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Sammanfattning
Stuprörsstrukturen visar sig i många olika organisationer och branscher,
där den orsakar problem då medarbetare och chefer tenderar att se mer
till sina egna, eller den enskilda avdelningens, målsättningar än
organisationens övergripande. Studien syftar till att identifiera vilka
kommunikativa faktorer som bidrar till stuprörsstrukturen, för att
vidare urskilja den mest kritiska faktorn. För att uppnå studiens syfte
har en fallstudie genomförts på ett utvalt företag med stuprörsstruktur.
Vidare har intervjuer och observationer skett för att kunna urskilja olika
problemområden, där de problemområden som identifierats sedan har
ställts mot tre kommunikativa faktorer som framkommit som
bidragande till stuprörsstrukturer i flertalet tidigare studier. Den faktor
som har flest samband med de olika problemområdena har ansetts som
den mest kritiska faktorn i studien. Resultatet av studien anger
”Bristande förståelse för varandras arbete” som den mest kritiska
faktorn i en stuprörsstruktur och att denna kan motverkas genom att
följa fem rekommendationer: lyft positiva samarbeten kontinuerligt, ta
upp problematik med varandra direkt när den uppstår, kartlägg hur
kommunikationen går i verksamheten, implementera en långsiktig
modell samt ha löpande workshops med inblandade avdelningar.
Slutsatsen är att stuprörsstrukturen kan skapa flera oönskade effekter i
en verksamhet men att insatserna för att motverka dessa inte måste vara
invecklade eller vidare resurskrävande. Att följa fem enkla steg mot
bättre samverkan och kommunikation kan vara en bra bit påväg mot en
bättre struktur.

Nyckelord: Stuprör, suboptimering, kommunikationsproblem,
tvärfunktionellt samarbete.
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Abstract
Stovepipes, or also called silos, appear in many different organizations
and sectors and contribute to problems when employees or managers
tend to look more to their own, or the individual departments,
objectives rather than to the organizations. The purpose of this study
was to identify different communicative factors that promote stovepipes
in order to further identify the most critical factor to disarm. A case
study has been done at a selected company, with a stovepipe structure,
in order to achieve the purpose of the study. The case study has
included interviews and observations to identify different problem areas
which then have been compared with three communicative factors
identified in previous studies. The factor that had the most connections
to the problem areas have been considered the most critical factor. The
result of the study indicates that “A lack of understanding each other's
work” is the most critical factor in stovepipe structures and that it can be
prevented by following five recommendations: bring up positive
collaboration continually, raise problems with each other instead of with
others, identify different communication paths in and between the de-
partments, implement a long-term model for preventing stovepipes and
set up workshops between the involved departments. The conclusion of
the study is that stovepipes create several undesirable effects in the
organization but that the efforts to counter these problems do not have
to be complicated. Following five small steps into a better collaboration
and communication can be enough to be on your way to a better
organizational structure.

Keywords: Stovepipes, silos, cross-functional teams, communication
problems, suboptimization. 
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1 Inledning
Det har i modern tid blivit allt viktigare att tillhöra och förknippas med
ett team, många team är däremot ofta enbart kamouflerade,
sammansatta grupper med olika människor. Med detta menas att om vi
refererar till en grupp människor som ett team, betyder det inte
nödvändigtvis att dessa människor bildar och arbetar tillsammans som
ett sådant (Parker 2003, 1). För att dessa ska bilda ett team krävs det att
det finns ett ömsesidigt beroende mellan gruppmedlemmarna för att nå
ett önskat mål eller för att kunna genomföra en viss arbetsuppgift.
Gruppmedlemmarna har då ett gemensamt mål och delar uppfattningen
att det enda sättet att nå detta är genom att samarbeta (Parker 2003, 2). 

Brist på samverkan mellan medarbetare eller avdelningar kan skapa
problem med suboptimering i en organisation. Problem med
suboptimering pekar på att det finns en stuprörsstruktur inom
organisationen som skapar barriärer och gör det svårt att kommunicera
över avdelningsgränser och där varje avdelning tenderar att arbeta som
enskilda enheter (Select Strategy Inc., 2012). Jacobsen & Thorsvik (2008,
300) skriver om hur en fungerande kommunikation även är en väsentlig
faktor för ett effektivt värdeskapande i moderna organisationer. Det har
även visat sig att kommunikationen inom ett företag är en av nycklarna
till ett bättre resursutnyttjande och avgörande för att uppnå de
gemensamma målen (Jacobsen & Thorsvik 2008, 300). En väl
fungerande kommunikation är särskilt viktigt i stuprörsorganisationer
där organisationsstrukturens karaktär naturligt medför ett högre krav
på den intern kommunikationen för att input och output ska passa
mellan samtliga avdelningar i värdekedjan (Persson & Westrup 2014,
82). 

Effektivt resursutnyttjande är viktigt för aktörer i branscher med hög
konkurrens där de externa faktorerna, som exempelvis pris och kvalitet,
är lågdiversifierade. Ett exempel på en sådan bransch är
personalförsörjningsbranschen där aktörerna konkurrerar med i stort
sett homogena produkter (uthyrningspersonal). Ett företag i Sundsvall
har identifierat en stuprörsstruktur i sin verksamhet där företaget även
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verkar i personalförsörjningsbranschen, företaget kommer därav ligga
till grund för studien. Företaget har valt att vara anonymt.

1.1 Syfte
Syftet med arbetet är att identifiera olika kommunikativa faktorer som
skapar en stuprörsstruktur, urskilja den mest kritiska faktorn samt ge
rekommendationer för hur den kan motverkas.

1.2 Problemformulering och mål
Fallföretaget som ska studeras har uttryckt problem med den interna
kommunikationen samt ett effektivt resursutnyttjande hos olika
avdelningar. En stuprörsstruktur har identifierats av företaget som en
anledning till de olika problemen, vilka dem vill motverka.

