och ner hur ledningen agerat. Åström har
sett det nedifrån och upp utifrån de anställdas perspektiv hur budskapet nått fram. Det 
finns en osäkerhet från HSB Norrs sida hur denna omorganisering nått ut, dels för att det 
finns flera kontor som är på olika orter men även att de inte har någon daglig kontakt med 
huvudkontoret. De möten som sker där alla är samlade är endast enstaka tillfällen under 
ett år. 

1.2 Problemdiskussion
Jag hade en föreställning om att HSB Norr kan ha en stark organisationskultur, med det 
menar jag att de har en stark tradition som kooperation, där medlemmarna alltid varit det 
viktigaste och vinstintresse har inte varit det främsta målet. Utifrån organisationskulturen 
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kan vi tänka oss att det kan finnas subkulturer på de olika kontoren men också att det kan 
visa sig finnas informella ledare. Enligt Alvesson & Sveningsson (2008) kan det även
finnas stora kulturskillnader mellan olika avdelningar inom en och samma organisation.
En orsak till att subkulturer uppstår kan vara att organisationskulturen karaktäriseras av 
en stark grad av specialisering. Enligt dem påverkas också kulturen av hur strukturen ser 
ut, detta eftersom att kulturen fastställer arbetsfördelningen och auktoritetsfördelningen. 
Det innebär att det är strukturen som avgör vilka människor som kommer att arbeta 
tillsammans. 

Anställda med en lång tradition inom verksamheten är enligt Sennett (1999) ofta mer 
lojala mot företaget än mot sina chefer och kan även sätta sig emot dennes 
förändringsplaner om de inte känner att det gagnar verksamhetens intressen.  De som 
varit anställda länge kan ha annorlunda normer och värderingar som inte sammanfaller 
med HSB Norrs nya riktlinjer och policy. Enligt Alvesson & Sveningsson (2008) kan det
i en organisation även finnas informella grupper som arbetar efter sina egna normer och 
värderingar, vilka kanske inte heller sätter lojaliteten mot företaget främst. På grund av
att de har en annan uppfattning om vad som ligger i organisationens intresse och vilka 
ideal som är värda att kämpa för, kan dessa anställda göra motstånd mot förändringarna
(Alvesson & Sveningson, 2008). Problematiken jag kan se här är att om de anställda inte 
arbetar efter de förändringar som införts av företagsledningen kan detta få konsekvenser 
längre fram i tiden, följs inte uppsatta riktlinjer och normer så kommer inte heller 
uppsatta mål att nås. Enligt Bakka (2006) har forskning visat att i de flesta 
organisationsprocesser har gruppförhållanden spelat in i vilken genomslagskraft som 
förändringen har fått.

Tidigare forskning har visat att det inte är omöjligt att förändra en organisationskultur, 
dock kräver det ett ständigt arbete med kommunikation och bemötande människor 
emellan (Nyström, 2006). För att minska motståndet mot förändringar kan ledningen 
enligt Alvesson & Sveningsson exempelvis försöka få de anställda delaktiga i 
planeringen av förändringen men även genom att ledarna ger information och 
uppmuntran till de anställda att ta egna initiativ, i ett försök att minska otryggheten som 
kan uppstå i en förändringsprocess. En organisationskultur kan antingen underlätta eller 
försvåra möjligheten att implementera en strategi och åstadkomma en förändring. 
Samtidigt betraktas en organisationskultur ofta som den viktigaste delen i en 
organisationsförändring, oavsett om kulturen är det direkta målet eller inte för 
förändringen (Alvesson & Sveningsson, 2008).

1.3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att se vilka konsekvenser HSB Norrs omorganisation haft, sett ur 
ett ledningsperspektiv.

 Vilken roll har organisationskulturen spelat vid omorganisationen?
 Vilka konsekvenser har omorganiseringen haft på organisationens struktur?
 På vilket sätt har ledarstilen påverkat omorganisationen?
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1.4 Avgränsning
Arbetets omfattning har begränsats till att studera funktionerna kundservice, förvaltare 
och ekonomer närmare på fem av HSB Norrs kontor. Eftersom perspektivet ligger på 
samspelet mellan anställda och chefer har jag även studerat ledarfunktionen närmare då 
de flesta kontor inte har någon av ledarna på plats dagligen. Sammanlagt deltog 14 
intervjupersoner i undersökningen.

1.5 Tidigare forskning
Jag har studerat forskning inom ämnet organisationsförändring och organisationskultur i 
form av uppsatser. Tidigare forskning belyser dock inte riktigt samma problemområde 
som jag valt att studera men har ändå gett relevant information till studien.

1.5.1 När jag tittar ut i rymden ser jag inte vintergatan för alla stjärnorna
Studien "När jag tittar ut i rymden ser jag inte vintergatan för alla stjärnorna" är en C/D-
uppsats, skriven 2007 av tre sociologistudenter på Luleå Tekniska Universitet. Den ger en 
bred beskrivning av organisationskomponenterna kultur och social struktur och den 
handlar även om hur kulturens beteendemönster utvecklas. Syftet med undersökningen är 
att studera det sociala klimatet i en organisation då de anställda upplevt en negativ 
förändring i stämningen. Detta kan ha påverkat hur medlemmarna i organisationen mår. 
Studien bygger på en deltagande observation och elva djupintervjuer via telefon. Utöver 
detta har en litteraturstudie gjorts inom området för att belysa olika synsätt och 
författarna har även varit närvarande vid Sveroks årliga riksmöte 2006. 

Studien inleder med en överskådlig bild av företaget Sveroks bakgrund och organisation 
och en kartläggning av organisationsstrukturen i form av ett schema. Studiens fokus 
ligger på Sveroks sociala struktur i form av demokratisk värdegrund, självstyrande 
avdelningar samt avsaknad av toppstyrning som påverkar medlemmarna. De slutsatser 
som framgick var att den rådande kulturen synliggörs genom "korridorprat" och 
"konspirationsmöten". Dessa beteenden har bidragit till att det blivit legitimt att intrigera 
och tävla med varandra, vilket medlemmarna uppskattar. Vilket i sin tur är en bidragande 
faktor till att organisationen genomsyras av grupperingar som orsakar en brist på en 
gemensam vikänsla i organisationen. 

1.5.2 Förändringsprocessen vid, och upplevelsen av, en omorganisation            
Uppsatsen "Förändringsprocessen vid, och upplevelsen av, en omorganisation" är en C-
uppsats, skriven av två psykologistudenter vid Luleå Tekniska Universitet. Den handlar 
om en förändringsprocess i Bodens kommun och inleds med bakgrunden till 
omorganiseringen. Den ger läsaren en beskrivning av vilka förändringar som skett och 
målet med dessa. Studiens syfte är att undersöka hur mellanchefer har upplevt 
förändringsprocessen i Bodens kommuns omorganisation, som avser 
medarbetarperspektivet. Denna studie bygger på femton intervjuer fördelat på 
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förvaltningschefer och avdelningschefer. Författarna har även genomfört en 
litteraturstudie som fördjupning i ämnet.

Uppsatsen börjar med en beskrivning av bakgrunden till omorganiseringen, den tar även 
upp fyra olika perspektiv som förändringen innefattar, medarbetarperspektivet, 
ekonomiperspektivet, medborgarperspektivet och utvecklingsperspektivet som är 
studiens fokus. Studiens resultat visar att det fanns brister i information och utbildning 
samt i genomförandet av omorganisationen. Detta tros ligga till grund för andra problem 
som uppstått senare i förändringsprocessen, det fanns en god medvetenhet om syftet med 
omorganisationen men de flesta av informanterna upplevde inte att målen inte var
uppnådda. Vissa av informanterna har tagit sig igenom processen lättare än andra och 
detta antas vara relaterat till vilka eventuella problem de stött på under resans gång.                     

1.6 Uppsatsens disposition
Uppsatsen är indelad efter huvudteman och efter studiens inledande avsnitt följer en 
metoddel. Därefter kommer ett teoriavsnitt vilket belyser organisationsförändring och om 
det har någon påverkan på organisationskulturen, sett ur ett sociologiskt perspektiv. 
Därpå följer empiriavsnittet med avsikt att på ett lättförståeligt och åskådligt sätt kunna 
följa informanternas syn och beskrivning utifrån olika teman. I det sista kapitlet för jag en
diskussion där jag knyter an till studiens syfte och relevant teori, därefter lämnar jag 
förslag på fortsatt forskning. Sist i uppsatsen presenteras slutsatsen.
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2. Metod
I detta kapitel redogörs för den metod som använts i uppsatsen. Först beskrivs 
insamlingen av data och urval. Därefter följer etiska överväganden, reliabilitet och 
validitet. Sist i kapitlet diskuteras metodproblem och sedan analysprocessen.

2.1 Insamling av data
Metoddelen har vi till stor del utfört tillsammans och valde att använda oss av en 
kvalitativ metod för att få en djupare förståelse för min problemställning. Den kvalitativa 
metoden visar också en helhetsbild vilket möjliggör en ökad förståelse för sociala förlopp 
och sammanhang. Målet med att använda denna metod är att sträva efter att få fram det 
säregna och unika i det vi avsåg att studera (Holme & Solvang, 1997). Med en kvantitativ 
metod kan vi se en svårighet att få fram hur de olika parterna upplevt förändringen. Med 
en enkät är det en bredd och ett genomsnitt som eftersträvas och inte det säregna och de 
unika som är det vi strävar efter att få fram genom en kvalitativ metod (Ibid).

Uppsatsen har baserats på eget bearbetat material vilket är de intervjuer vi har genomfört,
så kallade primärdata. Vi har även använt oss av sekundärdata som artiklar, rapporter och 
litteratur. De material och artiklar vi sökt har gått via bibliotekets databaser, Libris, Lucia 
samt artikelsök. De sökord som har använts är organisation, organisationskultur, 
organisationsförändring, och ledarskap.

