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Sammanfattning 
 
En organisations omgivning förändras hela tiden och hårdare krav ställs på organisationer vad 
gäller ökande konkurrens. Förändringar är nödvändiga för att hela tiden ligga steget före 
konkurrenten, men då måste också förändringarna lyckas. Därför är uppföljningar ett verktyg 
för organisationen för att se om målen blivit uppfyllda.  
 
I den här uppsatsen har vi utgått ifrån att en implementering av en funktionsorganisation görs 
för att öka samarbetet inom organisationen. Vi har gjort en ansats till att undersöka om ökat 
samarbete kan uppnås genom en implementering av en funktionsorganisation. 
 
HSB Norr har gjort en omorganisation, att gå ifrån att vara en marknadsindelad organisation 
till en funktionsorganisation. HSB Norr märkte att konkurrensen hade blivit hårdare och att 
kunderna ställer högre krav idag än vad de gjorde för 15 år sedan. HSB Norr ville skapa 
känslan av en enad organisation bland medarbetarna. Före omorganisationen var arbetssätt 
och arbetskultur olika på de olika lokalkontoren. 
 
Vi har använt oss av en fallstudie som forskningsmetod och har intervjuat tre personer från 
olika funktioner på Luleåkontoret. Vi har också delat ut enkäter till ett slumpmässigt urval av 
medarbetare från de olika funktionerna på Luleåkontoret. Att mäta samarbete kan vara svårt 
och vi har försökt att göra mätningar i intervjuer och enkäter som har innehållt frågor delvis 
utformade utifrån teorin om balanserade styrkort.  
 
Vår slutsats är att målet samarbete kan uppnås, i alla fall delvis, genom en implementering av 
en funktionsorganisation. I vårt fallstudieobjekt har ökat samarbete uppnåtts inom 
funktionerna och mellan lokalkontoren, men samarbetet mellan funktionerna är oförändrat, 
eller till och med försämrat. Dessa tendenser var inte oväntade då det enligt teorin är en 
erkänd nackdel att det kan uppkomma ”barriärer” mellan funktionerna. 
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Abstract 
 
Today’s business environment is ever-changing and competition places increasing pressure on 
organisations. In order to be one step a head of their competitors, organisations have to make 
sure that their changes are successful. Change evaluation is a tool organisations may use to 
evaluate if the goals with their changes are met. 
 
In this thesis, we have assumed that an organisation implements a functional structure in order 
to increase their inter-organisational cooperation. We have made an attempt to examine 
whether increased inter-organisational cooperation can be achieved by implementation of a 
functional structure.  
 
HSB Norr has changed their organisational structure according to a functional organisation. 
They noticed that competition became fiercer and that customers’ demands are higher today 
than 15 years ago. HSB Norr wanted to create a feeling of a united organisation among the 
employees. Previous to the change, culture and work procedures varied greatly between the 
local offices. 
 
We have preformed a case study and interviewed the CEO and two employees working for 
different functions at the Luleå office. We have also surveyed another ten employees. We 
handed out our questionnaire randomly among the employees at the Luleå office. Measuring 
cooperation can be difficult but we made an attempt through our interviews and questionnaire, 
which consisted of questions that were partly created from the theory of balanced scorecards.  
 
Our finding is that increased inter-organisational cooperation, at least partially, can be 
achieved through an implementation of a functional structure. In our case study the 
organisation has achieved increased cooperation within the functions and between the offices, 
but within the offices the cooperation is unchanged or it has even decreased. These tendencies 
were not unexpected as the theory states that one of the known disadvantages to functional 
structures is an appearance of barriers between the functions.  
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 
Organisationer står idag inför och upplever fler förändringar än tidigare. Att anpassa sig till en 
föränderlig omvärld och på olika sätt försöka öka sin konkurrenskraft gentemot konkurrenter 
är en viktig del i en organisations verksamhet. Organisationer kan till exempel bestämma sig 
för att en omorganisation är lämplig för att förbättra organisationens situation. Frågan är dock 
hur organisationen ska kunna veta att förändringen har uppnått de uppsatta målen. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
När en omorganisation genomförs är det i förhoppningen att denna förändring kommer att 
medföra positiva effekter för organisationen. Det finns ett antal olika organisationsstrukturer 
med olika kännetecken och fördelar. Den organisationsstruktur som vi har valt att närmare 
undersöka är funktionsorganisationen.  
 
Om till exempel kraven på differentiering ökar menar Hatch (1997) att den funktionsbaserade 
strukturen är passande. Författaren förklarar att organisationen grupperar arbetsfunktioner i 
organisationen med en logik som är ömsesidigt beroende på de arbetsuppgifter som skall 
utföras. (ibid) 
 
Beuzelius och Skärvad (2004) förklarar att i en funktionsorganisation delas ansvar och 
arbetsuppgifter upp i olika verksamhetsfunktioner, se figur 1. 
 

 
 

Ledning 

Avdelning för 
inköp 

Avdelning för
produktion 

Avdelning för 
försäljning 

Avdelning för 
intern service 

Figur 1.  Funktionsbaserad indelning (Jacobsen, 2002, s. 90) 
 
 
En funktionsorganisation är alltså strukturerad så att ”liknande eller relaterade specialiseringar 
i arbetet grupperas tillsammans” (Sherman Rowley & Armandi 2007). Informationen i 
funktionsorganisationen flödar uppåt i organisationen medan styrning sker på ett top-down 
sätt. Sherman (2007) hävdar att styrkan finns i att de olika funktionerna som är uppdelade i 
olika avdelningar har sitt eget verksamhetsområde. 
 
En funktionsbaserad indelning av organisationen innebär alltså att likartade uppgifter 
sammanförs till samma organisatoriska enhet (Jacobsen, 2002, s. 90). En förändring från en 
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marknadsbaserad till en funktionsbaserad organisationsstruktur innebär att i de kontor där 
medarbetare med olika kompetens har arbetat under samma chef istället kommer att arbeta 
tillsammans med andra som har samma kompetens, men inte nödvändigtvis på samma 
geografiska plats. (ibid)  
 
Själva förändringen kan delas in i olika delar, varför, vad, hur samt utvärdering. 
 
En organisatorisk förändring består enligt Balogun och Hope Hailey (2004) av tre 
komponenter. Dessa komponenter är förändringskontexten, förändringsinnehållet och 
förändringsprocessen.  
 

• Varför förändringen äger rum är den första komponenten. Detta beror på 
förändringskontexten som består av organisationens inre och yttre faktorer. De inre 
faktorerna är bland annat organisationens struktur och kultur, medan de yttre 
faktorerna är organisationens ekonomiska, politiska, sociala och konkurrensmässiga 
omgivning. Genom att undersöka dessa faktorer kan hot och möjligheter för 
organisationen upptäckas, som kan motivera en förändring. (ibid) 

 
• Den andra komponenten, förändringsinnehållet, är vad som ska förändras. Detta kan 

vara organisationens produktsortiment, marknader som organisationen är verksam 
inom, organisationens konkurrenssituation och organisationens struktur. (ibid) 

 
• Förändringsprocessen, som är den tredje komponenten, innebär hur förändringen ska 

genomföras. (ibid.) Det är viktigt att se till att förändringsprocessen i sig inte 
motverkar det önskade resultatet.  

 
När förändringen anses vara genomförd är det viktigt att utvärdera om det uppnådda 
tillståndet stämmer överens med det tillstånd som önskades när det bestämdes att 
förändringen skulle genomföras, det vill säga om de utsatta målen har uppnåtts. Catasús, 
Gröjer, Högberg och Johrén (2001) förklarar att abstrakta resurser kan vara avgörande för en 
organisations framgång. I dessa abstrakta resurser räknar vi in medarbetare och relationen 
dem emellan. Catasús mfl. (2001) hävdar att dessa resurser inte är lika uppenbara att mäta 
som exempelvis realkapital och finansiellt kapital. Författarna menar att en organisation sällan 
kommer åt det som var önskat att mäta. De faktorer som är avgörande för utvärderingen är att 
det antingen inte finns data eller att det är allt för resurskrävande att mäta dem. (ibid) 
 
Ett av målen med en funktionsorganisation är att få medarbetarna inom samma funktion att 
arbeta tätare tillsammans, vilket vi uppfattar som att det är ökat samarbete som är 
önskvärt. ”Samarbete är gemensam problemlösning” (Lennéer Axelson & Thylefors, 2005). 
Möjligheten att lösa problem gemensamt med dem som har samma arbetsuppgifter och 
kompetens borde öka i en funktionsorganisation då de har samma chef och arbetar på samma 
avdelning. Att delegera ansvar och befogenheter och att skapa dialoger mellan medarbetare 
och mellan medarbetare och chefer främjar samarbete (Myrgård, 2005). Myrgård (2005) 
föreslår även en modell där visionärt ledarskap ska skapa trygghet och samarbete i en 
organisation. Det viktigaste är att kommunicera, fokusera, prioritera och besluta. (ibid) 
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Vi tror att ett av organisations viktigaste mål med att implementera en funktionsorganisation 
kan vara att öka samarbetet inom organisationen. För att då utvärdera om organisationen har 
uppnått målet med sin omorganisation (ökat samarbete) måste vi utveckla en metod för att 
kunna mäta om samarbete har ökat.  
 