Målet med studien är att med utgångspunkt från en genomförd analys
av fallföretaget ge allmänna rekommendationer för hur företag med
liknande utmaningar kan få ett arbetssätt som bygger på
kommunikation och därigenom en bättre samverkan mellan olika
avdelningar. Resultatet av studien kommer i slutskedet att extrapoleras i
syfte att fungera i det allmänna fallet. Målet ska uppfyllas genom att
besvara följande frågeställningar:

• Vilken kommunikativ faktor är mest kritisk i en stuprörsstruktur?

• Hur kan faktorn motverkas?

1.3 Avgränsningar
Arbetet kommer avgränsas till att enbart studera interna företeelser trots
att många verksamheter även till stor del beror av externa kunder eller
klienter, då hänsyn till omfattningen på studien samt tidsaspekten tagits
i akt. Studien kommer utföras på ett utvalt företag i Sundsvall och inga
andra företag kommer således att kontaktas. Utöver detta kommer
studien ha ett ledningsperspektiv och därför kommer inga övriga
medarbetare på företaget vara delaktiga under studiens gång.
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2 Teori
I kapitel 2.1-2.7 presenteras den teoretiska referensram som kommer
användas i studien. Inledningsvis ges en introduktion till
stuprörsstrukturer följt av processer, tvärfunktionellt samarbete,
suboptimering, kommunikation, en modell för att motverka
stuprörsstrukturer och slutligen tidigare studier.

2.1 Introduktion till stuprörsstrukturer
En stuprörsstruktur syftar till en grupp anställda inom en organisation
som tenderar att arbeta självstyrande och kännetecknas oftast en vertikal
föreställning, vilket illustreras i bild 1 (Persson & Westrup 2014, 11-12)
(Lencioni 2006, 175-176). Stuprörsorganisationer är uppdelade på sådant
vis att det finns organisatoriska samt ekonomiska avgränsningar vad
gäller ansvarsområden som exempelvis förvaltningar, enheter eller
avdelningar. Detta innebär att varje område hanterar sina mål och
resurser oberoende av andra där resurserna fördelas vertikalt nedåt
inom organisationen. Ett typiskt karaktärsdrag för stuprörsstrukturen är
även att det saknas ett samordnande organ med övergripande ansvar för
de resurser som avser samma eller delar av samma målgrupp. (Persson
& Westrup 2014, 71).

Bild 1. Struprörsstrukturen (Persson & Westrup 2014, 12).
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I en stuprörsstruktur är det vanligt förekommande att chefer och
medarbetare stimuleras av att sätta sin egen verksamhets intressen och
mål främst och inte organisationens gemensamma (Lencioni 2006, 175-
176). Detta kan vidare leda till suboptimering och bristande samordning
av insatta resurser där bristerna visar sig i form av reaktiva åtgärder,
onödigt dubbelarbete samt onödigt höga kostnader (Persson & Westrup
2014, 11-12) (Persson & Westrup 2014, 36-37). I tjänsteverksamheter blir
konsekvenserna av bristerna i samordningen även tydliga för
verksamhetens målgrupp i större utsträckning än i andra verksamheter
då dessa i hög grad styrs av direktkontakt med sina kunder eller
konsumenter. Kontakten sker ofta med olika delar av organisationen
där dessa tillsammans ska leverera en tjänsteprocess som upplevs som
en fungerande och sammanhållen enhet (Persson & Westrup 2014, 12).

2.2 Processer
Processer är ett fenomen som hittas inom alla organisationer och kan ses
som olika aktiviteter som upprepas i tiden där exempelvis input i form
av information och material blir till output i form av varor eller tjänster.
En god process ska vidare vara tillfredsställande för kunden och
samtidigt kräva så lite resurser som möjligt av organisationen (Bergman
& Klefsjö 2012, 44).

Processer delas ofta upp i tre olika kategorier: huvudprocesser,
stödprocesser och ledningsprocesser. Dessa illustreras i bild 3.
Huvudprocessen är den process som har till uppgift att uppfylla externa
kunders behov samt bearbeta organisationens produkter därefter.
Vidare är stödprocessens uppgift att förse huvudprocessen med
resurser. Ledningsprocesser avser beslut om mål inom organisationen,
dess strategier samt förbättringar av övriga processer som behöver
genomföras (Bergman & Klefsjö 2012, 45).
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Bild 2. Hur de olika processkategorierna hänger samman (Bergman & Klefsjö
2012, 45).

2.3 Tvärfunktionellt samarbete
Tvärfunktionellt samarbete innebär att personer tillhörande olika
avdelningar sätts samman till ett team för att gemensamt bistå med en
samlad kompetens som är svår att tillgodose i enbart en person (Parker
2003, 4). Formen har setts mest effektiv i organisationer som har en
föränderlig marknad och där värdet ligger i att vara flexibel, snabb och
vilja tillgodose ett kundbehov (Parker 2003, 6). Det finns flera olika sätt
att använda sig av tvärfunktionella samarbeten, i industribolag kan det
exempelvis finnas ett team för varje produkttyp medan i konsultbolag
organiseras personalen i fasta team riktade mot en viss kund eller
marknad. Det är inte heller helt ovanligt att de fasta teamen i
konsultverksamheten blir permanenta och vidare återfinns i
organisationsstrukturen. Detta har medfört kritik där kritikerna menar
att det enbart är en kamouflerad matrisstruktur men även om vissa
problem återfinns i det tvärfunktionella samarbetet uppfattar de som
tillämpar metoden att ledarskapet och hierarkin inte följer
matrisstrukturen (Parker 2003, 5).

Ett tvärfunktionellt samarbete ställer höga krav på ledarskap och
flexibilitet. En av utmaningarna är dagens tekniksamhälle där
medlemmar i ett team inte nödvändigtvis behöver vara samlade på
samma ställe utan kan delta via video- eller telefonkonferenssamtal.
Detta innebär indirekt att en grupp människor som förväntas arbeta som
ett team i vissa fall aldrig har eller kommer att träffas i person. En annan
utmaning är att på ett samlat vis leda och motivera personer med olika
kulturer, bakgrund, arbetsuppgifter och funktioner vilka har liten eller
ingen tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans (Parker 2003, 53-54). I
de flesta fall väljs en ledare ut baserat på kunskap inom något område
som rör aktuellt arbete men det förekommer även att en ledare väljs
enbart på grund av tillgänglighet. Det som är viktigt att betona här är att
en person med god kompetens till specialistkompetens inom ett område
inte alltid är den bäst lämpade ledaren för ett team och är inte en säker
nyckel till framgång. För att nå framgång i ett tvärfunktionellt samarbete
rekommenderas istället en ledare med förmåga att sammansvetsa de
olika förmågorna teamet består av samt någon med egenskaper som får
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teamet att fokusera på sin uppgift på ett samlat och effektivt vis (Parker
2003, 54-55). 