Intervjuerna är genomförda under vårterminen 2009 och de har skett på plats ute på 
kontoren. Vi har använt oss av en semistrukturerad intervjuguide som bygger på ämnen 
och frågor som är öppna, vilket ger informanten möjlighet att utveckla sina åsikter. 
Avsikten var att få intervjuerna att efterlikna ett samtal men även ge utrymme för 
följdfrågor för den som intervjuar (Denscombe, 2000). Genom våra intervjuer har vi 
försökt synliggöra om organisationsförändringarna påverkat informanternas
arbetsförhållanden men även hur de upplevde organisationskulturen och förändringen. 
För att få fram informanternas värderingar och förväntningar har vi utifrån vårt material 
försökt skapa en förståelse för hur verksamheten ser ut på de olika orterna.

2.2 Urval
Vid kvalitativa intervjuer är det inte viktigt att ha ett statistiskt representativt urval. Det 
som forskaren ska sträva efter är en variation där de ska försöka undvika det mest 
extrema informanterna men det får inte heller bli för vanligt. Enligt Trost är det kvalitén
som ska sättas främst och inte kvantiteten (Trost, 1997).

Vid ett möte med HSB Norr bestämdes att vår kontaktperson Lisa Wikström skulle 
skicka ut email till respektive kontor som vi valt ut att göra våra intervjuer på. Dessa 
kontor valde vi ut gemensamt med vår kontaktperson, dels för att vårt arbete är begränsat 
och att besöka alla kontor hade varit alltför tidskrävande. Men också för att de kontor 
som valdes kan ses som representativa för HSB Norr enligt vår kontaktperson. Därefter 
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kontaktade vi respektive kontor och de i sin tur kontaktade sina kollegor och har frågat 
vem som velat ställa upp på intervju, ett så kallat snöbollsurval (Widerberg, 2002). Det vi 
ville uppnå med detta var att få en spridning i de olika funktionerna som finns på de olika 
kontoren men även få en jämn fördelning mellan könen, vilket vi också har uppnått. Det 
blev tre funktioner som fick representera vårt urval, ekonomi, kundservice och förvaltare. 
Vi har även utfört intervjuer med fyra av ledarna varav en är VD på HSB Norr.

Vi har genomfört 14 intervjuer, varav en blev en telefonintervju, på fem av HSB Norrs 
kontor, dessa genomförde vi gemensamt i ett avskilt rum. Vi har valt att genomföra 
intervjuerna tillsammans för att inte förlora helhetsintrycket. Detta gjorde vi även för att 
inte missa kroppsspråk och följdfrågor, vilka lätt kan förbises om den som intervjuar är 
ensam. Samtalen har spelats in med mp3 och även mobiltelefon för att försöka undvika 
eventuella tekniska problem som kan uppstå. Fördelen med att spela in intervjuerna är att 
det underlättar bearbetning av materialet, då de går att lyssna på upprepade gånger. Våra 
intervjuer varade mellan 30 - 90 min.

2.3 Etiska överväganden
Intervjuerna har vi genomfört enligt Vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav på 
forskning. De fyra olika kraven är nyttjandekravet, konfidentialitetskravet, 
samtyckekravet och informationskravet (www.vr.se). För att uppfylla informationskravet 
har vi kortfattat inför varje intervju berättat för informanten att vi är sociologistuderande 
vid LTU och vad syftet med vår undersökning är. Alla informanter har ställt upp frivilligt
och vi har tydligt förklarat att alla informanter är helt anonyma och att intervjuerna 
behandlas konfidentiellt. Informanterna blev även informerade om att de när som helst 
under intervjun hade rätt att avbryta enligt samtyckeskravet. Efter varje avslutad intervju 
ställdes frågan om möjligheten att återkomma med eventuella kompletteringar, vilket 
bemöttes av positiv respons.  Allt intervjumaterial är sekretessbelagt för att uppfylla 
konfidentialitetskravet. Dessutom kommer allt intervjumaterial att förstöras efter arbetets 
slutförande och har under arbetets gång förvarats oåtkomligt för obehöriga (Forsman,
2002). Informanterna har blivit informerade om nyttjandekravet, att intervjuerna endast 
kommer att användas i studiesyfte och endast i denna uppsats (www.vr.se).

För att behålla anonymiteten har vi valt att inte nämna kön eller ålder på informanterna 
eftersom antalet anställda på vissa av kontoren är relativt få, eftersom det kan leda till att 
det finns möjlighet att identifiera vem som har sagt vad (Forsman, 2002). Av samma skäl 
har vi valt att inte lämna ut vilken funktion informanterna har (Widerberg, 2002). Vissa 
av de uttalanden som är gjorda i intervjuerna har vi sett som nödvändigt att redigera för 
att inte informanterna ska kunna identifieras. I vissa fall är även uttalanden redigerade 
från talspråk till skriftspråk för att tydliggöra dessa, dock har inga citat förändrats eller 
förvrängts (Forsman, 2002).

http://www.vr.se
http://www.vr.se
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2.4 Reliabilitet och validitet
Ett av problemen med att utföra kvalitativa studier och intervjuer kan vara 
trovärdigheten. Vi bör därför kunna påvisa att vårt datamaterial har samlats in och 
behandlats på ett seriöst och relevant sätt för vår studie (Trost, 1997). Reliabilitet anger 
tillförlitligheten och målet är att det resultat som forskaren kommer fram till ska kunna 
upprepas av en annan forskare om denne följer samma tillvägagångssätt. Då ska denne 
kunna komma fram till samma resultat och samma slutsatser (Ejvegård, 2009). 
Reliabilitetens pålitlighet kan tendera att bli svag när forskaren själv konstruerat 
mätinstrumentet, i detta fall en intervjumall (Ejvegård, 2009). Även Trost ser problem 
med reliabiliteten i kvalitativa studier. Då tillförlitlighet förutsätter att förhållandena inte 
ändrar sig, kan det kännas fel att tala om konstans vid kvalitativa intervjuer eftersom det 
då är förändringarna som oftast är det intressanta och det som är användbart för studien.    
Våra intervjuer har genomförts på ett liknande sätt och situationerna har varit likvärdiga. 
Intervjuerna skedde på respektive HSB kontor i ett avskilt rum med informanterna. I och 
med detta anser vi att studien har en hög reliabilitet.

Validitet innebär att vi mäter det vi avser att mäta, vilket handlar om uppsatsens relevans 
och trovärdighet. Det viktiga är att studien ska stämma överens med verkligheten och 
därför blir tillförlitligheten hos mätinstrumenten avgörande för validiteten (Ejvegård, 
2009). De mätinstrument som vi använt oss av är teorier, artiklar samt frågeformulär. 
Detta har vi utformat utifrån teman och frågeställningar vilket bidrog till ett avslappnat 
samtal där vi som intervjuare hade möjlighet att styra ordningsföljden. Genom att hålla 
oss till teman som belyser organisationsförändring och organisationskultur har vi kunnat 
synliggöra det vi avsåg att studera, vilket ger uppsatsen hög validitet. 
      

2.5 Metodproblem
Ett annat ord för en undersöknings giltighet och trovärdighet är validitet, att 
undersökningen verkligen mäter det som avsetts att mätas (Ejvegård, 2009). Något som 
kan antas minska trovärdigheten i undersökningen och som även är ett problem vid alla 
kvalitativa undersökningar och intervjuer är att det är svårt för forskaren att kunna bevisa 
att till exempel datainsamlingen är utförd på ett trovärdigt sätt. I ett försök att öka 
trovärdigheten har tillvägagångssättet redovisats öppet och intervjuguiderna bifogats till 
rapporten.

Reliabilitet, undersökningens tillförlitlighet innebär i princip att om en mätning upprepas 
ska den ge samma resultat som vid föregående mätning (Trost, 1997). Vid personliga 
intervjuer kan detta innebära ett problem eftersom det kan uppstå en viss intervjuareffekt. 
Med detta menas att intervjuaren påverkar, medvetet eller omedvetet den intervjuade till 
att svara och bete sig på ett visst sätt. Detta kan innebära att det människor påstår att de 
gör, inte alltid stämmer överens med det de verkligen gör (Denscombe, 2000). Genom att 
förhålla sig så neutral som möjligt under intervjusituationen har vi försökt motverka 
intervjuareffekten. Att mp3 spelare och diskreta minnesanteckningar förts under 
intervjuerna har bidragit till att reliabiliteten höjts något. 
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En motsatt effekt av att använda inspelningsutrustning kan vara att den intervjuade 
känner obehag och därför inte svarar som denne skulle ha gjort utan inspelning (Trost, 
1997). Det kan även vara en nackdel med att vara två intervjuare då det kan få 
informanten att känna sig i underläge då en maktrelation kan uppstå (Ejvegård, 2009). En 
av de intervjuer vi skulle genomföra fick ställas in och vi fick istället göra denna intervju 
via telefon, vilket ledde till att den kanske inte blev lika djupgående som de övriga 
intervjuerna. Anledningen till detta är att vi upplever att följdfrågor inte kommer lika 
naturligt under en telefonintervju som när du har personen framför dig.

2.6 Analysprocessen
Att analysera kvalitativa data kan ske på många olika sätt, gemensamt för de olika 
metoderna är att det hela tiden är ett växelspel mellan att fokusera på detaljerna och 
helheten. Vid planeringsstadiet av vår kvalitativa studie påbörjade vi vår analysprocess 
som därefter har framskridit genom insamlandet av rådata som i vårat fall är utskrifter av 
intervjuer. På ett eller annat sätt måste rådata struktureras, vilket oftast medför en 
uppdelning av helheten i enskilda beståndsdelar. Efter det ses delarna i förhållande till 
helheten, genom att jämföra flera intervjuer och analysera vad de har gemensamt och vad 
som skiljer dem åt (Miles & Huberman, 1994).

Utifrån våra teman började vi tillsammans att formulera semistrukturerade frågor till våra 
två intervjuguider, eftersom en intervjuguide använts till de anställda och en till de inom 
ledarfunktion. När vi genomfört samtliga intervjuer och samlat in allt intervjumaterial 
började vi vår bearbetning och analysprocess av materialet. Respektive intervjuare 
transkriberade de intervjuer som denne agerat utfrågare i. Därefter lästes materialet 
igenom ett antal gånger och utifrån detta plockades nyckelord ut och kodades, varefter 
centrala teman utkristalliserades (Miles & Huberman, 1994). Utifrån dessa teman 
framkom teoretiska begrepp som är centrala i denna studie (Starrin, 1991). 