1.3 Syfte 
 
Att undersöka huruvida en implementering av en funktionsorganisation kan öka samarbetet 
inom en organisation.  
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2. Teori 
 

2.1 Förändringar 
 
Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin, 2007) beskriver förändringsarbete som 
aktiviteter för att förändra, utveckla och ta tag i ett socialt system inom exempelvis 
organisationer. Bruzelius och Skärvad (2004) beskriver även att förändringar är 
experimentella och inte sällan kaotiska till sin natur. Författarna beskriver också att ledningen 
oftast inte vet hur det framtida tillståndet kommer att bli, eller vilka hinder eller möjligheter 
som kan tänkas dyka upp på vägen. Det gäller därför att klargöra en riktning och framtida 
vision för organisationen vid förändringsarbete. (ibid) 
 
Förändringsarbete handlar enligt Sandström (2000) om att förbättra effektiviteten och 
produktiviteten. En förändring drivs av interna eller externa faktorer vilka kan visa på 
möjligheter eller hot som organisationen kan agera på. Inre faktorer kan organisationen 
hantera genom att till exempel öka produktiviteten eller omorganisera. Externa faktorer kan 
vara förändrade kundbehov, ökad konkurrens och avregleringar. (ibid) 
 

2.2 Funktionsorganisationer  
 
Anledningar till att organisationer väljer att implementera en funktionsorganisation är enligt 
Hatch (1997) att en funktionsbaserad struktur är effektiv då mängden av dubbelarbete i 
organisationen minimeras. Dessutom är målet med strukturen ofta att maximera de 
stordriftfördelar som denna specialisering kan innebära. Medarbetarna kan tydligt se sina och 
sina medarbetares arbetsuppgifter, dessutom kan den högste chefen få en tydlig överblick över 
vad alla i organisationen arbetar med. (ibid) 
 
Funktionsorganisationer präglas enligt Ljungberg och Larsson (2001) av tydlighet och 
trygghet för anställda och chefer. Medarbetarna i de olika funktionerna vet klart och tydligt 
vem som är min chef eller någon annan medarbetares chef. Gränser och ansvarsområden blir 
tydliga mellan funktionerna, de menar att funktionsorganisationen är utmärkt för 
organisationer med krav på säkerhet och kontroll, vilket hänger ihop med Hatchs beskrivning 
av tydlig överblick. (ibid)  
 
Beuzelius och Skärvad (2004) beskriver att en funktionsorganisation ofta uppstår till följd av 
en organisations växande. När en organisation har vuxit i storlek blir arbetsuppgifterna mer 
omfattande och komplexa. Författarna menar då att ledaren i en funktionsorganisation har 
möjlighet att fördela arbetsuppgifterna, ta ansvar och ställning till vad som skall utföras i 
organisationen samt vilka arbetsuppgifter som skall fördelas vidare i organisationen. 
Dessutom kan beslutanderätt och befogenheter delegeras. (ibid) 
 
Hatch (1997) menar att den strikta kontroll och styrning som den funktionsbaserade 
organisationen kan medföra även kan bli den största nackdelen. Det krävs därför att ledningen 
ständigt är närvarande då de är de enda som har övergripande kontroll och information om 
organisationen. Därför finns det en risk att ledningen blir överbelastad med beslutfattande när 
organisationen växer. (ibid) Ljungberg och Larsson (2001) beskriver att i en 
funktionsorganisation kan det te sig som om det finns murar mellan de olika funktionerna som 

6 



 

separerar avdelningarna. Murarna skapar en rivalitet mellan de olika funktionerna. Dessutom 
tar författarna upp andra nackdelar: suboptimering, interna maktkamper, bristande kundfokus, 
byråkrati, långsamma beslut och svårigheten att anpassa organisationen till nya förändringar. 
(Ljungberg & Larsson, 2001, s. 70) 
 

2.3 Mål  
 
Målen vid en implementering av en funktionsorganisation är enligt Hatch (1997) att minimera 
mängden av dubbelarbete och maximera stordriftsfördelar. Tydlighet och trygghet är mål som 
Ljungberg och Larsson (2001) tar upp. Beuzelius och Skärvad (2004) anser att ett viktigt mål 
med en funktionsorganisation är att skapa bättre möjligheter för delegering och 
ansvarsfördelning. 
 
Mål är enligt Hatch (1997) ett rationellt perspektiv som är den inriktning som organisationen 
behöver för att fungera effektivt. En strategi kan vara ett medel eller en plan för att uppnå ett 
mål. Målen i organisationen skall vara ett riktmärke för organisationen som gärna omfattar 
goda prestationer, anpassning till förändrande omständigheter samt att organisationen ser 
kompetent ut, vilket skapar tilltro och engagemang. Detta för att målen kan locka till sig 
potentiella investerare, personal och stöd ifrån allmänheten. (ibid)   
 
Rampersad (2001) förklarar att organisationens mission och vision tillsammans bildar ett 
viktigt verktyg för organisationen, vad organisationen står för, vad dess primära mål är och 
var den vill hamna. Detta menar författarna är viktiga aspekter som alla i organisationen bör 
veta och som leder till en gemensam ambition för organisationen. (ibid)   
 

2.3.1 SMARTa mål 
 
Bergman och Klefsjö (2002) menar att mål är något som en verksamhet behöver ha för att 
kunna arbeta emot sin vision, på både kort och lång sikt. Målet skall ge en föreställning om 
vad verksamheten konkret skall uppnå inom en given tidsram. Författaren menar då att det är 
viktigt att ett mål är tydligt samt att det är mätbart. Nedan förklarar författarna hur ett arbete 
mot ett bra mål underlättas om målen är så kallade ”SMARTa mål”. 
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Specifikt: Att använda ord som innehåller en riktning, till exempel öka, minska, förbättra och 
utveckla. Ledningen skall undvika att använda ord som till exempel värna om, tillvara, 
tillgodose; de ger ingen klar riktning. 
 
Mätbart: Att ta tid för vad som skall mätas och vara eniga om lämpliga mått är viktigt i 
processen. Exempel på detta är enheter, pengar och tid. 
 
Accepterat: För de personer som skall uppfylla målen är deltagande viktigt. Att de 
personerna är med och tar fram målen är viktigt för deltagandet.  
 
Rimligt: Förutsättningarna måste vara tillräckliga och realistiska så att inte målet blir 
ouppnåeligt. Författaren talar om trygghetsmål, realistiska mål och barriärbrytande mål. 
 
Tidsbestämt: Det är viktigt att de som deltar i förändringen är medvetna om tidsramen för 
förändringen. 
 (Jirby, 1997, refererat i Bergman & Klefsjö, 2002)  

 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2006) menar att målens funktion är att styra och kontrollera 
beslutsbeteendet hos organisationens medlemmar. Målen skall ses som en central del av den 
förändringsprocess som genomförs där ledningen tillrättalägger verksamheten mot de 
överordnade och långsiktiga målen. Författarna menar att detta skapar en förståelse av 
förändringens konsekvenser i alla delar av organisationen. Dessutom avser målen att engagera 
medarbetarna i arbetet och under implementeringsfasen. (ibid)  
 

2.3.2 Att mäta mål 
 
För att mäta huruvida organisationen har uppnått sina mål med en förändring kan man bland 
utvärdera genom att använda nyckeltal. 
 
Nyckeltal förklarar Catasús, Gröjer, Högberg & Johrén (2001) som sammansatta index över 
förhållanden, verkliga eller overkliga, sanna eller osanna. Organisationer vill oftast få ett 
perspektiv direkt på det som är intressant för organisationen genom nyckeltalet.  
 
Nyckeltal = intresse/viktig jämförelsebas 
 
Catasús mfl. (2001) menar att jämförelsebasen är viktig för att det är genom den som 
organisationen får information. Ett exempel som författarna tar upp angående jämförelsebas 
är om nyckeltalet är ”antalet tillverkade motorer per anställd”, då blir jämförelsebasen ”antal 
anställda”. Valet av jämförelsebas är viktigt då den bör spegla organisationens ideologi och 
strategi. (ibid) 
 
Catasús mfl. (2001) diskuterar i sin bok organisationers användningsområden av nyckeltal. 
Författarna har valt att ta upp de vanligaste syftena och användningsområdena av nyckeltal. 
Det är viktigt att diskutera igenom vad nyckeltalet skall användas till. De fyra syftena 
förklarar författarna nedan: 
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1. Kontroll: Nyckeltal har vanligtvis den egenskapen att de varnar ifall något inte står 
rätt till i organisationen. Avvikelser som är utanför organisationens gränser är de 
avvikelser som är intressanta då organisationen måste göra något åt problemet. 

2. Lärande: Nyckeltal syftar till att ställa en diagnos på ett organisatoriskt fenomen och 
på det sättet hjälpa organisationen till lärande.  

3. Mobilisering: Nyckeltal är tänkta att mobilisera medarbetarna att gemensamt fokusera 
före förändringen. 

4. Belöning: Ett sätt att visa medarbetarna uppskattning för en god prestation som lett till 
ett bra resultat för organisationen. Om inte, skall belöningen förändras så att den ökar 
medarbetarnas prestationer.  

 
Catasús mfl. (2001) förklarar att vissa nyckeltal är bättre än andra och att ett idealt nyckeltal 
ska vara lättförståeligt. Likaså skall det vara enkelt att förbättra, svårt att manipulera, lätt att få 
fram information till, samt skapa följdverkningar som är relevanta för organisationen. Ger 
nyckeltalen slutligen en acceptabel mätprecision ses det som ett idealiskt nyckeltal. (ibid) 
 
Trots att nyckeltal oftast används för att mäta finansiella kvantitativa mål tror vi att det är 
möjligt att mäta och jämföra kvalitativa mål, som till exempel samarbete. 
  

2.3.3 Svårmätbara mål 
 
När det gäller svårmätbara mål, eller kvalitativa mål, finns det inga direkta metoder som får 
ett exakt resultat, men organisationen kan ändå få en indikation på hur de ligger till. På detta 
sätt får organisationen en osynlig hand som visar om de är på rätt riktning eller om de måste 
göra snabba förändringar för att komma på spåret igen. (Catasús mfl., 2001) 
 
Även om vissa mål inte är lätta att mäta så betyder inte det att de inte bör följas upp som med 
de mätbara målen.  För att kunna ge sig på att mäta målen är det viktigt att först ta reda på vad 
det är som ska förändras med organisationsförändringen. Dessutom måste de 
omgivningsfaktorer som kan påverka resultaten kartläggas. (Dowling, 2001) Ett exempel som 
Dowling (2001) tar upp är att mäta kunders upplevda väntetid vid telefonservice. 
Situationsfaktorer som är lämpliga att ta hänsyn till är om kunderna ringt tidigare (tidigare 
samtal sätter förväntningarna på nästa) samt hur länge det var sedan de ringde sist (nyliga 
upplevelser kan vara starkare än äldre). (ibid) 
 
Hussain och Hoque (2002) beskriver att intresset för mätningar av organisationens 
prestationer har ökat på grund av kraftfullare konkurrens. Tendenserna, hävdar Hussain och 
Hoque (2002), syns i att många författare nu undersöker ”benchmarking” och ”balanserade 
styrkort”. Dessa system är utvecklade för att mäta organisationers prestationer, både de 
mätbara och de svårmätbara. Benchmarking är ett sätt att utvärdera sin verksamhet genom att 
jämföra sin verksamhet med en annan som fungerar bättre (Nationalencyklopedin, 2007). 
 