2.4 Suboptimering
Suboptimering kan förklaras som ett system som optimeras med
avseende på en specifik parameter utan förståelse för hur detta påverkar
helheten. Resultatet vid suboptimering kan i värsta fall bli sämre för
organisationen i stort trots att en viss förbättring har skett i en enskild
enhet. För att minimera risken för suboptimering krävs det därav ett
holistiskt tankesätt hos iblandade parter om hur olika delar hänger
samman och vilken inverkan förändringar i dessa har på varandra
(Gröndahl & Svanström 2010, 162).

Suboptimering är även en slags målförskjutning där det kan antas att
anställda i större utsträckning arbetar för sitt eget bästa än mot vad som
kan anses bäst för organisationen i stort. Detta kan uppenbara sig i form
av att anställda utnyttjar sin ställning i organisationen för att exempelvis
uppnå prestige, makt eller högre lön. Arbetsdelning eller specialisering
är även situationer som kan bidra till suboptimering då de anställda i
hög grad koncentrerar sig på sitt egna, avgränsade område. Detta kan
resultera i att de anställda istället för att intressera sig för
organisationens gemensamma mål och deras del i helheten, stimuleras
mer av att fokusera på sina egna delmål vilka är konkreta till deras
ansvarsområde (Jacobsen & Thorsvik 2008, 60-61).

2.5 Kommunikation
Kommunikation mellan olika parter är något som pågår konstant i en
organisation och alla inom organisationen är direkt beroende av den.
Ofta begränsas kommunikation till endast informationsöverföring men
det är även en förmedling av en känsla eller inställning från en individ
till en eller flera andra. En bristfällig kommunikation kan leda till
frustration, förargelse eller bristande motivation hos de anställda, vilket
gör det viktigt att kartlägga vad som fungerar bra idag och vad som
fungerar dåligt, för att kunna bryta sina mönster och få organisationen
att fungera på ett så bra vis som möjligt. Kommunikation kan även vara
icke-verbal, som tonläge och kroppsspråk, vilket ställer krav på att
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avsändaren är tydlig med sitt budskap på ett sådant vis att det inte
misstolkas, detta illustreras i bild 3 (Jacobsen & Thorsvik 2008, 294-295). 

Det finns två olika sorters kommunikation vilka är viktiga att skilja på:
informell och formell (Lewis 2011, 53). Dessa kommer kortfattat
förklaras i kapitel 2.51.

Bild 3. Kommunikationsprocessen (Jacobsen & Thorsvik 2008, 296).

2.5.1 Formell och informell kommunikation

Formell kommunikation syftar till all planerad informationsförmedling
genom olika kommunikationskanaler som direkt går att härleda till
hierarkin inom organisationen, exempelvis instruktioner från chefer
eller återkoppling från medarbetare (Lewis 2011, 53) (Johnson et al.,
1994). Antalet hierarkiska nivåer spelar även stor roll i den formella
kommunikationen där det är vanligt att desto fler nivåer som finns och
som information ska passera, desto större risk är det att denna feltolkas,
ej når rätt mottagare, omformuleras för att framstå mindre negativ eller
inte kommuniceras vidare alls till underordnade (Jacobsen & Thorsvik
2008, 307-308). 

Den informella kommunikationen inom en organisation är den som sker
genom rykten, skvaller, personliga berättelser eller ren socialisering
(Keyton 2005, 13). Kommunikationen är av en annan karaktär än vid
formell kommunikation och kan exempelvis vara planer inför helgen,

7
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något från privatlivet eller arbetsrelaterade diskussioner med kollegor
(Keyton 2005, 15) (Johnson et al., 1994). Vidare visar den informella
kommunikationen vilka olika relationer och grupperingar som finns på
respektive avdelning eller över olika avdelningsgränser (Jacobsen &
Thorsvik 2008, 312). Osäkerhet och rädsla hos medarbetarna kan även
bidra till informell kommunikation i negativ mening och hänförs oftast
till knapphändig formelll information från ledning eller chefer i frågor
som är viktiga för vederbörande. Dessa frågor berör i regel stor
personalomsättning, uppsägningar eller att personal avslutar sin
anställning frivilligt (Jacobsen & Thorsvik 2008, 314). 

2.5.2 Kommunikationsproblem

Kommunikationsproblem innebär att ledare eller anställda inte mottar
den mängd information de känner sig i behov av, och som ett resultat av
detta begränsas i sitt dagliga arbete på grund av osäkerhet (Lewis 2011,
56). Problemet kopplas ofta till bristfälligheter mellan ledning och
anställda, men kommunikationsproblem mellan anställda är lika
vanligt. Mellan ledning och anställda handlar det oftast om att de
anställda upplever att deras synpunkter inte uppmärksammas
tillräckligt samt att de inte får information om vad som händer i
verksamheten. När det kommer till kommunikationsproblem mellan
anställda är det främst en ovetskap om varandras arbete som pekas ut
(Jacobsen & Thorsvik 2008, 300-301).

Det finns många sorters kommunikationsproblem och inom en
organisation kan det vara lämpligt att dela upp dessa i tre olika typer.
Den första typen är av den sort där anställda i organisationen vill dela
med sig av information men hindras i själva kommunikationsprocessen.
Den andra typen riktar sig åt olika kommunikationskanaler och
situationer där dessa överbelastas och det därav finns det ett överflöd av
information som mottagaren inte är kapabel att ta till sig. Den tredje och
sista typen är kommunikation som någon av egennyttiga skäl inte för
vidare till andra berörda parter (Jacobsen & Thorsvik 2008, 301).