Metodavsnittet har utformats stegvis och det har fyllts på och reviderats eftersom att 
uppsatsen har utvecklats. Detta avsnitt har vi diskuterat och skrivit ner tillsammans. Vi 
har under arbetets gång undersökt olika teorier och slutligen fastnat för de teorier som rör 
organisationskultur och ledarskap, organisationsförändring, grupper och normer.
Uppsatsens resterande avsnitt, såsom diskussion och sammanfattning har vi gjort 
individuellt.
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3. Teori
I kapitlet beskrivs teorier som är relevanta för besvarandet av frågeställningarna. Först 
kommer ett avsnitt om funktionsorganisation, organisationsförändring och vilket 
motstånd som kan uppstå. Därefter följer organisationskultur som innefattar modeller 
som gör det möjligt att tolka organisationskulturen, det innefattas även av ledarskap,
subkultur och slutligen arbetsgrupper och normer.

3.1 Funktionsorganisation
Det finns många fördelar med en funktionsorganisation enligt Bakka (2006). Uppgifterna 
delas in i huvudområden som exempelvis på HSB Norr: Teknisk förvaltning, 
Administrativ förvaltning, Fastigheter samt Nya bostäder, där det byggs upp ett 
expertkunnande och där fördelarna uppnås med hjälp av specialisering. För att uppnå en 
snabb problemlösning, byggs det upp rutiner vilket också kan innebära en form av
kulturell samstämmighet enligt Bakka med fl. (2006). Många gånger finns det en likartad 
yrkesmässig bakgrundvilket innebär att de ofta använder samma terminologi när de 
beskriver saker, vilket gör att de har lätt för att kommunicera i arbetsrelaterade frågor 
(Bakka med fl., 2006). Denna specialisering kan även ha vissa nackdelar. Ett problem 
kan vara att de olika funktionsavdelningarna isolerar sig, inte förstår varandra och därför 
kan konflikter lättare uppstå. Med denna organisationsmodell kan även resultatansvaret 
bli svårt att lokalisera. De olika avdelningarna kan lätt använda varandra som syndabock 
om något går fel (ibid).

3.2 Organisationsförändring
När ledningen genomför en organisationsförändring sker det oftast genom toppstyrda 
beslut, vilket kan få de anställda att känna ett motstånd och bli negativt inställda till 
förändringen. De får en redan klar paketlösning som de ska agera utifrån och vilka det 
inte har några som helst möjligheter att påverka enligt Angelöw (1991).  Han menar även 
att de inte bara rör sig om att förändra attityder utan att både anställda och chefer behöver 
förändring och nya utmaningar. Det är så vi människor utvecklas både på ett personligt 
och yrkesmässigt plan. Både anställda och chefer ska skapa ett annat tankesätt, att vända 
det negativa det vill säga hotet, till något positivt och se det som en utmaning istället.               

Enligt Angelöw (1991) är ofta förändringar som förbättrar den anställdes ställning på 
arbetsplatsen välkomna. Även de förändringsarbeten där det finns mycket information, 
möjlighet till delaktighet och där den anställde känner ett förtroende ses det som något 
positivt. När dessa förändringar sker är det viktigt att de genomförs i lagom takt och att
den anställde har möjlighet att påverka situationen. Däremot om förändringarna sker i 
snabbare takt kan det ofta leda till ett motstånd mot förändringsarbetet (Angelöw, 1991).

Granberg skriver att alla organisationsförändringar har en sak gemensamt, att det invanda 
och trygga förändras. De kan gälla yrkesroll, sociala relationer, status, kontaktnät med 
mera. Däremot kan individer reagera väldigt olika, några ser omorganiseringen som en 
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möjlighet, andra som ett hot. Detta skapar olika typer av beteenden, några av dessa kan 
vara de som är konstruktiva, det vill säga de som har goda erfarenheter av nyheter och är 
vana att anpassa sig. Dessa individer ser nu en möjlighet till förbättringar och tar sig an 
uppgiften att genomföra förändringen. En annan är de förnekande som fortsätter arbeta 
som tidigare och låtsas som att ingenting har hänt, de menar att förändringen egentligen 
inte angår dem. Det finns även ytterligare sätt att bete sig vid förändringar men alla 
bottnar i att försöka bibehålla en mental och fysisk jämvikt vid de prövningar som både 
önskade och oönskade förändringar utgör (Granberg, 2003).       

3.2.1 Motstånd mot förändringar    
De flesta som arbetat har varit berörda av någon form av organisatoriska förändringar där 
de kan ha upplevt olika uttryck för motstånd. Dessa kan visa sig i verksamheten genom 
bristande engagemang, surhet och motvilja men även genom att det blir dålig stämning på 
arbetsplatsen. Det kan även vara att grupper lägger ned arbetet men också att medarbetare 
lämnar organisationen. Enligt Bakka m fl (2006) är dessa former av motstånd förståeliga 
vilket kan bero på en oro över hur arbetsinnehållet ska se ut i framtiden, eller till och med 
att de oroar sig för att de ska bli uppsagda. Det kan gå så långt att de anställda mister 
tilliten till ledningen och utifrån detta kan konsekvensen bli att det blir en försämring i 
arbetsklimatet vilket även kan få en negativ påverkan på effektiviteten i organisationen
(Bakka m fl, (2006).

För organisationen kan det vara svårt att helt undgå motstånd under en 
förändringsprocess. För ledningen är det viktigt att försöka tillmötesgå detta på ett 
konstruktivt sätt, genom att minimera motståndet och försöka uppnå mesta möjliga stöd 
och accept av de anställda. När en organisation ska implementera förändringar är det flera
reaktioner som går att förutse. Om kunskap finns kan det bidra till att minska oönskade 
reaktioner men oftast är förändringsprocessen så komplicerad att det inte helt går att 
undgå motstånd. En modell som beskrivs och som är förhållandevis enkel att använda sig 
av är en ”hanteringsmodell” (to cope with change) som beskrivs av Carnall(1990:142)

 Med hjälp av begriplig information som ger bakgrunden till den aktuella 
förändringen stärka de anställdas självbild/självtillit.

 Inför den nya situationen som de anställda befinner sig i utveckla ny 
kompetens, ge moraliskt stöd och uppmuntran till att prova det nya men 
även visa förståelse och inlevelseförmåga inför den nya situationen. 

 I den nya situationen ge den anställde kunskap och insikt om den nya 
aktiviteten/systemet och om dennes egen roll i den nya situationen.

 Ledaren bör ta sig tid att lyssna till den anställdes synpunkter.
 Att involvera de anställda, vilket oftast leder till bättre beslut, större 

engagemang och motivation. Det skulle göra att energin som läggs på 
motstånd istället skulle bli som ett stöd, detta ger parterna en möjlighet att 
pröva sig fram. Detta skulle slutligen bygga upp en bättre förståelse för 
förändringen och hur det kan uppnås. I tidiga stadier är nackdelen med 
denna modell att den tar längre tid och det kräver mer energi av alla parter. 
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Det kan också innebära att motståndarna till förändringen lättare kommer 
till tals (Carnall, 1990).

När ledaren har denna kunskap som en del av sin fackmässiga erfarenhet och uppträder i 
rollen som ledare händer det ofta att dessa förhållanden blir förbisedda eller försummade. 
Detta kan bero på tidspress, oförstånd eller bristande erfarenhet (Bakka m fl, 2006).
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3.3 Organisationskultur
Organisationer påverkas av värdenormer som är beteenden. Dessa kan komma från 
individen, från organisationen och från samhället. När människor interagerar med 
varandra utifrån den andres förväntningar, då är vårt beteende socialt. Kulturen består av 
en uppsättning uppfattningar, vanor, kunskaper och de normer som är mest accepterade i 
samhället. Genom en långvarig interaktion mellan människor skapas en gemenskap, som 
sedan utvecklar sig till en kultur. Det som skapar och påverkar en organisationskultur är 
arbetsklimatet, teknologi och de dagliga aktiviteterna i organisationen. Organisationens
medlemmar ska ha gemensamma förväntningar, idéer, värden, attityder och beteenden 
som tillsammans bildar ett sammansatt mönster av uppfattningar. Detta är det som kallas 
organisationskultur (Abrahamsson & Andersen, 2005). Schein beskriver 
organisationskultur som en grupp av medlemmar som delar samma grundläggande 
uppfattningar. Dessa har de fått genom att de löst de problem som uppstått med extern 
anpassning och intern integration, vilket också har fungerat tillfredställande och kan 
därefter betraktas som det riktiga sättet att tänka, uppfatta och känna när dessa problem 
uppstår. Det kan också komma att läras ut till nyanställda som de normer som gäller på 
arbetsplatsen (Schein 2004).

Organisationskultur är ett komplext begrepp som är svårt att redogöra för utan att 
förenkla men Schein (2004) har gjort ett försök att förtydliga vad organisationskultur 
består av genom att dela in organisationskulturen i tre nivåer (se figur 1).
Uppdelningen har gjorts efter hur lätta nivårerna är att upptäcka och tolka för den som 
betraktar organisationskultur.

Figur 1. Levels of culture (bearbetning av Schein, 2004)

Normer & värderingar

Grundläggande antaganden

Artefakter
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Schein (2004) beskriver att den ytligaste nivån består av artefakter. Dessa innehåller alla 
företeelser som en människa kan se, höra eller känna när denna möter en ny grupp med 
okänd kultur. Därför inkluderar artefakterna den fysiska omgivningen; språket, 
produkterna, stilen som kan uttryckas med hjälp av olika klädstil, myter, berättelser och 
dokument som beskriver filosofier, värderingar med mera. Artefakter kan även vara 
formella beskrivningar av hur organisationen är uppbyggd och organisationsscheman. 
Schein menar att dessa artefakter kan vara enkla att observera men desto svårare att tyda. 
Detta innebär att det blir synnerligen osäkert att dra några slutsatser om en kultur endast 
med hjälp av dessa artefakter enligt Schein (2004).