Svenskt kvalitetsindex arbetar med att mäta bland annat samarbete och anser att svårmätta 
faktorer är en utmaning. När Svenskt kvalitetsindex mäter samarbete använder de sig av 
nyckeltal och ställer frågor om faktorer som påverkar samarbete. Från dessa resultat kan de 
utläsa utvecklingen av samarbete. (Svenskt kvalitetsindex, Johan Palmér) 
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2.3.4 Balanserat styrkort 
 
Att bygga ett styrkort kan hjälpa ledare att länka dagens handlande med morgondagens mål 
(Kaplan & Norton, 1996). Ett balanserat styrkort förklarar hur strategier länkar immateriella 
tillgångar till värdeskapande processer, alltså hur strategier kan översättas till handling 
(Kaplan & Norton, 2004). Eftersom ett balanserat styrkort mäter hur strategier lyckas mäter 
den även mål med strategiska förändringar. 
 
Ett balanserat styrkort kompletterar traditionella finansiella mätningar med fyra perspektiv; 
kundperspektivet, interna processens perspektiv samt lärandeperspektivet (Kaplan & Norton, 
1996), se figur 2 nedan.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lärande 
”Hur ska vi behålla Målsättning
vår förmåga att Styrtal
förändras och  Mål
förbättras för att  Initiativ 
förverkliga vår  
vision?” 
  

Interna processer 
”Vilka processer Målsättning
  måste vi behärska Styrtal
  fullständigt för att  Mål
  göra aktieägare Initiativ
  och kunder nöjda?” 

Kunder 
”Vilken framtoning Målsättning
ska vi ha gentemot Styrtal
våra kunder för att Mål
förverkliga vår Initiativ 
vision?” 

Vision 
och 

Strategi 

Finansiellt utfall 
”Vilken framtoning Målsättning
gentemot aktieägarna Styrtal
bör vi ha för att  Mål
lyckas finansiellt?” Initiativ
 

 
Figur 2. Balanserat styrkort (Kaplan & Norton, 1999, s. 18) 
 
Finansiellt utfall beskriver påtagliga resultat av en strategi i finansiella termer, 
kundperspektivet beskriver värdet för målgruppen - sammanhanget där immateriella tillgångar 
kan skapa värde för kunderna. Interna processer identifierar ett antal kritiska processer som 
har störst påverkar på strategin. Lärande identifierar de immateriella tillgångar som är 
viktigast för strategin. (Kaplan & Norton, 2004) 
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En del i den interna processens perspektiv är att optimera verksamheten, vilket bland annat 
kan göras genom att förbättra den interna processen och hantering av resurskapaciteten. 
(Kaplan & Norton, 2001) En faktor som går att mäta för att avgöra effektiviteten i ett 
serviceföretag är till exempel hur lång tid det tar att behandla kunders ärenden. (Kaplan & 
Norton, 1996, s. 119) 
 
För att förbättra den interna processen kan ett balanserat styrkort användas för att 
upptäcka ”defekter” som kan påverka till exempel kostnader och kundnöjdhet. (Kaplan & 
Norton, 1996, s. 120) 
 
Enligt Kaplan och Norton (1996) är det det lärande perspektivet som ser till att de andra 
perspektiven kan prestera så bra som möjligt. Detta perspektiv syftar till att förbättra 
organisationens kapacitet när det gäller medarbetare, system och organisationsprocesser.  
(ibid) 
 
En viktig del i lärandeperspektivet är att se till att medarbetarna är nöjda och har potential att 
arbeta effektivt. Kaplan och Norton (1996) ser att organisationer allt oftare använder sig av 
team, alltså samarbete, för viktiga processer. På grund av den här utvecklingen har efterfrågan 
på mätinstrument för samarbete ökat. I boken tar Kaplan och Norton (1996) bland annat upp 
fem faktorer som kan mätas för att utvärdera teambyggande och prestation; 
 

• Intern undersökning av teamarbete – undersöka om de olika affärsenheterna stödjer 
och skapar möjligheter för varandra genom att fråga medarbetarna. 

• Grad som fördelar sprids – undersök till vilken grad organisationen har teambaserade 
relationer med andra enheter, organisationer eller kunder. 

• Antal integrerade åtaganden – antal projekt som mer än en enhet deltar i. 
• Procent affärsplaner som är framtagna av team – antal enheter som tagit fram sin egen 

plan. 
• Procent team med delade incitament – antal team där medlemmarna har samma 

incitament och mål. 
(Kaplan & Norton, 1996, s. 143) 
 

2.4 Samarbete 
 
”Samarbete innebär att två eller flera personer kombinerar sina resurser för att uppnå ett 
gemensamt mål.” ”Samarbete är gemensam problemlösning.” (Lennéer Axelson & Thylefors, 
2005, s.207) Lennéer Axelson och Thylefors (2005) beskriver att samarbete kan vara allt ifrån 
ett lösare samarbete med kolleger i form av planering, koordinering och uppföljning till ett 
mycket tätt och kontinuerligt teamarbete. Typen av samarbete beror till stor del på vilken typ 
av uppgift som skall lösas. (ibid) 
 
Svenskt kvalitetsindex (2006) skriver i sin rapport att samarbete är en av de största 
drivkrafterna till nöjdhet i arbetet. Med drivkrafter till nöjdhet menar Svenskt kvalitetsindex 
det som skapar och driver motivation och lojalitet. Hatch (2002) menar att samarbete och 
konflikt är två byggstenar som organisationsteorier utgått ifrån. Författaren skriver 
att ”Klassiska managementforskare antog ståndpunkten att samarbete är nödvändigt, eller i 
varje fall något önskvärt i organisationer. Konflikter kan undergräva detta samarbete och är 
därför något negativt” (Hatch, 2002, s. 330). Författaren menar att organisationer som inte 
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samarbetar för att nå sina mål kommer att ligga steget efter de konkurrenter som har ett 
fungerande samarbete. (ibid) 
 
Kratzer, Leenders och Van Engelen (2004) förklarar att samarbete inom team gör att 
medarbetarna i teamet känner att det gör ett bra jobb tillsammans. När samarbetet inom 
teamet fungerar som bäst är avståndet mellan medarbetarna i teamet minimalt och 
rådfrågande känns naturligt inom teamet. Ett väl fungerande samarbete i team kännetecknas 
av en god atmosfär där medarbetarna i teamet känner sig trygga med varandra. (ibid) 
 

2.7 Sammanfattning av teorier 
 
När en organisation genomför en förändring är det för att lösa ett problem eller för att ta vara 
på en möjlighet. Införande av en funktionsorganisation har som andra organisationsstrukturer 
många fördelar, vår tolkning är att strukturen uppmuntrar till ökat samarbete – särskilt inom 
funktionerna. Enligt Svenskt kvalitetsindex (2006) är samarbete en viktig faktor vid mätande 
av nöjdhet, motivation och lojalitet hos medarbetarna och kan därför ha många positiva 
effekter för organisationen. Ökad nöjdhet och motivation kommer troligtvis att öka 
organisationens effektivitet och ökad lojalitet leder till lägre personalomsättning.  
 
För att ökat samarbete ska vara ett mål som uppnås bör organisationen enligt Bergman och 
Klefsjö (2002) se till att målet är ”SMART”. Trots detta kan det vara svårt att mäta ett 
kvalitativt mål som samarbete och organisationen måste då använda sig av indikatorer som 
kan indikera om samarbetet har ökat. Dessa indikatorer kan mätas genom att använda sig av 
nyckeltal och jämföra de mot varandra över tiden för att se utvecklingen.  
 
Ett balanserat styrkort används i implementeringsprocessen för att se till att organisationens 
strategi och vision följs, men det kan även användas som ett verktyg för uppföljning. Med 
hjälp av ett balanserat styrkort kan ”defekter” upptäckas som sedan kan åtgärdas.  
 
Kaplan och Norton (1996) föreslår i sin bok om balanserat styrkort indikatorer som kan mäta 
utsträckningen av samarbete i team. Faktorer som är relevanta att undersöka är bland annat 
graden medarbetarna delar med sig av fördelar, är involverade i gemensamma projekt och 
andelen team där medarbetarna delar samma incitament.  
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3. Metod 
 

3.1 Ämnesval 
 
Det vi visste från första början var att området förändringsarbete var något som vi båda fann 
intressant då vi hade läst om detta område tidigare. Vi letade efter organisationer som nyligen 
gjort förändringar och gärna med verksamhet i närområdet eller i Luleå. Vi fick hjälp av en 
förmedlare som arbetar med att förse studenter med organisationer för C-uppsatser i 
Norrbotten att hitta ett företag som passade oss. 
 

3.2 Forskningsansats 
 
I vår uppsats undersökte vi om HSB Norrs omorganisation uppfyllde ett av målen som de 
satte upp innan förändringsprocessen - samarbete. 
 
Den syn som forskaren har på hur världen ser ut påverkar forskningen. Det som påverkas av 
synsättet är formulering av frågeställning, skapande av problemformulering, insamlande och 
tolkning av informationen. Detta teoretiska perspektiv ”utgör ett sätt att betrakta verkligheten, 
till exempel uppfattningar som människor har om vad som är viktigt och vad som får världen 
att fungera” (Bogdan och Biklen,1982, refererat i Merriam, 1994). 
 
Forskare har redan före den undersökningen de skall utföra en speciell syn på det ämne den 
undersöker beroende på hur forskaren har fostrats inom ämnet och har därför sin egen 
vokabulär, specialkunskaper och teorier inom ämnet. Forskaren skapar då ett eget sätt att 
tänka och ser verkligheten genom egna ”glasögon”. (Goetz och LeComte, 1984, refererat i 
Merriam, 1994) 
 
Vi har sett på vårt fallstudieobjekt med ett aktörssynsätt. Bruzelius och Skärvads (2004) 
definition på aktörssynsättet är att förutsättningarna är att de som ingår i organisationen, alltså 
individerna, deltar i arbetet. Organisationen kännetecknas av en uppsättning aktörer som 
agerar, reagerar och integrerar inom tekniska, marknadsmässiga, ekonomiska, administrativa 
och andra restriktioner. Individen i organisationen formas av vad som händer i den samtidigt 
som individen själv formar den. (ibid) 
 
Forskningens slutsatser kan göras på två olika sätt enligt Thurén (1991). De två olika 
synsätten är induktion eller deduktion. Induktion är när forskaren drar allmänna, generella, 
slutsatser utifrån empirisk fakta. Kvantifiering är en förutsättning för induktion. Deduktion 
kännetecknas av att forskaren drar en logisk slutsats som betraktas som giltig om den är 
logiskt sammanhängande. Slutsatsen behöver inte nödvändigtvis vara sann i den meningen att 
den stämmer överensstämmer verkligheten. (ibid)  
 
Holme och Solvang (1996) beskriver att det finns två sätt att undersöka för att få information, 
hårddata eller mjukdata, med detta menar författaren kvantitativa eller kvalitativa metoder. De 
menar att den viktigaste skillnaden är hur forskare använder sig av siffror och statistik. (ibid) 
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Kvalitativa metoder innebär en liten grad av formalisering med ett primärt och förstående 
syfte. Det centrala i metoden blir på vilket sätt forskaren samlar in sin information för att 
förstå det problem som forskaren studerar. Detta är för att kunna beskriva helheten av det som 
finns inom forskningsområdets ramar. Metoden kännetecknas också av den närhet där 
forskaren hämtar sin information. (ibid) 
 
Kvantitativa metoder är formaliserade och strukturerande. Denna metod är präglad av stor 
kontroll från forskarens sida. Den frågeställning som forskaren valt bygger på de olika 
förhållanden som ligger i forskarens intresse. Uppläggningen och planeringen kännetecknas 
som selektiv och ett avstånd finns till informationskällan, till skillnad ifrån den kvalitativa 
metoden uttrycks informationen vanligtvis i siffror. (ibid) 
 
Vår forskning utgår mer ifrån det deduktiva sättet då vår forskning bygger på teorier inom 
ämnet som vi sedan drar en logisk slutsats om. Vi har ej heller utgått från en kvantifierande 
metod. Vi har efter diskussioner valt att främst använda oss av en kvalitativ forskningsansats 
men att även använda en kvantitativ forskningsansats som ett komplement. Vi har valt att göra 
tre intervjuer. Som komplement till dessa har vi även delat ut enkäter bland medarbetarna på 
Luleåkontoret. 
 