2.6 Modell för att motverka stuprörsstrukturer
Lencioni (2006, 178) nämner att det finns fyra komponenter att iaktta för
att motverka en stuprörsstruktur, se bild 4. Dessa komponenter är
gemensamma kortsiktiga mål, byggstenar eller komponenter som
definierar målen,  långsiktiga mål samt mätbarhet.
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Bild 4. Illustration över komponenter som motverkar stuprörsstruktur. Egen
illustration inspirerad av Lencioni (2006, 178).

Varje komponent i modellen kommer beskrivas närmre i kapitel 2.6.1-
2.6.4.

2.6.1 Gemensamma kortsiktiga mål

Det gemensamma kortsiktiga målet har till uppgift att liera
medarbetarna i olika avdelningar kring en rät linje under en viss
bestämd tid. På detta vis säkras det upp att alla fokuserar på samma
målsättning samt att alla avdelningar har rätt prioriteringar för att
uppnå de gemensamma målet och inte det enskilda. Det viktiga med
detta mål är att de är kortsiktigt – det ska alltid finnas ett slutdatum när
målet ska vara uppfyllt. En annan viktig aspekt är att det enbart kan
finnas ett kortsiktigt mål i taget som är allas högsta prioritet och således
det absolut viktigaste målet under den givna perioden. Målet behöver
inte vara direkt mätbart utan det ska vara ett allmänt uttalande om en
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önskad prestation. För att förtydliga detta kan målet kontrolleras med
hjälp av ett verb då det syftar till att personer ska uträtta något: att
förbättra, att reducera, att växa, att eliminera och så vidare. Målet ska
även gälla för alla inblandade avdelningar även om det i vissa fall
kommer ske att ett mål i högre grad faller in under en annan avdelning
än den egna. Det är därav av stor vikt att alla parter är delaktiga hela
tiden samt tar och känner ansvar för att gemensamt kunna uppfylla de
mål som är bäst för organisationen (Lencioni 2006, 178-182).

2.6.2 Definiera målkomponenter

När det kortsiktiga målet är beslutat gäller det att definiera de
komponenter eller byggstenar som tillhör målet. Det är viktigt att alla
parter känner att det finns en angripbar kontext för att de vidare ska
veta vad de behöver göra för att uppnå det gemensamma målet.
Eftersom denna komponent verkar för att djupare beskriva det
kortsiktiga målet är även denna tidsbunden och förändras vid varje nytt
mål. Målkomponenterna ska inte vara mätbara då detta verkar till att
begränsa de inblandade som inte kan se hur deras delaktighet direkt
kan påverka ett exempelvis monetärt mål. Det är även viktigt att alla
inblandade parter är engagerade i att definiera målkomponenterna även
om arbetet mer naturligt kan falla in på någon som har mycket god
erfarenhet från området. Detta för att de med mindre erfarenhet bidrar
med objektivitet och ofta kan komma med de bästa förslagen eller
idéerna (Lencioni 2006, 182-184).

2.6.3 Långsiktiga mål

I en organisation finns det alltid mer långsiktiga och fasta mål som det
är viktigt att medarbetare och chefer uppmärksammas om. Till skillnad
från de kortsiktiga målen som förändras över perioder är de långsiktiga
målen ständigt pågående, kritiska processer. Vanliga områden för
långsikt iga mål är exempelvis omsättning, utgifter el ler
marknadsandelar. Många gånger kan långsiktiga mål kamoufleras i de
kortsiktiga målen där exempelvis inkomst är det som alltid anses vara
det mest kritiska och därav blir det kortsiktiga målet vid upprepade
tillfällen istället för att ses som ett fast mål. För organisationer som
arbetar efter en struktur med kort- och långsiktiga mål är det därav
viktigt att de fasta målen inte förbises och att dess betydelse ej
förminskas för att målet ändrar form utan att det finns en god balans
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mellan dessa så att respektive mål får rätt identitet (Lencioni 2006, 184-
186). 

2.6.4 Mätbarhet

När alla föregående delar är genomförda och fastställda är det dags att
diskutera mätbarhet. Mätbarhet är det absolut sista steget då det saknar
eller har mycket liten kontext i de tidigare komponenterna samt för att
medarbetare och chefer inte kommer vara lika motiverade att uppnå
mätbara resultat om de inte först förstår deras del i det större
sammanhanget. Mätbarhet behöver inte alltid syfta till monetära eller
procentuella resultat utan kan även vara datum ett visst mål ska vara
uppfyllt eller liknande. En viktig del av mätbarhet är även att kunna
identifiera och acceptera det som är omätbart (Lencioni 2006, 186). 

2.7 Tidigare studier
Gallivan och Srite (2005) beskriver en problembild där utvecklingen av
informationsteknologi och organisationens kultur inte samverkar.
Problemet som setts är att utvecklingen skett i respektive avdelnings
stuprör, projekt har drivits parallellt men utan någon kommunikation
sinsemellan. De argumenterar för att det behövs en mer övergripande
syn i verksamheten där olika avdelningar är insatta i varandras arbete
och kommunicerar över enhetsgränserna. Bannister (2001) har även
uppdagat liknande problem där han menar att stuprörsstrukturen inom
offentlig sektor har hindrat dem från att leverera en tjänst som uppfattas
som en helhet utifrån användarens perspektiv. Även Sommer (2011)
påpekar problem inom offentlig sektor och har studerat implementering
av affärssystem i dessa. Han menar att problem ofta uppstår på grund
av en kultur som grundar sig i organisationsstrukturen och dess
hierarki. Vidare påpekar han även att stuprörsstrukturer är ovilliga vad
gäller ett öppet flöde av information och ett processorienterat arbetssätt.
För att lösa problemen uppmanar han till vad han kallar för
”mellanledare” som ska fungera som en horisontell funktion till den
vertikala strukturen i dessa projekt och öka förståelsen och samverkan
mellan olika parter för ett bättre slutresultat. 