För att sätta sig in i en organisation ännu bättre kan även normer och värderingar tolkas, 
dessa utgör nästa, djupare nivå. Schein anser dock att på grund av deras djup är de 
svårare att upptäcka och tolka än artefakterna. Vidare menar Schein att normer och 
värderingar kan formuleras med hjälp av strategier, mål och filosofier (Schein 2004).
Enligt Jacobsen och Thorsvik (2008) är normer det som anses som ett lämpligt beteende 
för olika personer i olika sammanhang och situationer. De kan utgöra fastlagda regler 
eller principer som människor förväntas följa. Alla normer grundar sig på värderingar av 
vad som anses som bra respektive dåligt och därför innebär normen begränsningar för 
beteendet. Jacobsen och Thorsvik menar vidare att det finns en skillnad mellan formella 
och informella normer. De formella normerna kommer till uttryck i bland annat 
företagets policy medan däremot de informella normerna inte är uttalade.

För att kunna tolka artefakter samt normer och värderingar men även förstå vad 
organisationskultur består av i sin helhet, måste även de grundläggande antagandena 
tolkas. Dessa utgör den sista och djupaste nivån i organisationskulturen enligt Schein 
(2004). De kan beskrivas som undermedvetna eller "tagna för givna" antaganden, tankar 
och känslor. När en grupp på grund av gemensamma erfarenheter agerar på ett visst sätt 
har de utvecklat gemensamma värderingar som slutligen kan komma att formas till 
gemensamma grundläggande antaganden. För gruppens medlemmar utgör dessa 
antaganden det enda sättet att handla på, alla andra sätt är otänkbara. Schein (2004) har 
identifierat sju olika dimensioner som Jacobsen och Thorsvik (2008) beskriver som de 
grundläggande antagandena. Dessa är; hur relationerna mellan organisation och omvärld 
uppfattas, hur en organisation uppfattar tiden, vilken syn finns på människans handlingar, 
hur kommer organisationen fram till "sanningar", vilka antaganden görs om den 
mänskliga naturen, hur ser organisationen på relationer mellan människor och hur de ser 
på konflikter. Många olika kulturer går att beskriva genom att kombinera dessa 
dimensioner (Jacobsen & Thorsvik, 2008).

3.4 Hur en kultur uppstår
Att organisationskulturen uppstår och befästs är det flera faktorer som spelar in i enligt 
Abrahamsson och Andersen. Den person som startar en organisation sätter ofta sin prägel
på verksamheten. Denna person är många gånger en stark personlighet med en särskild 
bakgrund där dennes livserfarenheter påverkar agerandet. De anställda påverkas ofta av 
denne persons starka värderingar och uppfattningar, dessa blir lite av en norm i företaget. 
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Organisationens kultur växer oftast med de nätverk som omger verksamheten. Även yttre 
faktorer som konkurrens av liknande företag men även förväntningar från kunder och 
leverantörer ger organisationen en utveckling framåt. Organisationens kultur utvecklas 
även genom samarbetet som bedrivs mellan organisationens medlemmar och de anställda
(Abrahamsson & Andersen, 2005).

Abrahamsson & Andersen (2005) menar att organisationens kultur växer genom en 
extern och intern påverkan. Med det menas att omgivningens begränsningar, krav och 
möjligheter samt förhållandena inom organisationen påverkar kulturen. De är oftast 
medvetna val som resulterar i förändringar inom kulturen för att kunna anpassa 
organisationen till nya krav. Detta kan göras genom att ta fram en ny strategi, för att nå 
nya kunder eller att åstadkomma samarbete inom organisationen (ibid).

3.5 Subkulturer
Många gånger har det visat sig att flera kulturer kan utvecklas och existera parallellt 
bredvid varandra inom samma organisation. Subkulturer som finns i organisationen 
avspeglar organisationsstrukturens indelningar i avdelningar och kontor. I subkulturer är 
det inte bara organisationsstrukturen som speglas, det är även vanligt att finna olika 
professionskulturer där värderingar och normer är knutna till en speciell utbildningsgrupp 
som blir det viktigaste. Det kan också uppstå olika åldersgrupper där yngre och äldre som 
har kommit in i organisationen under olika tidsperioder har olika värderingar och normer
enligt Jacobsen och Thorsvik (2008). 

Det finns även olika könskulturer där kvinnor och mäns normer skiljer sig åt menar 
Jacobsen och Thorsvik. Subkulturer behöver inte innebära några problem i 
organisationen utan det kan i stället vara att de anställda som tillhör en subkultur 
tillsammans arbetar ännu hårdare för organisationens mål. Olika enheter kan fungera 
relativt oberoende av varandra och existera sida vid sida utan att det innebär några 
konflikter. Det är när subkulturer som representerar en motkultur som utmanar den 
dominerande kulturen som finns i organisationen som det kan bli problem. Exempel på 
detta kan vara situationer som uppstår när två organisationer slagits samman eller då det 
blir en kamp om makt och inflytande i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008).

3.6 Hur kulturen bibehålls
Vid anställning av personal är det inte bara kvalifikationerna som är viktiga utan också att 
individen har de förhållningssätt och uppfattningar som ligger nära 
organisationskulturens grundstenar enligt Abrahamsson och Andersen. De medarbetare 
som representerar helt avvikande värderingar och attityder eller inte tar till sig 
organisationens värderingar blir sällan kvar på företaget (Abrahamsson & Andersen, 
2005).
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Schein (2004) menar att när ledaren försöker inarbeta, förmedla och förstärka kulturen i 
organisationen är det sex huvudsakliga mekanismer som är verksamma, dessa är:

 De frågor som ledaren arbetar med och som denne utvärderar och 
kontrollerar. 

 Hur ledaren reagerar på avgörande händelser och kriser i organisationen.
 Hur ledaren fördelar resurserna.
 Ledarens sätt att utforma roller, undervisning och vägledning.
 Underlag för utdelning av belöningar och status.
 Bedömningsgrunder för rekrytering, urval, befordran, pensionering och 

uppsägningar.

Det finns ytterligare sex mekanismer som Schein (2004) presenterar för utformning och 
förstärkning av en kultur. Hur organisationens struktur och utformning ser ut men 
dessutom hur procedurer och system ser ut i organisationen. Vilka riter och ritualer som 
används på företaget och hur dessa beskrivs i berättelser, legender, myter om och 
liknelser gällande viktiga händelser och personer. Även hur rum, fasader och byggnader 
är utformade samt formella utsagor om organisationens filosofi och målsättning. Dessa 
beskriver Schein som sekundära mekanismer som bara får märkbar effekt om de stämmer 
överens med de huvudsakliga mekanismerna.

   
Figur 2. Metoder för att bibehålla en organisations kultur (Abrahamsson & Andersen)

Metoder för att upprätthålla organisationskulturen:
 Ledningens sätt att markera vilka frågor som anses centrala
 Hur ledaren reagerar på stora händelser och kriser i organisationen
 Hur ledare fördelar resurser 
 Ledarens utformning av roller.
 Kriterier för belöningar och status
 Kriterier för rekrytering, urval och befordran.
 Organisationens ritualer, ceremonier och historier. 

Rekrytering av 
personal som passar 
in i kulturen 

Organisationskultur Avlägsnande av 
personal som avviker
från kulturen
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När nyanställda ska föras in i organisationens sociala liv bör detta ske gradvis, 
anpassningsprocessen som sker kallas socialisering och omfattar tre faser:

 Initialfasen kännetecknas av de värdenormer, förhållningssätt och förväntningar 
som varje nyanställd har när denne för första gången kommer i kontakt med
organisationen.  

 Mötesfasen är det första som händer när den nyanställde kommer till 
arbetsplatsen och möter de nya arbetskamraternas normer och värderingar i 
organisationens kultur. Om kontrasten mellan de egna värderingarna och 
verksamhetens värderingar uppfattas som stora och allvarliga kan det innebära att 
den nyanställde lämnar organisationen. 

 Metamorfosen innebär att om den nyanställde stannar i verksamheten kan det 
medföra att vederbörande i denna fas tar till sig de fundamentala värderingar och 
normer som finns i organisationen och själv bär med det och för vidare kulturen.
Detta innebär att den nyanställde har blivit en del av den sociala miljön
(Abrahamsson & Andersen, 2005).

3.7 Hur kulturen förändras
Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) anses det allmänt i litteraturen att det är svårt 
att ändra en organisationskultur och ska det göras bör det ske varsamt. Att förändra en 
befintlig organisationskultur är en komplex fråga där det både teoretiskt och praktiskt kan 
ses som en av de mest utmanande uppgifter att lösa. Många anser även att de djupa 
kärnvärdena i organisationens kultur inte kan förändras. Vid fusioner och 
sammanslagningar har organisationskulturer visat sig vara mycket motståndskraftiga och 
det faktum att det kan existera subkulturer kan ytterligare försvåra förändringar. Det finns 
författare som menar att organisationskulturer kan och måste förändras exempelvis vid en 
krissituation. Utifrån Dumaine (1990) beskriver Abrahamsson & Andersen (2006)r att det 
som då krävs för att åstadkomma en kulturförändring är: 

1) En djup insikt för hur kulturen ser ut i nuläget.
2) Uppnå stöd från de anställda som har förslag till en bättre kultur och som är beredda 
att agera enligt de nya värderingarna.   
3) Från subkulturerna lyfta fram de delar som är önskvärda och sedan använda som 
exempel vid inarbetning av en ny kultur. 
4) Den rådande kulturen och dess värderingar bör inte heller angripas för hårt utan istället 
ge stöd till de medarbetare som vill arbeta efter de nya värderingarna.
5) Visionen om den nya kulturen bör vara ett riktmärke och inte till för att lösa alla 
problem som finns i verksamheten.
6) Det kan krävas fem till tio år för att uppnå en kulturförändring inom en organisation.
7) För att inarbeta en ny kultur bör handlingarna överensstämma med den nya värdena, 
här blir handlingar viktigare än ord (Abrahamsson & Andersen, 2005).