För att få en så objektiv syn som möjligt på vår undersökning har vi fört diskussioner med vår 
handledare och opponenter på vårt arbete. Vår syn har ändrats kontinuerligt under processens 
gång vilket har påverkat våra slutsatser. 
 
 

3.3 Forskningsmetod 
 
Det finns olika tillvägagångssätt för att bedriva forskning. Denscombe (1998) beskriver fem 
olika tillvägagångssätt: surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktionsforskning och 
etnografisk forskning. Surveyundersökningar kännetecknas av sin bredd och omfattande 
täckning, fallstudien är en studie på djupet av en undersökningsenhet, experiment mäter i 
precision saker som exempelvis utförs i laboratorium, aktionsforskning passar praktiska och 
småskaliga forskningsprojekt och etnografi beskriver människor och kulturer. (ibid) 
 
Av dessa fyra olika forskningsmetoder såg vi fallstudien som bäst lämpad för vårt projekt. 
Denscombe (1998) påpekar att oftast är utgångspunkten i en fallstudie ett forskningsobjekt, 
men författaren påpekar att forskare även enstaka gånger väljer fler än ett forskningsobjekt. 
Författaren menar att fördelen är att genom att koncentrera sig på ett objekt att studera det 
leder det till att man skaffar sig goda insikter som kan leda till bra resultat. (ibid) 
 
Vi ser en fallstudie som det bästa valet för vår studie eftersom vi vill göra en koncentrerad 
studie av hur det ser ut på ett företag. För att kunna utvärdera om en implementering av en 
funktionsorganisation kan öka samarbete var vi tvungna att utveckla en metod för att 
undersöka om samarbete har ökat. Denna metod fick vi chans att testa i vår empiriska 
fallstudie 
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3.4 Litteraturstudie  
 
I vår litteraturstudie har vi använt oss av artiklar från vetenskapliga journaler samt böcker. 
Artiklarna har vi sökt efter i databaserna Emerald och Ebsco, sökorden vi använt oss av är 
organizational structure, functional structure, organizational change result measure samt olika 
kombinationer. För att begränsa sökresultaten har vi sökt efter artiklar som skrivits från år 
2000 och framåt. Vi har även använt oss av artiklar och böcker som är utgivna tidigare än 
2000 om de har refererats till i senare forskning.  
 

3.5 Datainsamling  
 
Vi valde att först intervjua Jesper Josbrant som är VD för HSB Norr. Detta för att få en klar 
inblick i hur han tänkte och resonerade när han blev tillsatt som VD för HSB Norr, vilka 
problem han stötte på och varför han valde att genomföra en så omfattande omorganisation. 
Därefter intervjuade vi Ann-Christin Wåhlström som arbetar med kundservice och Pontus 
Johansson som arbetar som tekniskt konsult då vi ville intervjua två medarbetare från olika 
funktioner. 
 
Parallellt med våra intervjuer delade vi slumpvis ut enkäter till de övriga anställda på 
Luleåkontoret. De personer vi intervjuade och delade ut enkäterna till är medarbetare som har 
varit med om hur arbetet fungerade före denna förändring ägde rum. 
 
Personerna som vi valde ut arbetar inom olika funktioner i organisationen. Detta är ett 
medvetet val från vår sida då vi tror att medarbetare i olika funktioner kan ha olika syn på 
omorganisationen. 
 
När vi använde oss av intervjuerna blir detta att arbeta på ett kvalitativt sätt. För att få en 
kvantitativ komplimenterande ansats delade vi ut enkäter till övriga medarbetare. Vi tror att 
denna typ av forskning, kvalitativ och kvantitativ forskningsansats som komplement är den 
forskningsansats som passar vår forskning bäst, därför detta val.  
 

3.6 Val av fallstudieorganisation  
 
Vårt val av fallstudie har i första hand grundas på att vi ville ha en organisation som nyligen 
hade genomfört en förändring. Vi fick hjälp av Exjobb Luleå för att hitta intressanta 
organisationer som passade in i vår forskning. Vi fick höra att HSB Norr var intresserade att 
medverka och att de hade gjort en stor förändring. Vi hade ett möte med Mats Rönnqvist som 
arbetar som ekonomichef. Efter att Mats berättat om de förändringar de genomfört och att det 
inte hade gjorts någon direkt uppföljning på det arbetet som genomförts var HSB Norr det 
givna valet för oss. När vi valt en inriktning på vår forskning kontaktade vi Mats och beskedet 
var positivt för vårt ämnesval. 
 
HSB Norr har sitt huvudkontor i Luleå vilket vi såg som en fördel då det korta avståndet till 
fallstudieobjektet underlättade för vår forskning vad det gäller att genomföra intervjuer. 
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3.7 Mätproblem  
 
Merriam (1998) beskriver reliabiliteten som i vilken utsträckning forskningens resultat kan 
upprepas. Reliabiliteten i en viss forskningsmetod grundar sig att det finns en enda verklighet 
som kommer att ge samma resultat om man studerar denna verklighet upprepade gånger. 
(ibid) 
 
Validiteten menar författaren är i den utsträckning resultaten i en viss undersökning är 
tillämpliga i andra situationer än den undersökta (ibid). Denscombe (1998) förklarar 
validiteten som att data och de metoder som använts är ”riktiga”. ”Validitet handlar om vilken 
utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data anses exakta, riktiga och 
träffsäkra” Denscombe (1998, sid. 283) 
 
Innan vi genomförde intervjuerna hade vår kontaktperson informerat våra respondenter vad 
vår uppsats hade för syfte och vilka dagar vi skulle genomföra intervjuerna. När vi kom till 
Luleåkontoret var alla medvetna om var vi kom från och i vilket syfte vi var där. Intervjuerna 
har ägt rum i enskilda rum med respondenten och intervjuerna har spelats in och anteckningar 
har förts som ett komplement. Vi har direkt efter intervjuerna sammanställt materialet till ett 
dokument som vi sedan har skickat till Johansson och Wåhlström så att de har haft möjlighet 
att se så inte vi har missuppfattat något från intervjuerna. Vi frågade Josbrant om han ville 
läsa materialet från hans intervju, men han avböjde. Eventuella sakfel på grund av 
missuppfattningar kan därför förekomma.  
 
Vi valde att intervjua tre medarbetare med olika funktioner i organisationen och våra enkäter 
var utdelade till personer från olika funktioner på Luleåkontoret. Vi ser brister i att vi inte 
kunnat intervjua och dela ut enkäter till andra personer från de övriga kontoren som ingår i 
HSB Norr. Detta ser vi som en brist i vår forskning, men på grund av tidsbrist fanns inte den 
möjligheten.  
 
Minnet är selektivt och det har gått 2 år sedan omorganisationen gjordes. Den gamla 
ledningen och ledningsstilen verkar inte ha varit populär, vilket kan ha påverkat minnena av 
organisationen före omorganisationen, även att den nya ledningen blev tillsatt två år innan 
omorganisationen genomfördes.  
 
Majoriteten av de vi har haft kontakt med är av den yngre generationen i organisationen, 
vilket möjligtvis kan påverka värderingar. Det är rimligt att anta att de i den äldre 
generationen, som även arbetat inom organisationen under många år och skapat sin vardag i 
detta, är mindre förändringsbenägna. Vår uppfattning är även att den äldre generationen är 
mer benägen att vara reserverad mot en plattare organisationsstruktur där egna initiativ oftare 
krävs än i en typisk hierarkisk organisationsstruktur.  
 
Vi inser att det finns många externa faktorer som påverkar utfallet och vi kan inte garantera 
att resultatet kommer att bli det samma i andra organisationer.  
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4. Empirisk studie 
 

4.1 HSB Norr 
 
HSB Norr är en medlemsägd ekonomisk förening som i huvudsak sysslar med 
bostadsförvaltning och nyproduktion av bostäder. De har lokalkontor på sex orter: Skellefteå, 
Boden, Kalix, Haparanda, Gällivare och Kiruna, huvudkontoret ligger i Luleå. De ägs av ca 
16800 medlemmar runt om i Norrbotten och norra Västerbotten. (HSB Norr årsredovisning 
2006, s.3) 
 
HSB Norrs arbetsstyrka består av 70 medarbetare med kompetens som exempelvis 
civilekonomer, civilingenjörer, kundmottagare, fastighetsskötare, informatör och 
systemvetare. De tjänster de tillhandanhåller är bland annat ekonomisk administration, 
kundservice, felanmälan, fastighetsskötsel, lägenhetsförmedling och lönehantering. De 
tillhandhåller även tekniska konsulttjänster som underhållsplanering, energiutredningar, 
obligatorisk ventilationskontroll och motorvärmarstyrning. (ibid) 
 
Deras kunder har förtur till deras nyproducerade bostäder och egna hyresrätter. HSB Norr 
jobbar med tjänsteutveckling och samverkar så ofta det går med andra HSB-föreningar. HSB 
Norr verkar i en expansiv del av Sverige där bostadsbristen blir allt tydligare. (ibid) 
 
Under år 2000 och år 2002 skedde fusioner som förde samman tre HSB föreningar i norr- och 
västerbotten till ett företag, enligt medarbetare på HSB Norr innebar det däremot ingen 
förändring i arbetet. HSB Norr har under de senaste åren upplevt en förändring då de har fått 
mindre uppdrag av kommunala bostadsföreningar och mer privata fastighetsägare och kunder. 
Detta ställer enligt Jesper Josbrant större krav på HSB Norrs tjänster då det innebär ökad 
konkurrens.  
 