Studier finns även inom sjukvården där exempelvis Bygstad, Hanseth
och Truong Le (2015) undersökt arbetet med att gå från en
stuprörsstruktur till en mer integrerad lösning i ett större projekt
avseende e-tjänster inom vården i Norge. Under arbetets gång har de
identifierat att inbladade parter har olika mål där exempelvis IT-
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arkitekter fokuserat på en vision om slutresultatet och projektledarna
främst på att hålla deadlines. Överlag uppfattas dock projektet som
professionellt styrt med goda resultat och de pekar på ett starkt
ledarskap med gott om utrymme för kommunikation mellan inblandade
parter som anledning till detta. Vidare inom vården påpekar Curtis och
Shannon (2005) problematiken vid akutsjukvård där läkare och
sjuksköterskor arbetar i en stuprörsstruktur som skapar problem för
kollegor att utbyta kunskap med varandra och där det finns liten
förståelse för varandras arbete. Bättre samverkan och kommunikation
har påvisat en bättre vård, lägre dödlighet och kortare vårdtider.

Stone (2004) beskriver hur det antagits att decentralisering samt mer
teamarbete lett till ett minskat ”stuprörstänk” inom organisationer, men
att så inte är fallet. I en genomförd undersökning 2003 anger 60 % av de
svarande att deras organisations största utmaning fortfarande var
bristen på samverkan. Vidare beskriver organisationer hur de upplever
att stuprören har en negativ inverkan på deras verksamhet i form av
intern konkurrens, personliga konflikter samt maktkamper vilka allihop
kan kopplas till bristande samverkan och sämre prestationer. Stone
nämner även att en faktor till att stuprörsstrukturer växer inom en
organisation är att avdelningar i vissa fall börjar se sina egna mål som
viktigare än organisationens gemensamma. De förslag som
framkommer för att minimera risken för stuprör är ett starkt ledarskap
samtidigt som ett vidare utrymme för kommunikation.

2.7.1 Kritiska kommunikativa faktorer

Det framkommer av tidigare studier att stuprörsstrukturen är ett
fenomen som dyker upp i flera olika organisationer och även i olika
omfattningar. Tre kommunikativa faktorer som omnämns i hög
utsträckning är brister i ledarskapet, ett obefintligt samarbete över
verksamhetsgränserna samt en bristande förståelse för varandras arbete.
Dessa tre faktorer kommer därav studeras vidare.
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3 Metod
I kapitel 3.1-3.3 presenteras den övergripande metodansatsen som har 
följts, den fallstudie som genomförts med tillhörande arbetsgång samt 
en metoddiskussion.

3.1 Övergripande metodansats
En metod kan beskrivas som en plan över hur information är tänkt att
samlas in och hur arbetet är tänkt att genomföras. För att veta vilken
metod som är passande för ett visst arbete behöver författaren ta
ställning till om en deskriptiv eller inferentiell ansats kommer göras. Ett
deskriptivt arbetssätt innebär att författaren enbart har för avsikt att
studera en förutbestämd grupp medan ett inferentiellt arbetssätt innebär
att författaren har för avsikt att studera olika grupper för att kunna göra
generaliserande antaganden om en större population (Hancock &
Algozzine 2006, 4). Då detta arbete syftat till att enbart studera ett utvalt
företag har därav ett deskriptivt arbetssätt tillämpats.

För att använda rätt metod under arbetets gång behöver författaren även
ta hänsyn till om ett kvalitativt eller kvantitativt arbetssätt kommer
tillämpas. En kvalitativ ansats innebär att författaren använder sig av
intervjuer, fokusgrupper, observationer, tillgängligt material som
granskas eller en blandning av alla eller några av dessa för att samla in
data. En kvantitativ ansats däremot innebär att författaren tar hjälp av
olika verktyg, som enkäter eller tester, för att mäta olika variabler. Dessa
verktyg producerar ofta användbar data på kort tid och med lågt
resursutnyttjande (Hancock & Algozzine 2006, 7). För detta arbete har
intervjuer och observationer genomförts för att samla in information,
därav har ett kvalitativt arbetssätt följts.

En studie kan även ha en induktiv eller deduktiv ansats. Att följa ett
induktivt arbetssätt innebär att författaren följer en arbetsgång där
informationen som studien baseras på uppstår från det studerade fältet
och skapar därefter ny teori (Tracy 2013, 21). Ett deduktivt arbetssätt
däremot har redan en teoretisk struktur som genom empiriska
observationer testas. Detta innebär vidare att en befintlig teori kan testas
i en verksamhet där information om de variabler som teorierna
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identifierat som viktiga samlas in under studien (Collis & Hussey 2014,
7). I denna studie har en deduktiv ansats följts.

3.2 Fallstudie och arbetsgång
Det finns flera olika sorters kvalitativa arbetssätt där en fallstudie är ett
av sätten. En fallstudie består av intensiva analyser och beskrivningar av
en enhet eller ett system som avgränsats av tid och rum. Det är även
vanligt att en fallstudie innefattar personer, händelser eller grupper
(Hancock & Algozzine 2006, 9-11). Därav har en fallstudie genomförts i
detta arbete. 

I fallstudien har två personer i ledningsgruppen från fallföretaget
intervjuats om vilka problemområden som identifierats som ett första
steg. Observationer har även skett för att bilda en egen uppfattning om
problemen som finns. Därefter har relationer mellan de framkomna
problemområdena och de tre kommunikativa faktorerna som
framkommit av tidigare studier upprättats, för att kunna urskilja vilken
kommunikativ faktor som är mest kritisk. Relationerna har upprättats
enligt författarens subjektiva syn på vilka faktorer som det aktuella
problemområdet kan tillskrivas, där de faktorer som framkommit av
tidigare studier är brister i ledarskapet, ett obefintligt samarbete över
verksamhetsgränser samt en bristande förståelse för varandras arbete.
Ett fördjupat arbete kring den faktor som framkom som mest kritisk har
skett. Detta har genomförts genom en intervju där förslag från företaget
på hur denna faktor på bästa sätt kan motverkas har samlats in. Det har
även framställts lösningsförslag från studiens teoretiska referensram.
Från teorin har den informella och formella kommunikationen i en
verksamhet analyserats samt hur denna kan kartläggas på ett
fördelaktigt vis. Vidare har tvärfunktionella samarbeten och den modell
som Lencioni (2006) nämner för att motverka stuprörsstrukturer även
analyserats. De olika lösningsförslagen från praktik och teori har sedan
utvärderats och därefter sammanställts till fem rekommendationer.