Enligt Majlöv (2006) som är konsult på Efeso Consulting är företagskulturen avgörande 
för en lyckad verksamhetsutveckling. Majlöv menar att om den ska fungera riktigt bra 
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måste de anställda arbeta med de mellanmänskliga relationerna. Det är däremot inte 
omöjligt att förändra och bygga upp en ny organisationskultur men det handlar om att 
hela tiden arbeta med kommunikation och hur människor bemöter varandra. Första steget 
kan vara att skriva ner hur de vill att kulturen och klimatet på arbetsplatsen ska vara och 
därefter hela tiden prata om den så att medarbetarna själva kan ta den till sig. En 
organisationskultur håller sig vid liv genom att prata om den och låta den genomsyra allt 
som görs i verksamheten (Nyström, 2006).

3.8 Organisationskultur och ledarskap
Kulturpåverkan börjar enligt Schein med att ledaren försöker överföra sina värderingar 
och antaganden på en grupp. Blir gruppen framgångsrik och dess antaganden blir tagna
för givet finns det för en lång tid framöver en kultur som kommer att bestämma vilket 
slags ledarskap som är acceptabelt. Detta innebär att organisationskulturen sätter gränser 
för vilket ledarskap som är möjligt i en organisation. Om det uppstår problem med 
anpassning i gruppen som exempelvis att omgivningen förändras så pass mycket att några 
av antagandena inte längre är gångbara, då träder ledarskapet in igen. Enligt Schein 
består nu ledarskapet av förmågan att gå utanför den kultur som ledarna skapade från 
början och påbörja en förändrings- och anpassningsprocess. Den stora utmaningen i 
ledarskapet och dessutom mycket viktigt är förmågan att uppfatta de begränsningar som 
finns i den egna kulturen och därefter gradvis utveckla den menar Schein (2004).

Enligt Bakka spelar ledningen i många fall en avgörande roll för den atmosfär som finns i 
organisationen och de värderingar som genomsyrar alla avdelningar. De beteenden som 
de vill främja stöds dessutom av olika belöningssystem som till exempel lön, utvecklings-
och karriärmöjligheter. Det finns många skäl till att ledningen har makt och bestämmer 
över resurserna och hur de ska fördelas. Det är ledningen som tar ställning till vilka av 
organisationens nyckelpersoner som ska anställas eller avskedas. Ledningen spelar också 
en viktig roll i kopplingen mellan den dagliga driften och verksamhetens strategiska 
utveckling. Ledningen besitter en slags översättarroll där de ska tolka utvecklingen och 
sända signaler till den övriga verksamheten. Signalerna handlar om de värderingar eller 
mål som prioriteras högst och den filosofi som ska utgöra kärnan i verksamheten men 
även göra den unik i förhållande till konkurrenterna (Bakka m fl, 2006).
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3.9 Arbetsgrupper och normer 
Enligt Angelöw och Jonsson kan de grupper som finns i arbetslivet vara formella eller
informella. Kännetecknande för formella grupper är att de uppstår för att arbeta med 
speciella uppgifter, dessa är oftast skapade av organisationen. Informella grupper finns i 
alla organisationer, de har ofta mycket gemensamt med primärgrupperna. Ett mindre 
arbetslag kan ses som en primär grupp, dessa är ofta små och stabila. Kontakten är oftast 
nära och medlemmarna känner att de kan slappna av och även ge varandra beröm och 
kritik. Den primära gruppen spelar en stor roll för både individen och samhället. Dessa 
grupper uppstår när medlemmarna har gemensamma intressen eller genom det sociala 
behovet som finns för dem (Angelöw & Jonsson, 2000). Mellan olika avdelningar i en 
organisation kan gruppsystemet och gruppkulturen variera. Ledaren kan uppleva 
grupperna som både verktyg för, men även blockerare emot olika situationer, grupperna 
kan göra medarbetarna till motarbetare. I de flesta organisationsprocesser har forskning 
visat att gruppförhållanden spelat in i vilket genomslag förändringen har fått (Bakka m fl, 
2006).

Grupper betyder generellt mycket inom flera områden där de påverkar kulturen i 
organisationen, till exempel gällande normbildning och den löpande tolkningen av det 
som sker i verksamheten enligt Bakka m fl. De bildar även sociala nätverk där grupperna 
överlappar varandra och vid sidan om de informella kanalerna fungerar grupper som 
kommunikationskanaler. För arbetsmotivation och produktivitet har grupperna en stor 
betydelse eftersom de skapar produktionsnormer och regler för samarbete. I alla 
förändringsprocesser är grupper centrala och många förändringsprojekt har misslyckats 
till följd av gruppmotstånd (Bakka m fl, 2006).
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4. Empiri
I kapitlet presenteras kortfattat den valda organisationen, sedan redovisas en 
sammanställning av det material som framkommit under datainsamlingen enligt samma 
struktur som uppsatsens teoridel.

4.1 Presentation av vald organisation
HSB Norr är en medlemsägd ekonomisk förening som i huvudsak sysslar med 
bostadsförvaltning och nyproduktion av bostäder. De har åtta lokalkontor som finns i 
Kiruna, Gällivare, Haparanda, Kalix, Boden, Piteå, Skellefteå och Luleå där 
huvudkontoret ligger. HSB Norr ägs av ca 18000 medlemmar i Norrbotten och norra 
Västerbotten. Kontoren ser olika ut både storleksmässigt och utifrån vilka funktioner som 
finns där. Min studie består av både mindre och större kontor, där det kan finnas allt från
tre till 25 tjänster. De mindre kontoren består oftast av förvaltare, kundservice och vissa 
har även en ekonom, de större kontoren besitter de flesta funktionerna och där kan det 
även finnas flera av samma tjänst (HSB Norr årsredovisning 2008).

De har cirka 80 medarbetare med olika kompetenser inom områden som civilekonomer, 
civilingenjörer, kundmottagare, fastighetsskötare, konsulter och systemvetare. De tjänster 
som de utför till sina kunder är bland annat ekonomisk administration, hyres- och 
avgiftsadministration, felanmälan, fastighetsskötsel, lägenhetsförmedling, lönehantering 
och även tekniska konsulttjänster som underhållsplanering och energideklarationer. 
Dessa tjänster riktar sig mot deras juridiska kunder som bostadsrättsföreningar, 
kommunala bostadsbolag och andra fastighetsägare. Till sina medlemmar erbjuder de
tjänster som direkt rör boendet (ibid).

Under den ekonomiska nedgången under 2008 påverkades även HSB Norr i form av en 
sviktande bostadsmarknad. En av konsekvenserna var framflyttade byggstarter för flera 
nyproduktionsprojekt. Det finansiella resultatet har också påverkats på ett negativt sätt 
vilket bidragit till att de inte längre kan finansiera en olönsam förvaltningsaffär med
bidrag från nyproduktion och finans. Detta har lagt grunden till en omfattande 
omorganisation där arbetet har bestått i att utveckla, effektivisera och förbättra 
förvaltningstjänsterna. Det resultat som ska uppnås med omorganiseringen är tydligare 
affärsområden och ett mer renodlat fokus på kärnverksamheten. Implementeringen av 
den nya organisationen skedde den 1 september 2008 och i samband med detta 
minskades personalstyrkan genom att tidigarelägga pensionsavgångar (ibid).

En rad förbättringsområden identifierades under 2008 inför den nya organisationen. 
Tillsammans med tuffare ägarkrav, en hårdare konkurrens och en vikande finans- och 
nyproduktionsmarknad behövde de tydliggöra sina affärsområden och renodla olika 
funktioners fokus. Ett fastighetsförvärv på 749 hyreslägenheter resulterade i en helt ny 
karta för HSB Norr. De är nu indelade i fyra tydliga affärsområden. Administrativ 
förvaltning, Teknisk förvaltning, Fastigheter samt Nya bostäder. Det som förväntas av 
den nya organisationen är en verksamhet som snabbare kan anpassas till medlemmarna 
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och kundernas skiftande behov, samtidigt ska samhörigheten mellan affärsområdena 
stärkas. Dessutom förväntas det att cheferna ska få ett tydligare fokus på sin 
huvuduppgift. Tidigare spretade detta och de såg att många frågor var svåra att placera 
ansvarsmässigt i ledningsgruppen. Med den nya organisationen vill de uppnå en öppen 
och spontan dialog med medarbetarna (ibid).

4.2 Intervju Ledare
Jesper Josbrant blev rekryterad som VD för HSB Norr 2003 och har en bakgrund i IT -
branschen. Helena Backman arbetar som Affärsområdeschef för Fastigheter på HSB Norr 
sedan 2002, Mats Rönnqvist arbetar som Ekonomichef och har varit på HSB Norr sedan 
2001. Den senaste externrekryteringen är Mikael Andreasson från IT branschen som 
anställdes hösten 2008 som Affärsområdeschef för Administration. 

4.2.1 Organisationsförändring 
Bakgrunden till omorganiseringen var att få en tydligare och mer mätbar organisation
med klara mål. Det skulle bli lättare att sätta ett resultatansvar och få ett ökat säljfokus 
som de tidigare inte lyckats med. Flera av ledarna som vi intervjuade ansåg att det 
ledarskap som fanns för de administrativa funktionerna hade spretat för mycket. Vissa av 
funktionerna var ansvariga för kostnaderna men inte för intäkterna, vilket gjorde att det 
var svårt att få ett helhetsgrepp. 

"Ibland då vissa frågor dök upp, ingen visste var det hamnade egentligen, det föll mellan 
stolarna rätt ordentligt..//..så att under ett år blev vi en av Norrbottens tre största privata 
fastighetsägare och det måste svaras upp i organisationen också."

Fastighetsbeståndet hade även ökat kraftigt vilket medförde att det blev för mycket att 
sköta som en deltidssyssla, här måste någon ha ett helhetsansvar enligt flera av 
informanterna. Ansvaret för de egna fastigheterna låg på ekonomichefen som dessutom 
hade mycket annat på sitt bord, det fanns knappt tid till detta ens då fastighetsbeståndet 
var mindre. 

"Det gick bra med 200 lägenheter, med tusen behövde vi inte ens prova, vi visste att det 
inte skulle fungera."