År 2003 rekryterades Jesper Josbrant som VD och i samband med detta byttes nästan hela 
ledningen ut. Den nya ledningen har enligt många medarbetare större kundfokus och föredrar 
plattare organisationsformer.  Under år 2004 genomfördes en omorganisation på HSB Norr, 
en implementering av en funktionsorganisation, se figur 3 nedan. 
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Figur 3. HSB Norr organisationsstruktur. (HSB Norr årsredovisning 2006, s. 7) 
 
Nu arbetar HSB Norr utifrån fem funktioner: fastighetsekonomi, kundservice, teknisk 
förvaltning, byggkonsult och fastigheter. Varje funktion har en chef, men det finns även 
marknadsområdesansvariga som i huvudsak arbetar i geografiska områden. 
 

4.2 Intervju med Jesper Josbrant 
 
Jesper Josbrant blev som tidigare nämnt rekryterad som VD för HSB Norr under 2003, han 
har sin bakgrund i IT-branschen. 
 

4.2.1 Före omorganisationen 
 
Före omorganisationen upplevde Josbrant att det var tre olika företag som verkade i HSB 
Norr, på de olika kontoren fanns olika arbetsmetoder och kulturer, trots att de i slutändan ändå 
skulle leverera samma tjänst och produkt. Förr hade platscheferna på de olika kontoren i 
uppgift att sköta sitt kontor och vad det några problem så skulle platschefen på kontoret ringa 
sin chef i Luleå för att lösa det. Cheferna på de olika kontoren hade svårt att identifiera vilken 
roll de hade i företaget och detta lede till att platscheferna på de olika kontoren skötte arbetet 
det på det sätt som passade dem bäst. Detta var ett stort problem för HSB Norr då det var 
svårt att täcka upp ifall någon var sjuk eller bortrest på ett kontor. Det innebar även en 
suboptimering av verksamheten och det gick inte få stordriftsfördelar trots fusionerna. 
 

4.2.2 Förändringsprocessen och mål 
 
Då när förändringen skedde ville den nya ledningen skapa ett HSB Norr och ”kortsluta de 
gamla cheferna” på de olika kontoren för att bryta sönder den suboptimering som fanns och 
skapa stordriftfördelar för HSB Norr. Det var ett stort problem att medarbetarna inte kunde 
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hjälpa varandra vid problem och kontoren hade ingen kunskap om de andra kontoren på andra 
orter, alla arbetade på olika sätt.  
 
På grund av kultur och brytande av vana mötte förändringen ett visst motstånd, på grund av 
detta arbetade HSB Norr hårt för att skapa förtroende och goda målbilder som alla kunde 
acceptera och ta till sig. Det var viktigt att jobba med att gå ifrån ortsbegrepp och fokusera på 
den funktionen de jobbar inom. Personalens lojalitet skulle flyttas ifrån ”sitt” kontor till sin 
funktion. 
 
Nu fungerar det exempelvis så att det finns tio personer inom en funktion som sitter på sju 
olika orter. Funktionens uppgift skall lösas och det är gruppen som får se till att lösa det 
tillsammans. Det finns nu mer ansvar ute bland funktionerna och de får lösa sina uppgifter 
tillsammans trots att de jobbar på olika kontor. Hur de löser uppgiften menar Josbrant är en 
helt annan sak; det ligger på deras ansvar. 
 
Josbrant tycker att det före omorganisationen var en grabbig kultur med få kvinnliga chefer 
och en toppstyrd ledningsmetod i HSB Norr. Den nya ledningen vill att medarbetarna tar egna 
initiativ, de skall ha synpunkter och det uppmuntras hela tiden till delaktighet och egna beslut. 
En metod för att skapa ett HSB Norr med mer delaktighet var att jobba för att få ett ISO-
certifikat. Josbrant beskriver själva resan dit som det viktigaste målet. För att klara av detta 
krävdes det ett hårt arbete tillsammans som bidrog till att skapa ökat samarbete och ett enat 
HSB Norr. 
 
Kundservice har kommit långt, teknisk förvaltning har ”fått en isbrytare” i år medan 
fastighetsekonomi går långsamt. Detta kan bero på att medelåldern är högre där vilket gör att 
det är naturligt.  
 
När Josbrant blev tillsatt som VD fick han att en känsla av att en förändring var nödvändigt 
och medarbetarna kände på sig detta men visste inte riktigt när den skulle genomföras. 
Josbrant tog det lugnt ifrån start. Första året planerade han noga och det var viktigt att få 
personer delaktiga i förändringen, gruppövningar utövades för att skapa detta. Han plockade 
bort platscheferna på de olika kontoren för att få kontrollerade, centraliserade beslut. Det blev 
lite för centraliserat då det blev långa vägar till cheferna, men tanken var att bryta mönstret 
genom att hämta hem ledarskapet och sedan lägga tillbaka det. Processen fick ta den tid som 
den tog då HSB Norr hade en stark ekonomi, men som Josbrant utryckte sig är den HSB 
Norrs största fiende eftersom ” feta katter jagar dåligt”. 
 
Målet var att ”få med alla på tåget” och därför var det viktigt att ta den tid som behövdes. Den 
höga medelåldern och gammalt beteende var orsaker till att det tog tid. ”Hade vi skyndat på så 
kunde det leda till att vi hade kört slut på medarbetarna”. Viss uppföljning har gjorts 
kontinuerligt under förändringen processen men det har inte funnits någon särskild plan för 
det. 
 

4.2.3 Samarbete 
 
Samarbete var ett av de främsta målen med förändringen. Det skall finnas möjligheter att 
hjälpa varandra vid olika händelser kontoren emellan. Josbrant tar ett exempel att när en 
medarbetare som sitter med en kund i Haparanda nu kan koppla vidare samtalet till ett annat 
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kontor inom samma funktion och då slipper också kunderna vänta. Samarbetet mellan 
funktionerna och kontoren emellan har ökat, tycker Josbrant.  
 
När HSB Norr samlade ihop kontoren för personalaktiviteter för första gången efter 
omorganisationen försökte ledningen placera personerna inom funktionerna istället för att de 
skulle para ihop sig kontorsvis som de brukade. Detta fungerade inte, utan medarbetarna 
flyttade om så att de fick vara med dem som arbetade på samma kontor. Dessa 
personalaktiviteter sker årligen och det var först två år efter omorganisationen som 
medarbetarna började umgås i funktioner. Detta menar Josbrant var ett tydligt lyckat resultat 
av förändringen vad det gäller det ökade samarbetet inom funktionerna. 
 
Före omorganisationen fanns det enligt Josbrant inget samarbete mellan kontoren. Josbrant 
menar att medarbetarna idag känner att de fått fler arbetskollegor i och med denna förändring. 
En kvinna i Kiruna som inte har haft så många arbetskamrater tidigare då kontoret är litet, 
utryckte sig en gång att; ”Jag har aldrig upplevt kusten vara så nära” detta tycker Josbrant är 
bra exempel på förbättrad arbetsmiljö och ökat samarbete. 
 

4.2.4 Resultat 
 
Samarbetet har ökat enligt Josbrant då det kommuniceras mer mellan medarbetarna och att de 
söker upp en kollega vid problem. Veckomöten infördes för att se hur allt fungerar, vilket inte 
fanns innan omorganisationen.  
 
Det motstånd Josbrant mötte var att vissa medarbetare upplevde det tryggt när organisationen 
var toppstyrd och de blev tillsagda vilken uppgift de skulle göra. Nu skall medarbetarna ta 
ärendet i egna händer och gärna komma med förslag. Josbrant ställer gärna motfrågor till sina 
medarbetare och detta skapar en viss oro för vissa personer då de inte känner att de har 
kontroll på sin arbetsuppgift och sitt genomförande. Överlag tycker Josbrant att det känns som 
att medarbetarna tycker att det fungerar bättre och är stimulerande.  
 
Josbrant förklarar att en negativ aspekt med denna förändring är att det nu finns en osynlig 
barriär emellan medarbetarna på ett kontor. Detta är något som de jobbar med nu för att öka 
samarbetet inom kontoren. 
 

4.3 Intervju med AnnChristin Wåhlström 
 
AnnChristin Wåhlström arbetar på funktionen kundservice. Kundservice jobbar mot 
privatpersoner, bostadsrättföreningar, hyresvärdar och myndighetspersoner där deras uppgift 
är att sköta lägenhetsfrågor och medlemsfrågor. Exempel på arbetsuppgifterna är överlåtelse 
av lägenhet, hyresavtal, avisering, skicka ut nya avier, registrera medlemskap. Wåhlström har 
egna arbetsuppgifter förutom delade gruppuppgifter som hon löser tillsammans med sin 
funktion.  
 

4.3.1 Före omorganisationen 
 
Före omorganisationen var hennes arbetsuppgifter mest inom de geografiska områdena i 
Luleå och sträckte sig inte över till andra kontor. Det förekom samarbete, men det var inte alls 
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utsträckt då de kulturella skillnaderna och förhållandena såg olika ut mellan kontoren och 
varje kontor tog ansvar för ”sina” kunder. 
 
Wåhlström menar att det inte fanns många problem före omorganisationen. Det största 
problemet såg hon var att alla de olika kontoren har arbetat på olika sätt och att de kulturella 
skillnaderna kunde vara ett problem då folk som är boende på de mindre orterna hade andra 
krav än folk boende på större orterna. Dessutom hade personalen starkare relationer till 
hyresgästerna på de mindre orterna. 
 

4.3.2 Förändringsprocessen och mål 
 
Hon tycker att informationen har varit tydlig när organisationsformen skulle implementeras. 
De fanns en öppenhet i vad som skulle hända i organisationen, men en tidsplan fanns inte och 
detta trodde hon berodde på att de ständigt jobbar med förändringar i organisationen.  
 
Wåhlströms förväntningar på organisationsförändringen var att det skulle bli ett enat HSB 
Norr som arbetar på samma sätt.  
 