3.2.1 Intervjuer

För intervjuer krävs det ett förarbete där nyckelpersoner med kunskap
inom området identifieras och intervjuerna kan ske antingen i grupp
eller individuellt. Vid val av intervjumetod är det viktigt att tänka på
vilken slags information de olika valen genererar. Individuella
intervjuer producerar ofta en större mängd information från en specifik
individs perspektiv och kan även vara tidskrävande. Gruppintervjuer
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däremot är inte lika tidskrävande och kan skapa en situation där en
diskussion mellan medlemmarna resulterar i information som inte
skulle framkommit vid enskilda intervjuer. En nackdel med
gruppintervjuer är däremot att tillförlitligheten i informationen kan
variera beroende på hur trygga medlemmarna är med varandra och det
finns även en risk att vissa synpunkter inte kommer fram alls (Hancock
& Algozzine 2006, 39).

Det finns tre olika sorters intervjuformer: strukturerad, semi-
strukturerad och ostrukturerad där den semi-strukturerade
intervjuformen anses särskilt väl lämpad för fallstudier. Intervjuformen
innebär att den som intervjuas ställs i förväg fastställda frågor som är
flexibelt formulerade för att framkalla ett trevande svar och för att inte
styra den intervjuade åt ett visst håll. Detta möjliggör för följdfrågor av
mer ingående karaktär och bjuder in den intervjuade till att uttrycka sig
mer öppet och fritt med åsikter från sitt egna perspektiv (Hancock &
Algozzine 2006, 40). En semi-strukturerad intervjumetod har därav
tillämpats i detta arbete. Två personer i ledande position inom företaget
har intervjuats och har även informerats om samtycke samt erbjudits
anonymitet och sekretess.

3.2.2 Observationer

En frekvent använd källa till data vid fallstudier är observationer. Till
skillnad från intervjuer, som beror av människans ibland partiska
uppfattningar eller minnen av händelser, kan observationer ge ett mer
objektivt synsätt (Hancock & Algozzine 2006, 47). Observationer kan
antingen ske genom att delta i den process eller aktivitet som ska
observeras eller genom att endast iaktta den utifrån. De som observeras
behöver inte nödvändigtvis bli informerade om detta utan observationer
kan ske anonymt (Björklund & Paulsson 2012, 71). Det är dock av högsta
vikt att etiska och juridiska krav efterföljs. Alla deltagare ska informeras
om eventuella risker om sådana föreligger och erbjudas anonymitet och
sekretess i dessa fall (Hancock & Algozzine 2006, 47). Observationer har
i denna studie skett genom deltagande på olika möten samt
medverkande i de dagliga processerna.
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3.3 Metoddiskussion
Reliabilitet och validitet är kortfattat två mått på en studies trovärdighet
och bör alltid reflekteras över i vetenskapliga sammanhang (Björklund
& Paulsson 2012, 61). Begreppen förklaras och diskuteras närmre i
kapitel 3.3.1-3.3.2.

3.3.1 Reliabilitet

Reliabilitet avser graden av tillförlitlighet i de mätinstrument som
används och syftar till om samma resultat skulle uppnås om
undersökningen upprepas (Björklund & Paulsson 2012, 61).

Studien har genomförts med hjälp av två personer på ledningsnivå i
fallföretaget. Anledningen till att enbart dessa två personer varit
involverade i studien är på grund av att det inte funnits fler personer i
ledningen som kunnat yttra sig tillförlitligt om de problem som
förekommer, då dessa ej är stationerade på eller har någon koppling till
avdelningarna i Sundsvall. Medarbetarna på de berörda avdelningarna
har inte varit delaktiga i studien, då ledningsgruppen ansett att tiden för
att genomföra intervjuerna skulle påverkat verksamheten i för hög
utsträckning och där medarbetarna redan har hög arbetsbelastning av
andra opåverkbara skäl i dagsläget. Eftersom det enbart är två personer
som varit delaktiga, och som även arbetar nära varandra, går det inte att
bortse från det faktum att dessa två kan ha diskuterat problemen som
upplevs vid ett flertal tillfällen och därav skapat en liknande
uppfattning. Det går inte heller att bortse från det faktum att
medarbetarna vid ett deltagande i studien skulle kommit med relevanta
åsikter som påverkat hur resultatet vidare tett sig. Det resultat som
anses kunnat påverkats mest av bortfallet kring medarbetarnas åsikter
är synen på ledarskapet. Det vore även av intresse för studien huruvida
dem upplever samma problematik som ledningen eller är oviss om
denna. Observationerna som har skett anses dock som ett bra
komplement i detta fall då dem tillåtit författaren att bilda en egen
uppfattning om situationen. Genom att vara delaktig i de dagliga arbetet
har även chansen att uppmärksamma egna eller samma problem som
ledningen funnits och författaren har på så vis haft möjlighet att stärka
eller motsäga dessa. Under observationerna är det dock möjligt att de
anställda betett sig annorlunda gentemot när inga observationer sker,
vilket kan ha medfört att dessa inte gett en verklig bild av ledarskapet
eller andra delar som kan vara av mer känslig karaktär.
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Studien har även grundat sig på vetenskapliga studier samt tryckta
källor vilka kan anses ha god pålitlighet.

3.3.2 Validitet

Validitet avser ett mått sett till i vilken utsträckning det som mäts
verkligen är det som avsetts att mätas (Björklund & Paulsson 2012, 61).