Första steget i omorganiseringen togs av ledningen för ca ett år sedan, initiativet kom från 
VD:n Jesper men hela ledningsgruppen har upplevt sig delaktiga genom hela processen. 
Initialt träffades gruppen för en workshop under två dagar där alla fick säga sitt,
grundtanken var att lyfta både det som fungerade bra och det som fungerade mindre bra.
En förutsättning för att få fram ett bra resultat av workshopen var att alla kunde bortse 
från sin egen situation och var de skulle hamna i organisationen efter förändringen. Något 
som Jesper tyckte fungerade väldigt bra. Därefter förankrades idén med facket som inte 
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hade några större invändningar, sedan gick det färdiga förslaget ut till de anställda, via 
telefonmöten samma dag med respektive chef.

"Jag tycker det hade känts bättre om personalen hade varit mer delaktig men nu tror jag 
ändå att personalen fick som de ville. Men jag vet inte hur man skulle ha gjort det utan 
att ställa till för mycket oro." 

När omorganiseringen skulle ske i höstas hade även sparkrav kommit från styrelsen vilket 
medförde att HSB Norr behövde minska personalstyrkan. Detta hade inget samband med 
omorganiseringen, som i sig inte skulle innebära några neddragningar på personalsidan,
utan nedskärningarna berodde istället på att resultatet var sämre än väntat. Här menar en 
del av ledarna att de anställda kan ha haft svårt att skilja på sparkraven och 
omorganisationen. Flera av ledarna kan tänka sig att det kan finnas en missuppfattning
om att sparkraven är ett resultat av omorganisationen.

"Vi gjorde ju dessutom ett besparingspaket i höstas, i princip i samband med att den här 
omorganisationen sjösattes och det kan ha varit lite olyckligt på sitt sätt."

Informanterna menar att största förändringen har skett inom förvaltarrollen men för de
andra grupperna inom administrativ förvaltning har det inte inneburit stora förändringar 
förutom att det blivit en ny chef. För förvaltarna har det medfört ett ökat säljfokus med 
mer mätbara mål men i övrigt är det i stort sett samma befattningsbeskrivning som 
tidigare.

"Det organisationsmässiga är att det finns en person som egentligen kan bestämma att så 
här ska vi göra, tidigare var det tre. Så det är den organisatoriska förändringen, men jag 
tror att det mesta är ledarskapet som har påverkat dem mer på individnivå i gruppen." 

Vissa av informanterna kan ändå se en risk med att det går för fort fram att det blir en för 
stor förändring för vissa personer. Den nya organisationen har inneburit att kraven som 
finns på de anställda mäts på ett helt annat sätt än tidigare och detta i sin tur kan leda till 
att de inte orkar med det nya tempot.   

"Ja, jag tror att vi är på väg, men det kan hända att det går för fort fram kan jag tänka 
mig, men det kan också vara det nya ledarskapet ..//..att det kan upplevas att det går för 
fort, att de känner att jäklar vad händer nu då!".   
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4.2.2 Organisationskultur
Alla informanterna är eniga om att det finns en stark organisationskultur på HSB Norr 
som har förankringar i det gamla ledarskapet som var innan Jesper tillträdde som VD
2003. Det gamla ledarskapet präglades av ett hierarkiskt ledarskap där egna initiativ inte 
uppmuntrades. Tidigare fanns det dessutom platschefer på de olika orterna, den 
funktionen togs bort och nu finns cheferna på huvudkontoret i Luleå.  Platscheferna satte 
sin egen prägel på kontoren genom sina normer och värderingar. En del av informanterna 
menar att på de kontor där det finns kvar personal från den gamla tiden lever till viss del 
de gamla normerna och värderingarna kvar. Att de har kontor på åtta olika orter bidrar 
också till att organisationskulturerna kan se olika ut beroende på de kunder som finns på 
orten enligt informanterna.  

"Men det är klart att det finns olika kulturer..//.. det är det att vi är på olika orter och det 
är klart att det finns olika kulturer, det  är väl det som är poängen på något vis att vi kan 
möta våra kunder."

Flera av ledarna anser att de olika kontoren fungerar mer som ett lag nu än vad det gjorde 
2003, de anställda i respektive funktion har sett en fördel med att kunna bolla idéer med 
andra i liknande ställning som finns på de andra orterna. Andra menar att alla kontor 
sköter sitt och de övriga kontoren får ordna sitt, att det har hamnat lite i "jaget före laget". 
Några av informanterna menar dock att på vissa av funktionerna är inte samarbete det 
som ska eftersträvas i första hand, utan istället att fungera som en grupp som strävar mot 
samma mål.

"Att vi är ett stort företag som inte kan utnyttja varandras kunskaper det blir inte bra, det 
blir ingen stor livsfördelare, inget utbyte av erfarenheter, det blir ingenting." 

Vissa av de anställda som har varit anställda länge på HSB Norr är i vissa fall mer lojala 
mot kunderna än mot sin arbetsgivare menar vissa informanter. Som exempelvis att de 
gör en massa saker för kunden som de inte vågar ta betalt för, då kanske kunden reagerar 
och tycker att det blir för dyrt och då utförs arbetet utan att ta betalt. Informanten menar 
att de istället ska tala om för kunden att de skapar ett stort värde för dem som är värt att 
betala för.

"Det har trillat in massor av pengar och kunderna kommer in till HSB, det är ingen som 
funderar på hur länge räcker pengarna? Betalar kunderna för det jag gör?"

Den organisationskultur som finns präglas till viss del av de olika generationerna, vilket 
kan vara att det gamla ledarskapet fortfarande påverkar de som har varit med i 
verksamheten längre. De anställda som kommit in under den nya ledningen delar inte den 
gamla synen med dess värderingar och normer. De ledare som varit med under den gamla 
ledningens tid har en större förståelse för att det kan vara svårt att ställa om från att aldrig 
ha sagt emot till att nu uppmuntras att komma med egna initiativ, identifiera problem och
hitta lösningar. 
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"Vad är det nu för krav som ställs? Jag skulle ju bara sitta här och göra det från A till Ö 
och fick jag problem skulle jag fråga chefen." 

Det har funnits grupper som upplevt missnöje när nyanställda kommit in och inte tagit del 
av deras normer och värderingar som de sett som de gällande på arbetsplatsen. Detta i sin 
tur har lett till en del krockar mellan den gamla och den nya generationen som kommit in, 
vilket har visat sig i att det blivit konflikter om småsaker istället för att de har 
konfronterat det verkliga problemet. Vissa av ledarna menar att det kan bero på att den 
äldre generationen uppfattat det som att de inte längre är önskvärda i verksamheten, då 
det skett en tydlig generationsväxling i företaget under senare år med det nya ledarskapet. 

"Vissa i den äldre generationen signalerade att de inte trivdes med ungdomarna..//..man 
upplevde att det var otrivsel, det fanns beteenden som man retade sig på..//..lite hur 
normen var här, det var sådana krockar."

Alla ledare har nämnt att det till viss del finns en slags fikarumskultur på huvudkontoret, 
där det skvallras och skapas problem istället för att fråga någon som kan hantera frågan. 
Detta skvaller leder bara till en negativ spiral som kan vara svår att stoppa och försämrar 
klimatet och skapar negativ energi på kontoret enligt informanterna. VD:n menar dock att 
det har skett en stor skillnad mot för sex år sedan, nu kommer de anställda in med 
synpunkter på både bra och dåligt vilket var otänkbart för sex år sedan. Det har blivit 
bättre men det finns fortfarande en del att jobba med.

"Det har jag varit väldigt tydlig med att det ni sitter och pratar om i fikarummet det skiter 
jag i, kom hit och prata om det så kan vi lösa det." 

4.2.3 Ledarskap                 
Ledarskapet inom HSB Norr har gått från att vara ett hierarkiskt och auktoritärt ledarskap 
där egna initiativ snarare bestraffades än uppmuntrades, det gamla ledarskapet innebar 
mer att göra som de blev tillsagda och inte ifrågasätta något enligt alla informanterna. Ett 
arbetssätt som kanske inte var så kul och utvecklande men samtidigt kunde ses som en 
trygg tillvaro, den anställde gjorde som denne blivit tillsagd och utifrån det kunde det inte 
bli fel. 

"För de andra behövs inte så himla mycket mer än att ta bort det här strutsbeteendet. Var 
inte rädd för kunden, prata med kunden. Man kanske inte vågar ta initiativ för förut har 
man inte fått det, man är van att chefen säger till om allting." 

Den nya ledningen har strävat efter ett öppnare klimat där det är högt i tak och där de
anställda ska våga säga vad de tycker och kunna ta egna initiativ enligt alla 
informanterna. Detta är något som alla inom ledarfunktionerna använder sig av i sitt 
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ledarskap. En av ledarna menar att VD:n arbetar med ett demokratiskt och delegerande 
ledarskap där han lämnar mycket förtroende och ansvar till de övriga i ledningsgruppen.

"Vi säger att vi försöker ha väldigt högt i tak, att vi uppmuntrar till diskussion. I 
ledningsgruppen har vi det och det börjar komma mer och mer hos medarbetarna också 
där vi bjuder in till dialog och försöker få dem att utvecklas."

Det alla ledare har varit tydliga med under intervjuerna är att de i det öppna och 
tillgängliga ledarskapet ställer krav på att personalen på egen hand inte bara ska kunna
identifiera problemen utan också komma med förslag på lösningar. Det nya ledarskapet 
har upplevts som stressande för vissa i den äldre generationen då de inte varit vana vid att 
få ta egna initiativ och beslut enligt vissa av informanterna. 

"Vi har jobbat väldigt mycket med det här att ta egna initiativ, det har varit jobbigt för 
många medan de i vår generation tycker att det är självklart bra att få ta egna initiativ, 
att man får frihet under ansvar." 

Delar av ledningen nämner att det de vill uppnå med omorganiseringen är att samarbetet 
mellan avdelningarna ska öka, något som inte har uppnåtts under de senaste åren. 
Eftersom det funnits flera ledare har alla frågor behövts ta mellan de olika cheferna innan 
beslut har kunnat fattas. Här ser de att det kan bli en förbättring i och med det nya 
ledarskapet då det är en chef på varje affärsområde. De menar vidare att det finns 
områden där de ska samarbeta men samtidigt inte på alla områden, utan mer få en form 
av "lagkänsla" i gänget. 

"Överhuvudtaget i företaget, laget före jaget men just nu är det mycket jaget före laget på 
individnivå". 