Kundservice hade veckomöten per telefon under första tiden efter omorganisationen, men de 
har minskats då det inte ses som nödvändigt. Mötena handlade oftast om vem som ville vara 
telefonfri, men nu har de schemalagt telefonfria dagar. Nu träffas de fysiskt två gånger per år 
inom funktionen och har dessutom telefonmöten ca 4 gånger per år. 
 
Hon ser inte det som ett problem att hennes medarbetare sitter långt ifrån henne, utan hon 
tycker att de blir mer och mer sammansvetsade, och de träffas några gånger per år för att 
relationerna skall stärkas. Hon tycker också att implementeringen av funktionen kundservice 
har gått väldigt snabbt och smärtfritt. Detta tror hon beror på en bra ledning och att de inom 
hennes funktion helt enkelt har varit tvungna att skapa ett samarbete snabbt då tekniken 
implementerades direkt. När HSB Norr skulle ISO-certifieras och alla arbetsrutiner skulle 
skrivas ner medförde det att alla var tvungen att komma fram till ett gemensamt arbetssätt. 
Detta var det startskottet för ett ökat samarbete mellan kontoren menar hon och tidigare fanns 
inte det mellan kontoren på samma sätt. 

4.3.3 Samarbete 
 
Vid problem blir det att kollegorna hjälps åt inom funktionen som exempelvis vid frågor 
angående olika datorsystem. Wåhlström och en av hennes kollegor har en ledande roll när det 
gäller frågor om datorsystemet, men det förekommer även att hon frågar sina andra 
medarbetare inom funktionen. På detta sätt tycker hon att samarbetet har ökat inom 
funktionen. 
 
Att dela med sig av fördelar fungerar inom funktionen, men inte mellan funktionerna, detta är 
på grund av att deras arbetsuppgifter är så pass olika.  
 
Inblandningar av många medarbetare i projekt sker om något nytt skall implementeras, som 
exempelvis nya dataprogram och nya funktioner, annars arbetar medarbetarna mest enskilt. 
Att jobba tillsammans inom ett projekt fungerar bra när det något nytt. Incitamenten inom 
funktionen varierar då alla har olika arbetsbelastningar vid olika tillfällen.  
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4.3.4 Resultat 
 
Idag fungerar det exempelvis så att kunden ringer ett nummer och kan bli kopplad till vilket 
kontor som helst och få samma service. Detta ser Wåhlström som något väldigt positivt med 
förändringen då hon kan koppla bort telefonen helt. Innan kunde detta vara ett stressmoment 
att just inte kunna svara i telefonen när den ringer. På detta sätt så har samarbetet ökat mellan 
kontoren. Hon uppfattar att arbetet fungerar bättre idag då de arbetar inom funktioner.  
 
Förhållandet mellan chef och arbetare är det en stor skillnad på idag då det har bytts ut chefer, 
de skillnaderna är positiva. De nya cheferna uppfattar hon som mer synliga och de har 
en ”öppen dörr policy” istället för det gamla toppstyrda ledningssättet. Innan var avståndet 
mycket större mellan chef och medarbetare. 
 
De idéer som medarbetare har förmedlas nu ut via intranätet på ett mycket effektivt sätt och 
ledningen tar upp och behandlar medarbetarnas synpunkter på deras möten. Detta ser hon som 
positivt med intranätet.  
 
Det hon tycker är negativt med förändringen är att hon tydligt tillhör kundservice och inte 
arbetar tillsammans med sina medarbetare på samma kontor. Gemenskapen i kontoret mellan 
funktionerna har försämrats, men samtidigt beskriver hon att HSB Norr arbetar på att 
förstärka gemenskapen inom kontoren. Hon har känslan att det kommer att förbättras. Idag 
har medarbetarna på kundservice en telefonfri dag som hon ser som en bra förändring då de 
kan arbeta med annat pappersarbete eller arbetsuppgifter hon annars inte har tid med. 
 
Hon tycker att information om vad som händer i de andra funktionerna har blivit sämre efter 
omorganisationen då hon jobbar och har tillgång till den information som finns inom sin 
funktion. Det skall startas träffar mellan funktionerna för att lösa detta problem förklarar hon. 
Via intranätet kan dock alla medarbetare hämta information som omfattar det mesta inom 
organisationen och de olika funktionerna.  
 
Hon uppfattar inte att det förekommer någon rivalitet mellan de olika funktionerna utan alla 
jobbar stenhårt för att få en så bra och fungerande funktion som möjligt. 
 
Kontentan är att Wåhlström upplever att hon nu har en mer trivsam arbetsmiljö än före 
omorganisationen.  
 

4.4 Intervju med Pontus Johansson 
 
Pontus Johansson är teknisk konsult och arbetar på funktionen Teknisk förvaltning. Hans 
arbete består bland annat av upphandlingar och projektledning vid ombyggnationer. Han 
upplever att arbetsuppgifterna är de samma som före förändringen, men nu ligger fokus mer 
på upphandling. Detta hänger inte nödvändigtvis ihop med omorganisationen, utan kan även 
bero på andra saker.  
 

22 



 

4.4.1 Före omorganisationen 
 
Inom funktionen teknisk förvaltning har de alltid jobbat över hela Norrbotten och 
Västerbotten och eftersom de alltid varit tvungna att samarbeta har de påverkats mindre av 
den förändring som skett jämfört med andra funktioner.  
 
Före omorganisationen upplevde Johansson inte att det fanns några större problem inom 
företaget utan det fungerande på liknade sätt som det gör idag. Han upplever däremot att 
omorganisationen främst haft positiva konsekvenser.  
 

4.4.2 Förändringsprocessen och mål 
 
Johansson tycker att medarbetarna fick tillräckligt med information inför och under 
omorganisationen. Målen var klara och tydliga, utvärdering har han ingen uppfattning om, 
varken om den var planerat eller om någon har genomförts. Ingen tidsplan kommunicerades, 
men Johanssons uppfattning är att de befinner sig i en inkörningsfas och att organisationen är 
under ständig förändring.  
 

4.4.3 Samarbete 
 
När det gäller samarbete tycker Johansson att det har blivit mycket bättre sedan 
omorganisationen. Samarbetet med chefer har blivit mycket bättre, detta beror inte bara på att 
organisationen har blivit plattare, utan även för att cheferna har bytts ut. Ledningen anser att 
alla måste gå åt samma håll vilket Johansson tycker är bra. Före omorganisationen fanns det 
en tydligare gräns mellan ledning och personal och kommunikationen var mer kontrollerad. 
 
Nu är cheferna mindre formella och arbetsklimatet har förbättrats, bland annat har det 
blivit ”högre i tak” när det gäller åsikter. Johansson anser att förändringen av arbetsklimatet 
samt intranätet som infördes under omorganisationen har bidragit till att medarbetarna delar 
med sig oftare av information och idéer. Via intranätet kan alla tillgodogöra sig information 
om de andra funktionerna och Johansson upplever att samarbetet mellan funktioner är i stort 
sett oförändrat och fungerar bra. 
 
Teknisk förvaltning har möten inom avdelningen ca 10 ggr per år. Chefen har i uppgift att vid 
behov samordna dessa. Personalvården har ökat och har också blivit bättre. 
 
Alla har samma incitament inom funktionen för att utföra sina arbetsuppgifter. Ledningen är 
noga med att behandla alla lika, vilket bidrar till bättre arbetsklimat. Avdelningen har fått 
större ansvar vid att exempelvis utveckla affärsplaner. Johansson skulle dock önska mer 
delaktighet av avdelningschefen men han sitter i och för sig Skellefteå större delen av tiden 
som kan vara en faktor. Johansson önskar att chefen skulle vara mer delaktig vid 
Luleåkontoret, men så har de andra kontoren haft det förut så det upplevs ändå som rätt. 
Chefen skulle behövas som bollplank vid vissa uppgifter då han har kört fast. 
 
Utbytandet av ledningen har betytt mer för Johanssons situation än omorganisationen då han 
redan före omorganisationen arbetade på samma sätt men han trycker mycket på att det nu 
råder en mer trivsam arbetsmiljö.  
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4.4.4 Resultat 
 
Arbetet har förändrats på det sättet att det oftare sker i projektform och uppgifterna är av 
större omfattning. Johansson upplever att medarbetarna inom teknisk förvaltning har fått 
större ansvar, vilket beror på nya organisationsformen, men också att chefernas ledningsstil 
har förändrats från att vara toppstyrt till en öppen dörr policy. Detta tycker Johansson är bra. 
 
Omorganisationen anser Johansson var nödvändig för att bibehålla konkurrenskraften på 
marknaden. Däremot upplever han att konkurrenskraften i Haparanda har försämrats då 
omorganisationen även innebar att personalantalet vid Haparandakontoret har skurits ner. 
Detta har inneburit att organisationen har förlorat kompetens som Johansson tycker behövs 
vid det kontoret, vilket är en försämring.  
 
Johansson uttrycker att Haparanda är speciellt fall då många människor i det området är 
finsktalande och talar dålig svenska. Han tror även att kunder i det området särskilt uppskattar 
och är vana vid att träffa någon de känner. Det finns finsktalande personal vid 
Haparandakontoret, men den kompetensen saknas vid tekniska förvaltningen. Eftersom dessa 
kunder har lättare att få förtroende för finsktalande har det hänt att de söker information från 
andra håll. Detta leder till problem då det kan hända att kunderna köper ”fel” tekniska saker. 
Att kunder söker sin information via andra kanaler anser Johansson förekommer främst i 
Haparanda, och dessa kunder behöver ”plockas upp” och lotsas rätt i den nya organisationen. 
 
För två år sen var det 4% sjukfrånvaro, nu 2%. Detta kan delvis bero på att för 2 år sen 
infördes det att alla medarbetare fick gymkort. Detta tycker Johansson är väldigt bra då 
arbetet kan vara mycket hårt vid vissa perioder och fysisk aktivitet ger ökat välmående. Fysik 
aktivitet sker oftast efter arbetstid och det ser han inte som ett problem. 
 
Den nya organisationen har strävat efter att använda videokonferenser vilket är en nackdel då 
det inte blir samma kvalitet på mötet. Däremot är det svårt och dyrt att samla andra så på 
grund av avstånden är detta alternativet. Tekniken gör det lättare att arrangera möten som 
kanske inte hade kommit till stånd om de hade varit tvunget att träffas fysiskt. 
 

4.5 Enkätsvar 
 
De som har svarat på enkäterna har varit anställda vid HSB Norr i allt från 3,5 till 41 år. Deras 
funktioner varierar bland löneadministration, kundservice, ekonomi och teknisk förvaltning. 
Svaren angavs i en värdering från 0 till 5, där 0 är ”stämmer inte alls” och 5 är ”stämmer 
förträffligt”. Tabeller över svaren återfinns i bilaga 4. 
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4.5.1 Före omorganisationen 
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Tabell 1. Före omorganisationen, upplevde du att det fanns problem inom organisationen? 
 