Fallföretaget som studerats tillhör en bransch som går under
tjänsteverksamhet, och det framgår i den teoretiska referensramen att
tjänsteverksamheter i större utsträckning påverkas negativt av
stuprörsstrukturer än andra verksamheter. Detta medför att det som
tagits fram kan anses vara möjligt att applicera på verksamheter som
står inför färre utmaningar vad gäller att motverka stuprörsstrukturen.
Med anledning av detta blir studiens resultat tillämpbart i många fall
och över ett brett område.

Eftersom den mest kritiska faktorn baseras på de problemområden som
fallföretaget samt författaren identifierat i verksamheten finns det en
möjlighet att en annan faktor framkommer som mest kritisk i en annan
verksamhet. Det resultat som finns är därav inget fastställande om att en
viss faktorn alltid är den mest kritiska utan mer en fingervisning om i
vilken ände arbetet bör påbörjas i det specifika fallet. De
rekommendationer som framkommer är dock extrapolerade för att
kunna tillämpas i vilken verksamhet som helst, men ställer då kravet att
det är samma kritiska faktor som vill motverkas för det företag som
väljer att följa rekommendationerna. I de fall stuprörsstrukturen är djupt
rotad i organisationsstrukturen, och problemen finns på en sådan nivå
att en omorganisering skulle behöva genomföras för att lyckas motverka
problemen, är det viktigt att belysa att dessa fall inte varit möjliga att ta
hänsyn till i studien.
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4 Resultat
I kapitel 4.1 presenteras studiens resultat i form av det som framkommit
av den genomförda fallstudien.

4.1 Fallstudie
Fallstudiens resultat presenteras närmre i kapitel 4.1.1-4.1.2.

4.1.1 Observationer

Det som framkommer genom de observationer som genomförts är att
personalstyrkan till stor del är unga personer där endast ett fåtal har
arbetat mer än två år. Företaget är under tillväxt och behovet av att
utöka sin personalstyrka i samband med att den redan befintliga styrkan
är få till antalet och överlag oerfarna gör att många är på olika
kunskaps- och utvecklingsnivåer.

Ledarskapet på de olika avdelningarna består av en person med ansvar
för personal, resultat och utveckling. Dessa personer rapporterar sedan
vidare till ansvarig person för hela Region Norr. Alla i ledande position
är nya på sina poster så till vida att de inte har tidigare erfarenhet från
liknande arbete eller haft sin befattning i mer än två år. Några i ledande
position har inte Sundsvall som tjänstgöringsort på heltid utan är enbart
tillgängliga på kontoret några dagar i veckan och i annat fall via andra
kommunikationskanaler. Ledarskapet upplevs starkt med en jämn
balans vad gäller att hjälpa medarbetarna och samtidigt utmana dem.
Relationen mellan chefer och anställda upplevs även god.

Avdelningarna har två gemensamma formella forum vilka är möten en
gång i veckan och uppstartsmöten. På veckomötena går någon i ledande
position igenom vad som händer i företaget, föregående veckas resultat
samt hur det ser ut framåt sett till månadens resultat för båda
avdelningarna. Uppstartsmötena sker i samband med att ena
avdelningen fått en kundorder där de tillsammans med andra
avdelningen ska diskutera vad som efterfrågas och vilka förväntningar
som finns, dessa sker främst med en person från respektive avdelning.
Bland informella forum finns pauser och raster där fasta tider ej finns
och pauserna sällan utnyttjas.
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Båda avdelningarna är konstant delaktiga i de processer som finns,
däremot i olika utsträckning beroende på vart i processen de befinner
sig. Det finns inga direkta direktiv om vem en uppgift tillfaller i de
stödprocesser som ej går att urskilja ansvarig avdelning för, exempelvis
kontakt med kund efter en order är lagd, utan detta sker enligt
överenskommelse mellan ansvariga från respektive avdelning.
Samarbetet mellan avdelningarna upplevs inte komma helt naturligt
eller som något alla anser nödvändigt utan skjuts under observationerna
åt sidan för andra arbetsuppgifter som rör det egna arbetet och som
anses mer prioriterade. Relationerna mellan medarbetarna på och
mellan varje avdelning är av olika karaktär men några grupperingar
eller andra relationsband har inte varit möjligt att identifiera under den
tid observationerna skett.

4.1.2 Intervjuer

Av de genomförda intervjuerna som tillhör resultatet, se Bilaga A och B
för att se intervjuerna i sin helhet, framkommer det olika
problemområden. Dessa områden är beskrivna i punktform nedan.

• Förståelsen för varandras arbetsuppgifter och roller är mycket
bristfällig. Det finns en risk för suboptimering utan en insats.

• Personalen glömmer att avboka möten med varandra, passar inte
mötestiderna och är inte fullt fokuserade under de möten som
faktiskt äger rum utan tar andra samtal eller svarar på mail under
tiden.

• Avdelningarna samverkar inte på det mest effektiva sättet i sina
processer och är inte alltid öppna för att hjälpas åt, trots att deras
arbeten är starkt sammankopplade och beroende av varandra. Ser
återigen en risk för suboptimering.

• Det blir en hög arbetsbelastning vid avslut eller sjukskrivning
som vidare skapar en oro hos medarbetarna.

• Personer i ledande position har inte Sundsvall som
tjänstgöringsort på heltid utan enbart några dagar i veckan.

• Medarbetarna får en förändrad attityd, mot det negativa hållet,
vid frånvaro av personer i ledande position och känner oro över
att fatta egna större beslut utan vägledning.
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• Medarbetarna diskuterar inte problematik i vissa processer över
avdelningarna för att de inte vill oroa varandra eller skapa dålig
stämning.

• Personalstyrkan är överlag junior och det saknas tillräckligt med
seniora kollegor som kan styra arbetet när ansvariga ej är på
plats.
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5 Analys
I kapitel 5.1-5.5 analyseras den fallstudie som genomförts samt
presenteras relationer mellan problem och faktorer, företagets
lösningsförslag, det teoribaserade lösningsförslaget följt av de samlade,
allmänna rekommendationerna.