Alla ledare menar att den största förändringen ligger i att det är ett helt nytt ledarskap i 
och med att de har fått en ny chef på den administrativa sidan. Tanken är att de ska arbeta 
mer tillsammans, att det upplevs som tjänstefel att inte samarbeta. Rent konkret innebär 
det nya ledarskapet att det fokuseras på driv, uppföljning och var fokus ska ligga i 
verksamheten. Det har blivit en rakare och tydligare kommunikation med tydligare mål 
men också att konflikter hanteras och tas upp till ytan. 

"Chefen för administrativ förvaltning är väldigt dynamisk och drivande och det kanske 
behövdes också, det är lite olika världar där han kommer från IT-branschen kontra här 
där vi har en tradition att vi levt på de gamla kunderna vi haft i alla år" 

Just nu läggs störst fokus på förvaltargruppen eftersom det är den gruppen som har 
påverkats mest av omorganisationen enligt informanterna. En viktig bit nu är 
rapportering. Alla ska lämna in sin egen rapportering vilket ska bidra till att gruppen ska 
få en helhetsbild av hur de ligger till och hur nära målet de är. Dessutom hade inte 
säljbiten kommit igång som det var tänkt vilket kan bero på flera saker. Det handlar nu 
om att vara mer säljande, kunna återkoppla, förstå sin affär men även att ligga närmare 



EMPIRI

________________________________________________________________________
25

kunderna och kunna prioritera tiden, intäkter och utgifter. Det har även jobbats med att få 
till en säljprocess som är homogen för hela gruppen.

"Ja en sak är väl ledarskapet som var över dessa personer. Man har inte ställt krav och 
varit konsekvent, man har inte gått i rätt riktning utan kört på som det var innan och 
sedan har det eventuellt kommit till lite sälj."
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5. Avslutande diskussion och slutsatser
I kapitlet förs en avslutande diskussion kring studiens empiri och teori samt förslag till 
vidare forskning. Därefter sammanfattas den redovisade resultatdelen till slutsatser 
genom vilka frågeställningarna kan besvaras

5.1 Avslutande diskussion
Studiens syfte var att se vilka konsekvenser omorganisationen haft sett ur ett 
ledarperspektiv. Det jag har kommit fram till är att ledningen genom sitt sätt att leda och 
fördela arbetet vill få till en förändring hos de anställda. Ledningen strävar efter en mer 
självgående och ”tänkande" personal som både kan se problem som uppstår men även ska 
kunna komma med förslag på hur de ska lösas. Genom detta tolkar jag det som att med 
hjälp av omorganisationen och sitt ledarskap försöker ledningen indirekt förändra 
organisationskulturen. Själva ser nog ledningen det mer som en förändring i kronor och 
ören men i grund och botten tolkar jag det som att det även handlar om att förändra 
kulturen inom organisationen. Angelöw (2000) menar att ett förändringsarbete inte bara 
handlar om att förändra attityderna utan både anställda och chefer behöver nya 
utmaningar för att kunna utvecklas på ett yrkesmässigt plan. Här tolkar jag det som att det 
är en av de saker som ledningen vill uppnå med förändringen, men för att göra det 
möjligt bör det finnas en tydlighet i vad de vill uppnå. Det finns fortfarande ett motstånd 
mot det här sättet att arbeta, framförallt från dem som varit med under den gamla 
ledningens tid, som inte är vana vid att få ta egna beslut. Men det största motståndet som 
ledarna kunde se var att vissa skulle kunna uppleva att det gick för fort fram. Här kan jag 
tänka mig att det blir som Angelöw beskriver, att de anställda tar bättre del av 
förändringsarbetet om det sker i en lite långsammare takt. En fråga som uppstår är varför 
anställda som är vana att lyda helt plötsligt motsätter sig denna förändring. En anledning 
kan vara att lojaliteten ligger hos företaget och inte hos ledningen, vilket kan bero på att 
de inte tycker att förändringarna gagnar verksamheten.

Jag kan se många fördelar med att HSB Norr har organiserat sig funktionsvis. Fördelarna 
är ofta en snabbare problemlösning och att det byggs upp ett expertkunnande inom varje 
funktion men även att de anställda inom funktionerna ofta får lättare att kommunicera 
med varandra i arbetsrelaterade frågor. Detta stämmer väl överens med hur Bakka (2006)
beskriver för- och nackdelar med en funktionsorganisation. Jag kan tänka mig att några 
av de problem HSB Norr har haft i sin organisation som till exempel ett svårlokaliserat 
resultatansvar och dålig kommunikation mellan funktionerna till viss del har sin grund i 
organisationsformen. Det svårlokaliserade resultatansvaret har till viss del berott på att en 
funktion stod för intäkterna och de andra två för kostnaderna.

Alla i ledningsgruppen anser sig ha varit delaktiga i omorganisationen och att de 
förändringar som genomfördes var en självklar väg att gå. Anledningen till att inte 
personalen fick vara delaktiga i omorganisationen var att ledningen inte ville skapa oro 
bland de anställda och menar att de inte vet hur de skulle ha kunnat gå tillväga för att ha 
åstadkommit detta. Ledningen menar dock att de anser att personalen ändå fått som de 
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velat eftersom ledarna sett att det funnits signaler om en tydligare och mer mätbar 
organisation, vilket tanken var att förändringen skulle leda till. För en organisation kan 
det vara svårt att helt undgå motstånd vid en förändringsprocess enligt Carnall (1990)
som har beskrivit en "hanteringsmodell" som hade kunnat vara en lämplig utgångspunkt i 
ett försöka att minimera motståndet. Modellen är tänkt att användas redan innan 
förändringsarbetet startar men kan även användas under processens gång. Utifrån denna 
modell kan jag se att det finns vissa punkter som skulle kunna användas i HSB Norrs 
förändringsprocess trots att den redan är påbörjad. Dessa skulle kunna vara att ledaren 
bör ta sig tid att lyssna till den anställdes synpunkter och att ge den anställda kunskap och 
insikt om dennes egen roll i den nya situationen. Men jag kan även tänka mig att en större 
förståelse och inlevelseförmåga för den nya situationen kan underlätta för den anställde i 
sitt dagliga arbete.

Samtidigt som omorganisationen presenterades kom det även sparkrav från styrelsen, 
vilket ledningen kan tänka sig att flera av de anställda har haft svårt att skilja på. 
Ledningen menar att det är mer sparkraven som skapat oro hos de anställda, just för att de 
innebar personalnedskärningar. Enligt Granberg (2003) har alla organisationsförändringar 
en sak gemensamt och det är att det invanda och trygga förändras. Här tolkar jag det som 
att ledningen har insett att det kan uppstå en oro just på grund av detta, att de anställda 
känner en osäkerhet i om de ska få vara kvar i verksamheten eller inte.

Den största förändringen menar ledningen finns hos förvaltargruppen, för de andra 
grupperna inom administrativ förvaltning har det inte inneburit några större förändringar 
förutom att de har fått en ny chef. Utifrån detta tolkar jag det som att största motståndet 
kan komma att ligga hos funktionen förvaltarna, eftersom de har genomgått den största 
förändringen. Men jag kan även se andra konsekvenser av detta som Bakka m fl (2006) 
beskriver, att det kan leda till att de anställdas förtroende till ledningen minskar, vilket i 
sin tur kan innebära en försämring i arbetsklimatet. Detta kan också få en negativ 
påverkan på effektiviteten i organisationen. Jag kan se detta som ett möjligt scenario om 
det som är negativt blir alltför dominerande.

Organisationskulturen på HSB Norr har av alla ledare beskrivits som en stark kultur, men 
indirekt har den nya VD:ns ledarskap påbörjat en förändring av kulturen. Detta tydliggörs 
av det nuvarande ledarskapet, genom att de vill förändra synsättet hos personalen med att 
det ska vara en "öppen kultur", där de anställda uppmuntras till att våga säga vad de 
tycker. Det som försvårar detta är att verksamheten finns på åtta olika orter, där vart och 
ett av dessa kontor har skapat sig en egen kultur, en subkultur som existerar sida vid sida 
med huvudkontoret. Detta kan stämma överens med det Jacobsen och Thorsvik (2008)
skriver. Annat som kan inverka på kulturen på de olika kontoren är 
medlemmarna/kunderna som kan komma att påverka hur de anställdas arbetssituation ser 
ut. Detta gör att situationen på de olika kontoren kan se väldigt olika ut. Här ser jag en 
möjlighet att ledarskapet kanske borde ta vara på det som är bra i subkulturerna som 
existerar och föra in det tillsammans med det nya. Att plocka bort "kärnvärdena" som 
finns ute på de lokala kontoren kan vara väldigt svårt enligt Abrahamsson och Andersen
(2005).
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Ledarna ser även en fördel med att de olika funktionerna börjar samarbeta mer med andra 
inom samma funktion, då de ofta är ensamma i sin funktion på respektive kontor. Här kan 
jag se det som ett bra sätt att få en delaktighet med de andra kontoren och utifrån detta 
kunna se hur de arbetar. När ett samarbete uppstår är det lättare att se de gemensamma 
nämnarna. De kan även vara som Schein (2004) beskriver att artefakter är lättare att se 
som en gemensam nämnare vilket kan vara det synliga, som till exempel HSB-symbolen 
och nedskrivna gemensamma värden för dessa funktioner. Djupare värden som normer 
och värderingar är svårare att upptäcka och tolka enligt Schein. Det är kanske inte heller 
det som är det viktigaste kan jag tänka mig utan mer att få ihop dessa anställda till att 
känna att de också kan tillhöra en större grupp, även om det inte blir att alla normer och 
värderingar är desamma.                       

Den starka organisationskulturen som har funnits har blivit påverkad av det nya 
ledarskapet men också av att en yngre generation har nyanställts. Detta har gjort att de 
normer och värderingar som har setts som sanna av de med längre tid inom 
verksamheten, inte har mottagits fullt ut av de nyanställda. Detta har inneburit att det 
uppstått en del krockar mellan de olika åldersgrupperna där yngre och äldre som kommit 
in i organisationen under olika tidsperioder har olika värderingar och normer. Detta kan 
stämma överens med det Jacobsen och Thorsvik (2008) skriver att när detta händer har 
grupperna ofta olika normer och värderingar. Informanterna menar även att det funnits en 
slags fikarumskultur som inte är accepterad av den nya ledningen, eftersom de menar att 
sådant snack inte ger någon lösning på problemen. Denna kultur kan jag tänka mig är en 
konsekvens av det gamla ledarskapet där de inte fick föra fram sina åsikter utan dessa 
ventilerades istället i fikarummet.    