Svaren på den här frågan var jämnt spridda över hela skalan. Kommentarer var att 
kommunikation och kontakt mellan kontor och avdelningar var svårt, alla arbetade inte mot 
samma mål samt att det var svårt att ta beslut om ny teknik. Bland de som tyckte att det inte 
fanns problem före omorganisationen finns bland annat löneadministration, den som tyckte att 
det hade funnits mest problem arbetar inom kundservice. När det gäller samarbetet före 
förändringen tyckte de flesta att det fungerat bra inom kontoren.  
 

4.5.2 Förändringsprocessen och mål 
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Tabell 2. Hade du vetskap om varför förändringen genomfördes? 
 
Majoriteten av enkätsvararna var mycket nöjda med den information de fått angående 
omorganisationen. Som syns i tabellen ovan svarade alla utom en att de hade full eller nästan 
full vetskap om varför förändringen genomfördes. Den som svarade att han/hon inte hade haft 
mycket vetskap arbetar på teknisk förvaltning. (Det bör tilläggas att en annan, som också 
arbetar på teknisk förvaltning, svarade 4 - nästan full vetskap.) 
 
De anledningar till omorganisationen som enkätsvararna uppfattat stämmer väl överens med 
de mål som Jesper Josbrant angett under sin intervju; var ”ett företag, samma mål”, kvalité, 
effektivitet och lönsamhet, bättre kundservice genom bättre samarbete, ökat samarbete och 
bättre ekonomi. 
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4.5.3 Samarbete 
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Tabell 3. Hur upplever du att samarbetet inom kontoret har förändrats? 
 
Enkätsvararna upplever övervägande att det har skett en stor förändring inom kontoret. 
Förändringen är bland annat att det nu finns tydliga gränser mellan funktioner, att fler känner 
ansvar på alla nivåer, sammanhållningen är bättre, avdelningarna samarbetar mer men är mer 
uppdelade, alla hjälps åt mer samt att delaktigheten har ökat. 
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Tabell 4. Hur  upplever du att samarbetet mellan kontoren har förändrats? 
 
De flesta har angett att det har skett en stor förändring i samarbetet mellan kontoren. 
Förändringarna är att det nu är mer öppenhet inför projekt, organisationen är enad, ökat 
samarbete mellan lokalkontoren och fler sammankomster och diskussioner. 
 

4.5.4 Resultat 
 
På frågan om de anser att sin arbetssituation har förändrats fick vi svaren att det är viktigt att 
alla jobbar för organisationen och lika mot kunder, vilket har blivit bättre. Beslutsprocesserna 
har blivit snabbare och samarbetet bättre. 
 
Den generella känslan är att HSB Norr nu känns som ett företag, att alla känner varandra 
bättre oavsett ort, funktion. Många anser att arbetet med att ena företaget och öka samarbetet 
inte är färdigt då det finns saker som fortfarande kan förbättras. 
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4.6 Sammanfattning av empirisk studie 
 

4.6.1 Före omorganisationen 
 
Det de flesta upplevde som ett problem före omorganisationen var att HSB Norr i praktiken 
fortfarande upplevdes som tre olika företag, trots fusionerna som skett något år tidigare. Det 
som återkommer är att samarbetet mellan lokalkontoren inte fungerade vilket innebar att 
kunderna fick olika service beroende på vilket kontor de vänt sig till. Att de olika kontoren 
hade olika arbetssätt innebar att företaget inte kunde utnyttja sina resurser på ett optimerat sätt.  
 
Det tycks också som om de gamla platschefernas ledarstilar inte främjade samarbete då det 
beskrivs som mycket detaljstyrt.  
 

4.6.2 Förändringsprocessen och mål 
 
Målen med förändringen var att öka samarbetet inom organisationen för att kunna erbjuda alla 
kunder samma service, utnyttja resurserna effektivare för att öka lönsamheten och öka 
företagskänslan för ett enat HSB Norr.  
 
Medarbetarna är övervägande nöjda med den information de fått under förändringsprocessens 
gång och målkommunikationen verkar ha varit tydlig. Däremot har ingen tidsram presenterats. 
 
En av följderna av omorganisationen är att ansvar har delats ut på alla nivåer, vilket av en del 
har upplevts som negativt, men tagits väl emot av de allra flesta.  
 
Inom funktionen teknisk förvaltning arbetade de även före omorganisationen över hela 
regionen, vilket innebar att omorganisationen inte var en större förändring för dem, bortsett 
från den nya chefen. Implementeringsarbetet har gått olika fort i de olika funktionerna, i 
kundservice gick det snabbt då de direkt var tvungna att samarbeta inom funktionen på grund 
av teknologin som infördes direkt. Fastighetsekonomi anses inte ha kommit lika långt i sitt 
arbete att fungera inom funktionen, men att olika funktioner tar olika tid på sig tycks naturligt. 
 
Både Josbrant och Wåhlström menar att arbetet för att ISO-certifieras gav organisationen en 
knuff och bidrog till att samarbetet inom funktionerna underlättades.  
 

4.6.3 Samarbete 
 
Ökat samarbete var ett av de viktigaste målen med omorganisationen. Intrycket från i princip 
alla medarbetare som vi intervjuat eller som svarat på enkäten är att samarbetet mellan 
lokalkontoren och inom funktionerna har ökat dramatiskt. Det ökade samarbetet inom 
kundservice har till exempel underlättat arbetet för medarbetarna då de kan avlasta varandra.  
 
Däremot upplevs det av många som om samarbetet över funktionsgränserna inte fungerar så 
bra som de önskar.  
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Samarbetet mellan chefer och medarbetare upplevs av de flesta ha förbättrats. Detta har till 
stor del att göra med personligheterna hos de nya cheferna, men även med att organisationen 
har plattats ut och tillgången till cheferna har ökat.  
 

4.6.4 Resultat 
 
Vi har inte mött någon inom HSB Norr som tycker att förändringen har inneburit en 
försämring av deras arbetssituation. Vi har fått övervägande positiva kommentarer om den 
nya organisationsstrukturen. Många upplever den som att de har fått fler kollegor och att ett 
ökat samarbete har underlättat för dem.  
 
Något som är anmärkningsvärt är att sjukfrånvaron har minskat och att personalomsättningen 
är väldigt låg.  
 
Det finns uppfattning bland många att arbetet inte är klart, exempelvis önskar många att 
samarbetet mellan funktionerna skulle fungera bättre. 
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5. Analys 
 

5.1 Mål 
 
HSB Norr införde en funktionsorganisation av just de anledningar som beskrivs i teorin: 
tydlighet, delegering samt arbeta mer sammansvetsat inom funktionerna. Medarbetarna 
beskrev att före omorganisationen var kontakten mellan lokalkontoren dålig och 
beslutsfattande inom organisationen gick trögt.  
 
Ett av målen med omorganisationen var att genom ökat samarbete effektivisera arbetet i 
organisationen. Enligt SKI (2006) är samarbete en av de största drivkrafterna till nöjdhet och 
lojalitet bland medarbetarna.  
 
De intervjuade medarbetarna samt enkätsvararna tycker att målen har kommunicerats bra, 
varit konkreta och tydliga, däremot har det inte funnits någon tidsplan för förändringen. 
Bakka mfl. (2006) anser att förändringens konsekvenser skall vara just tydliga, eftersom de då 
skapar en förståelse. Jirby’s SMARTa mål (1997, refererat till i Bergman & Klefsjö, 2002) 
har delvis uppfyllts av HSB Norr då de har varit specifika, accepterade bland anställda samt 
rimliga.  
 
HSB Norr har inte gjort alla mål mätbara, vilket kan vara en anledning till att alla mål inte har 
följts upp.  
 

5.2 Samarbete 
 
När det gäller samarbete upplever de flesta enkätsvararna och de intervjuade att samarbetet 
mellan kontoren, inom funktionerna har blivit bättre. Detta yttrar sig bland annat i 
kontinuerliga möten, vilket tvingar medarbetarna inom funktionerna att kommunicera med 
varandra och att lära känna varandra. Dessutom har beslutanderätt och ansvar delegerats ner i 
funktionerna. Myrgård (2005) hävdar att en ledning som delegerar ansvar och befogenheter 
samt skapar dialoger mellan medarbetarna skapar bra förutsättningar för att samarbete ska äga 
rum i organisationen.  Wåhlströms arbete fungerar bäst självständigt, men hon upplever att 
samarbetet inom funktionen har ökat och underlättar hennes dagliga arbete. 
 

5.3 Balanserat styrkort 
 
Kaplan och Norton’s (1996) fem faktorer för utvärdering av teamarbete visar att HSB Norr nu 
har uppnått ökat samarbetet inom organisationen. Medarbetarna hävdar att de nu skapar och 
delar med sig mer av fördelar till varandra än före omorganisationen. Johansson sa att hans 
arbetsuppgifter har blivit mer i projektform samt större sedan omorganisationen. Josbrant 
hävdade även att medarbetarna i funktionerna själva får lägga upp sitt arbete som de vill, 
endast målet med arbetet styrs av ledningen. När det gäller incitament verkar det som att de är 
ganska likartat inom funktionerna. 
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5.4 Negativ konsekvens 
 
Ljungberg och Larsson (2001) beskrev att det vid införande av en funktionsorganisation finns 
risk för att det skapas ”murar” mellan funktionerna. Detta har HSB Norr fått uppleva. Många 
enkätsvarare upplever att samarbetet inom kontoren, mellan funktionerna, har försämrats. 
Detta är även någonting som Josbrant tog upp som ”nästa projekt” för HSB Norr, vilket 
indikerar att det inte bara är medarbetarna som ser detta som negativt. 
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6. Slutsats 
 
Vårt syfte med detta arbete var att undersöka huruvida en implementering av en 
funktionsorganisation kan öka samarbetet inom en organisation.  
 
Vi har kommit fram till att genom att införa en funktionsorganisation är det möjligt att öka 
samarbetet inom en organisation. I vårt fallstudieobjekt har omorganisationen gjort att 
samarbetet inom funktionerna har ökat, vilket har fått den positiva konsekvensen att arbetet 
effektiviserats. Däremot har medarbetarna upplevt att samarbetet mellan de olika funktionerna 
inte fungerar bra.  
 
Teorier inom området tar upp att en funktionsorganisation skapar tydlighet och trygghet för 
medarbetarna och deras chefer. Gränserna mellan funktionerna är i en funktionsorganisation 
tydliga och kännetecknas av kontroll och säkerhet inom funktionerna. Teorierna tar även upp 
att det kan skapas barriärer mellan funktionerna. Murarna mellan funktionerna kan enligt 
teorin skapa rivalitet mellan funktionerna. Vi har inte fått något empiriskt stöd för detta i vår 
undersökning då rivalitet inte förkommer på Luleåkontoret, däremot fungerar samarbetet 
mellan funktionerna dåligt. Om arbetet inte delegeras kan detta enligt teorin skapa problem 
för organisationen då organisationen blir beroende av chefernas kunskaper.  
 
Kontentan är att samarbetet har ökat och organisationen har enligt vår undersökning nu blivit 
ett enat HSB Norr. Funktionerna oavsett kontor arbetar nu med samma arbetsmetod vilket ger 
kunderna likartad service. Vi måste ta hänsyn till att vi inte undersökt hur andra kontor 
uppfattar omorganisationen, utan vår slutsats bygger endast på Luleåkontorets uppfattningar. 
 
Vi vill visualisera vår slutsats med figur 4 nedan: 
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Figur 4. Resultatet av omorganisationen vid HSB Norr 
 
Som illustreras i figuren ovan har samarbetet inom funktionerna ökat, men samarbetet mellan 
funktionerna är oförändrat och har i vissa fall minskat. 

 

6.1 Diskussion 
 
Vi ser att samarbetet mellan kontoren, inom funktionerna, har förbättrats. Däremot har 
samarbetet mellan funktionerna försämrats eller inte förbättrats. Detta är något som HSB Norr 
borde och ska fortsätta arbeta med. Att samarbetet har försämrats mellan medarbetarna mellan 
funktionerna kom fram i empirin och detta är ett vanligt fenomen enligt teorin att det just 
blir ”barriärer” mellan funktionerna på kontoret. Detta är en nackdel enligt teorin med 
implementering av en funktionsorganisation. Men efter intervjuerna har det kommit fram att 
arbetsmiljön på Luleåkontoret upplevs som förbättrad och att sjukfrånvaron har minskat från 
4% till 2%, detta är positivt för organisationen. Detta motsäger vad teorin säger, då trots det 
nu finns ”barriärer” mellan funktionerna har arbetsklimatet blivit bättre.  
 
Vid intervjuerna kom det fram att HSB Norr ha för avsikt att jobba för att samarbetet ska bli 
bättre mellan funktionerna. Vi anser dock att utökat samarbete inte alltid är önskvärt, eftersom 
samarbete kan ineffektivisera arbetet i vissa arbetssituationer. Intranätet verkar fungera bra 
som en informationskälla för vad som händer i de andra funktionerna i organisationen. Men 
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för att återskapa den gemenskap som tidigare funnits inom kontoren, när uppdelningen inte 
var så tydlig, kan ledningen påverka genom att främja genom personalaktiviteter och 
personalvård. Detta verkar vara ett smart sätt att skapa god gemenskap mellan medarbetarna.  
 
Intervjuerna och enkätundersökningen avslöjade att målen varit tydliga vad det gäller den 

et kom även fram att delaktighet under förändringarna eftersträvades för att ”få med alla på 

i anser att en företagsledning inte kan skapa ökat samarbete, däremot kan de skapa 

tt problem vi stötte på var att vi inte hade någon klar uppfattning om när samarbetet 

6.2 Rekommendationer för vidare forskning 

denna C-uppsats har vi inte kvantifierat samarbete. För att mer precist kunna mäta om 
a 

gar 

omorganisation som vi undersökt och detta är enligt teorin positivt. Men någon speciell 
tidsram fanns inte och det kan vara bra att ledningen sätter upp en sådan. Detta för att 
medarbetarna skall känna att det finns en mållinje och sedan få en utvärdering av det som 
skett och det jobb som organisationen utfört. Detta gör det lättare för medarbetarna att ta till 
sig andra förändringar som kommer att ske i framtiden.  
 
D
tåget”. Detta är något som organisationen ska arbeta med i framtiden vid förändringsarbete då 
det kan öka acceptansen och minimera det motstånd som en förändring kan medföra. 
 
V
förutsättningar för ökat samarbete. Grader av samarbete är svårdefinierade, vi skulle önska att 
fortsatt forskning inom området kommer att fokusera på att ta fram ett system och 
mätinstrument för gradering av samarbete.  
 
E
var ”tillräckligt ökat” för att omorganisationen skulle anses vara lyckad.  
 

 
I 
samarbete har ökat behöver detta göras. Vårt förslag är att använda sig av nyckeltal och t
fram variabler som påverkar samarbete för att mäta dessa.  För att kunna göra generaliserin
i ämnet bör även ett flertal organisationer studeras. 
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Bilaga 1. Frågor till Jesper Josbrant 
 
 
Skulle du kunna beskriva vad HSB Norr är lite kort? 
 
När du tillträdde på posten som vd var HSB Norr redan under ett tak, vad var det för problem 
du såg som gjorde att omorganisationen kändes lämplig? 
 
Vad ville ni uppnå med omorganisationen? 
 
Var medarbetarna medvetna om detta? 
 
Hade ni planerat att göra någon uppföljning, och i så fall hur? Har ni gjort det? 
 
Hade ni någon tidsplan för förändringen? I så fall vad? 
 
När organisationer väljer att införa en funktionsorganisation är det vanligt att ett av de 
viktigaste syftena är ökat samarbete. Hur uppfattade du att samarbete inom organisationen 
fungerade före förändringen? (inom kontor / mellan kontor / mellan chefer och medarbetare) 
 
Uppfattar du att samarbetet (inom kontor / mellan kontor / mellan chefer och medarbetare) har 
förändrats efter omorganisationen? Varför? 
 
Har omorganisationen uppnått de positiva konsekvenser som du trodde? 
 
Har det uppstått några oväntade negativa konsekvenser? 
 
Vill du tillägga någonting? 
 
 
 
 
 
 
 
(Teamwork, personalvård, möten) 

 



 

Bilaga 2. Frågor till medarbetare 
 
 
Skulle du kunna beskriva vad ditt arbete innebär lite kort? Hade du samma arbete/funktion 
före omorganisationen?  
 
Före omorganisationen, upplevde du att det fanns problem inom organisationen? 
 
Upplever du att du har fått och haft tillgång till all information du behövt angående 
omorganisationen? 
 
Hade du tillräcklig vetskap om varför förändringen genomfördes och vad den förväntades 
uppnå? (tidsplan) 
 
Typiskt för en implementering av en funktionsorganisation är att man vill öka samarbetet 
inom organisationen. Hur uppfattade du att samarbetet inom organisationen fungerade före 
förändringen? (inom kontor / mellan kontor / mellan chefer och medarbetare) 
 
Uppfattar du att samarbetet (inom kontor / mellan kontor / mellan chefer och medarbetare) har 
förändrats efter omorganisationen? Hur/Varför? 
 
Hur trodde du att omorganisationen skulle förändra din arbetssituation?  
 
Hur har din arbetssituation förändrats? 
 
Balanserat styrkort – utvärdera team: 

• Stödjer/skapar möjligheter 
• Dela med sig av fördelar 
• Integrerade åtaganden (inom och över funktionsgränserna) 
• Affärsplaner framtagna av team 
• Delade incitament (samma drivkraft) 

 
 
 
 
Vill du tillägga någonting? 
 
 
 
 
(Teamwork, personalvård, möten, problemlösning) 
 

 



 

Bilaga 3. Enkät            
    
Frågorna omfattar den förändring som HSB Norr genomförde för ca två år sedan då HSB 
Norr gick ifrån att vara ett geografiskt indelat kontor till en funktionsorganisation, där 
avdelningarna nu sträcker sig över flera orter med en och samma chef. Vi vill undersöka om 
denna omorganisation har lett till ökat samarbete inom organisationen.  
0= Stämmer inte alls  5= Stämmer förträffligt 
                   

 
 
               Man                                       Kvinna 
 
Hur länge har du arbetat på HSB Norr?________________________ 
 
Vid vilken funktion arbetar du?_______________________________ 
 

1. Före omorganisationen, upplevde du att det fanns problem inom organisationen. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
Vad?______________________________________________________ 
 
 

2. Du upplever att du har fått tillgång till all information du behövde angående 
omorganisationen. 

 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 

3. Du hade vetskap om varför förändringen genomfördes. 
 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

4. Du hade vetskap om vad förändringen förväntades uppnå. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
Vilket var:_________________________________________________ 
 
 

5. Samarbetet inom kontoret fungerade bra före förändringen. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 

6. Samarbetet fungerade bra mellan kontoren före förändringen. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 

7. Samarbetet mellan chefer och medarbetare fungerade bra före förändringen. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 

8. Du upplever att samarbetet inom kontoret har förändrats. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
Hur?______________________________________________________ 

 
 
 

 



 

 
9. Du upplever att samarbetet mellan kontoren har förändrats. 

 
 
 

 

0 1 2 3 4 5
 
 
 
Hur?______________________________________________________ 
 
 
10. Du upplever att samarbetet mellan chefer och medarbetare har förändrats. 
 

0 1 2 3 4 5

 
 
 
 
 
 
Hur?______________________________________________________ 
 
 
 
11. Hur har din arbetssituation förändrats? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
12. Vill du tillägga någonting? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

 
Tack för att du tog dig tid! 

 
Christian Welin och Sara Bark 

 
 

 



 

Bilaga 4. Enkätsvar 
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Fråga 1. Före omorganisationen, upplevde du att det fanns problem inom organisationen. 
 
 

0

2

4

6

8

10

0 1 2 3 4 5

 
Fråga 2. Du upplever att du har fått tillgång till alla information du behövde angående 
omorganisationen. 
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Fråga 3. Du hade vetskap om varför förändringen genomfördes. 
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Fråga 4. Du hade vetskap om vad förändringen förväntades uppnå. 
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Fråga 5. Samarbetet inom kontoret fungerade bra före förändringen. 
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Fråga 6. Samarbetet fungerade bra mellan kontoren före förändringen. 
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Fråga 7. Samarbetet mellan chefer och medarbetare fungerade bra före förändringen. 
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Fråga 8. Du upplever att samarbetet inom kontoret har förändrats. 
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Fråga 9. Du upplever att samarbetet mellan kontoren har förändrats. 
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Fråga 10. Du upplever att samarbetet mellan chefer och medarbetare har förändrats. 
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