Schein (2004) menar att kulturpåverkan börjar med att ledaren försöker föra över sina 
värderingar och antaganden på en grupp, vilket jag också kan tycka stämmer överens med 
ledarskapet på HSB Norrs huvudkontor där detta synliggörs mer än på lokalkontoren. Det 
kan vara svårare att påverka de lokala kontoren på samma sätt när det inte finns en daglig 
kontakt med ledaren. Den nya administrativa chefen har som mål att vara synlig ute på de 
lokala kontoren, mer frekvent än det varit tidigare. Detta kan innebära att kulturen blir 
mer enhetlig till viss del, sen finns det självklart andra faktorer som också påverkar detta. 
Vidare menar Schein att organisationskulturen sätter gränser för vilket ledarskap som är 
möjligt i en verksamhet. En rimlig tolkning här är att även från ledarens sida bör det 
göras en viss anpassning av ledarskapet så att det inte krockar med den kultur som finns 
på det lokala kontoret, en anpassning som bör ske från båda håll. Ledningen vill självklart 
uppnå sina mål men kanske en långsammare förändringstakt är effektivast i längden kan 
jag tänka mig. 

Bakka m fl (2006) menar att ledningen i många fall har en avgörande roll för den 
atmosfär som finns i verksamheten och de värderingar som genomsyrar alla avdelningar, 
vilket ledarna på huvudkontoret försöker få ut till de anställda inom hela organisationen. 
Det blir även synligt i det här ledarskapet. Ledningen har en makt över de resurser som 
ska fördelas och de tar även ställning till vilka av organisationens nyckelpersoner som 
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ska anställas eller avskedas enligt Bakka. Här kan jag se att det finns en viss styrning till 
att de nya målen ska uppnås för att verksamheten ska fortsätta utvecklas och vara ledande 
inom sitt område. Ska detta uppnås kan de anställda inte fortsätta i samma spår som 
tidigare utan bör ta del av de nya förändringarna eftersom det finns en helt annan 
mätbarhet inom funktionerna jämfört med tidigare.

Ledarna ser ändå de grupper som finns ute på lokalkontoren som relativt självgående, det 
finns en viss styrning från huvudkontoret men sedan sköter de resten själva. De ser även 
att det finns grupper som blir lite av "blockerare" mot den nya situationen som har 
uppstått på grund av omorganiseringen precis som Bakka m fl (2006) beskriver. Här kan 
jag tänka mig att det är viktigt att få med dessa grupper i det nya förändringsarbetet, att 
det inte blir en negativ spiral i dessa grupperingar. De gruppnormer som finns i en 
organisation kan vara svåra att upptäcka eller urskilja för en ny ledare enligt Bakka, 
vilket jag kan tänka mig stämmer överens med situationen på Administrativ förvaltning 
då den nya ledaren inte har någon lång tradition inom verksamheten. Men här kan jag 
tänka mig att eftersom den nya ledaren försöker ha en rak och tydlig kommunikation med 
de anställda, och inte heller väjer för konflikter utan tar upp dessa till ytan direkt, finns 
det en större möjlighet att få fram gällande normer vilket är viktigt eftersom det nya 
ledarskapet och de gamla normerna kan stå i kontrast med varandra.       

Jag har tagit fram några avslutande förslag på förändringar och förbättringar till 
ledningen utifrån det som framkommit i uppsatsen. Dessa är:

 Låt de olika kontoren anpassa sig till förändringsarbetet utifrån sin lokala kultur.
 Behåll det som är positivt i den befintliga kulturen samtidigt som det nya tas in.
 Få med de ”blockerande” grupperna i förändringsarbetet, annars kan det bildas en 

negativ spiral i dessa grupperingar.
 Anpassa ledarskapet till den kultur som finns på de lokala kontoren.
 Låt förändringen ta tid.

Som fortsatt forskning vore intressant att om något år se hur det nya ledarskapets 
implementering i verksamheten slagit ut och vilken effekt det har fått på den befintliga 
organisationskulturen. Kanske skulle även en jämförelse med en annan HSB-verksamhet 
kunna göras för att se vilket ledarskap som används där och hur det fungerar.                

5.2 Slutsatser
För att den nya organisationen ska fungera fullt ut kan jag tänka mig att det krävs en mer 
självgående personal och för att uppnå detta behöver en del av de befintliga normerna och 
värderingarna förändras hos de anställda. Något annat som påverkar är även strukturen på 
arbetet och vilka kunder och medlemmar som finns på orten, allt detta påverkar hur den 
nya omorganisationen kommer att fungera. Ett möjligt sätt att lösa detta kan vara att de 
olika kontoren tillåts anpassa sig utifrån den lokala kulturen. 
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Det kanske framför allt är strukturen i form av de olika arbetssätten ute på lokalkontoren 
som behöver förändras, detta kan i sig innebära att den lokala kulturen kan komma att 
förändras på grund av att det finns ett invant beteende som ligger kvar sedan långt 
tillbaka i tiden. Det har funnits ett stort engagemang gentemot kunderna vilket har skapat 
en stark lojalitet, något som ibland kan ha lett till att kundlojaliteten har gått före 
lojaliteten gentemot företaget. Det kanske inte går att ha en likadan kultur överallt men 
vissa grundläggande faktorer bör överensstämma med ledningens mål och vision, annars 
kan det få konsekvenser i framtiden om de inte arbetar efter samma mål och lojaliteten 
inte är riktad åt samma håll.   

VD:n vill ha en homogen ledargrupp där det finns ett liknande sätt att tänka för att det ska 
passa in i den nya organisationskulturen. Det behöver inte betyda att de ska tänka helt och 
hållet lika i sak men att de passar in i den nya ledarstilen, där en öppen kultur blir den 
gällande normen. Detta har märkts i de nyanställningar som gjorts där det har blivit en 
generationsväxling och dessa har kanske lättare att ta till sig den nya ledningens normer 
och värderingar eftersom de inte känner till den gamla. 

En organisationsförändring är en krävande process som tar tid och kanske ännu längre tid 
inom en organisation med en stark kultur, därför bör det tas i beaktanden att denna 
process bara är i sin början. Här är det viktigt att samtidigt med processens framskridande 
bibehålla det som är positivt i den befintliga kulturen samtidigt som nya delar tas in. 
Ledningen bör även vara medveten om att en öppen kultur med högt i tak kan innebära 
att obekväma och svårhanterliga saker kommer upp till ytan.
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Bilaga 1: Intervjuguide - Anställda

Bakgrund
Hur länge har du arbetat på HSB?
Ålder?
Vilken funktion har du på företaget?
Beskriv hur det är att arbeta för HSB

Omorganisering/förändring
Är det någon skillnad på din arbetssituation nu mot tidigare 
Upplever man att arbetet förändrats.  Positivt/negativt
Upplever du några problem på grund av förändringarna
I så fall vem kontaktar du vid eventuella problem
Hur upplever du att ledningen mottar förslag på förändringar och problem, bra/dåligt
Känns det som att de är lyhörda för er anställda
Hur upplever du att omorganisationen har fungerat bra/dåligt
Hur upplever du att du fått tillgång till information angående omorganiseringen 
Upplever du att du var delaktig i omorganisationen (planering, genomförande)
Hur upplever du strategin bakom organiseringen

Organisationskultur
Finns det några speciella normer och värderingar som gäller på kontoret
Upplever du att det finns någon företagskultur på HSB 
Har du någonsin funderat på hur den ser ut
Om den finns någon kultur tror du att ni anställda blir påverkade av den

Grupper
Tror du att arbetssättet på ert kontor skiljer sig ifrån andra kontor
Vem på kontoret vänder du dig till vid problem
Hur ser du på din egen roll här på kontoret, bra/dåligt 
Har din roll blivit förändrad sen omorganiseringen

Attityder
Hur är stämningen på kontoret
Upplever du någon förändring i attityder sedan omorganisationen
Förändrade attityder gentemot medlemmarna. Anställda /Chefer
Hur är din inställning till omorganiseringen positivt/negativt 
Är det någon skillnad sedan omorganisationen
Hur upplever du att omorganisationen har mottagits

Framtiden
Beskriv hur ni ser på framtiden 
Är det något som man skulle vilja se var annorlunda
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Bilaga 2: Intervjuguide - chefer

Bakgrund
Hur länge har du arbetat på HSB
Ålder
Vilken funktion har du på företaget

Omorganiseringen
Kan du beskriva bakgrunden till omorganiseringen (strategin)
Hur såg delaktigheten ut i omorganiseringen bland ledare, anställda.
Hur gick det till när ni kom fram till beslutet omorganiseringen och vem tog initiativet
Hur upplever du att informationen har gått ut till de anställda innan förändringen skedde.

Beskriv hur omorganiseringen genomfördes.
Hur kommunicerades information ut till de anställda. När, hur, till vilka.
Hur uppfattar du att förändringarna upplevdes av de anställda.
Ansvarig för genomförandet.
Hur upplever du att responsen har varit efter genomförandet.
Utifrån responsen ni fått, hade något kunnat göras annorlunda. 
Upplever du att omorganiseringen har påverkat din arbetssituation.
Har det framkommit om förändringarna har påverkat personalen i de olika funktionerna
kundservice, förvaltare och ekonomer.

Organisationskultur
Kan du beskriva HSB Norrs organisationskultur.
Upplever du att det finns några speciella normer som gäller på kontoret i Luleå.
Kan dessa normer se annorlunda ut på de andra kontoren.
I så fall, beskriv vad det kan bero på.
Påverkas de anställda/ledare av dessa normer och värderingar
Kan du beskriva HSB Norrs ledarskap.

Attityder
Hur upplever du att stämningen är på kontoret.
Upplever du att det har blivit några förändringar i attityder sedan omorganisationen.

Framtiden
Beskriv hur du ser på framtiden.