5.1 Fallstudie
Den fallstudie som genomförts har bestått av intervjuer med två
personer på ledningsnivå samt observationer. Intervjuerna har gett en
god förståelse för hur arbetet och företagets nuläge ser ut trots det
begränsade urvalet vad gäller intervjuade. Även om anställda på de
olika avdelningarna inte själva varit delaktiga i studien anses de
intervjuer som genomförts ge en objektiv bild då dessa skett fristående
och utan större förberedelse för den intervjuade. Under intervjuerna
kommer liknande problemområden upp vilket kan betyda att
problemen diskuterats tidigare och personerna därav fått en liknande
uppfattning. Dock förklaras vissa problem ur olika synvinklar vilket
anses stärka pålitligheten. Under de observationer som skett har även
vissa problemområden som tagits upp under intervjuerna blivit
bekräftade, vilket även det i viss mån ökar pålitligheten även om
observationerna enbart varit under en begränsad period.

5.2 Relationer mellan problem och faktorer
För att på ett överskådligt vis se samband mellan de problemområden
som identifierats och de kommunikativa faktorer som går att finna i den
teoretiska referensramen har en relationsbild skapats, detta visas i tabell
1. De faktorer som går att hänföra till en eller flera av de teoretiska
faktorerna får ett ”x” i respektive cell och antalet överensstämmelser
summeras sedan längst ut till höger. Den teoretiska faktor med högst
summa anses mest kritisk. De faktorer från företaget som ej
överensstämmer med någon faktor från teorin utelämnas helt.

21



Hur ett tvärfunktionellt samarbete kan motverka stuprörsstrukturer - 
Kommunikationens roll i det organisatoriska gränssnittet mellan olika 
avdelningar
Theresé Ahlqvist 2016-06-04

Tabell 1. Relationer mellan problem på företaget och teoretiska faktorer.

Den faktor som är mest kritisk är ”Bristande förståelse för varandras
arbete”.

5.3 Företagets lösningsförslag
De lösningsförslag som framkommit grundar sig på den tredje och sista
intervjun, se Bilaga C, som ägt rum efter att den mest kritiska faktorn
identifierats. Lösningsförslagen är uppdelade på individ- och
avdelningsnivå och nämns nedan.
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Individnivå

• Att varje enskild individ har samtal med närmsta chef där
bristerna lyfts fram så ett förbättringsarbete påbörjas hos
individen.

• Att ledningen strävar efter att medarbetarna ska lyfta mer
problematik mellan varandra istället för mot någon annan
medarbetare eller chef.

• Att coacha medarbetarna i sina roller och med sina egna
utmaningar baserat på tidigare erfarenhet och personliga
egenskaper. Se till varje individ.

• Ha utvecklingspunkter som följs upp vid återkommande
personalsamtal där chef och medarbetare gemensamt lyfter olika
punkter och diskuterar dessa.

Avdelningsnivå

• Att ge exempel på positiv samverkan som gett resultat. Ett
komplement till övriga möten med träff möjligen en-två gånger
per månad till en början och sedan färre träffar för att fortsätta
fånga upp. Detta för att mer juniora medarbetare kan lära sig av
att höra mer seniora kollegor diskutera och på så vis bli trygga i
att lyfta saker själva. Även ett bra sätt för juniora att följa hur
samarbetet går mellan avdelningarna.

• Workshops. I workshopen coachar medarbetarna varandra i
respektive roller och på så vis behöver medarbetarna ta ställning
till problem eller utmaningar som den andra avdelningen ställs
inför på daglig basis. Presentera hur de skulle lösa något och
diskutera positiva och negativa effekter av valen med varandra.

• Best Practice med andra kontor eller avdelningar i organisationen
som kanske har eller har haft liknande utmaningar.

5.4 Teoribaserat lösningsförslag
För att ge medarbetare en ökad förståelse för varandras arbete på
individnivå krävs det insatser gällande kommunikationen samt ett mer
tvärfunktionellt samarbete. Vid kommunikationsproblem är det bra att
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göra en kartläggning för att ta reda på vad som fungerar bra idag och
vad som behöver förbättras, detta för att lägga resurser och fokus på rätt
områden. För att kunna kartlägga företagets kommunikation behöver
ansvariga ta hänsyn till den formella samt informella kommunikationen
som sker. Den formella kommunikationens kartläggningssteg framgår i
bild 5 och baseras på den teori kring kommunikation som framkommer
i kapitel 2.5 i studien.

Bild 5. Steg för att kartlägga formell kommunikation. Författarens egen
illustration.

Anledningen till att den formella kommunikationen kartläggs först är
för att denna i hög grad kan påverka den informella kommunikationen
och dess skepnad. Brist på konkret och tillräcklig information från
ledningen bidrar exempelvis till en ökad negativ informell
kommunikation med ryktesspridning och egna antaganden som möjliga
resultat.

Den informella kommunikationen är inte lika lättsam att kartlägga då
den bygger på relationer i och utanför arbetsplatsen. För att kartlägga
den krävs det att ansvariga är medvetna om, eller delges objektiv
information om, hur relationerna ser ut på de enskilda avdelningarna,
över avdelningsgränserna samt vilka olika grupperingar som finns. Den
informella kommunikationen är viktig att kartlägga trots något
omfattande arbete då den ger en överskådlig bild över nuläget, det är
lätt att se om någon medarbetare har mycket färre kopplingar till
kollegor eller grupper än andra samt att det på ett överskådligt vis går
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att identifiera olika grupperingar som sällan kommunicerar med andra
som kan bidra till den bristande förståelsen som finns.

För att ge medarbetarna en ökad förståelse för varandras arbete på
avdelningsnivå krävs det ett långsiktigt arbete där samverkan mellan
alla inblandade parter är av största vikt. När kommunikationen är
kartlagd behövs därav ett ökat fokus på ett tvärfunktionellt samarbete
mellan avdelningarna för att på bästa sätt kunna dela erfarenheter med
varandra men även för att kunna bistå med en samlad kompetens i
gemensamma processer. För att få ett välfungerande samarbete krävs
det att ansvariga vet vilka olika kompetenser som medarbetarna besitter
samt vilken samlad kompetens de vill uppnå i olika processer. 

Genom att använda sig av en modell som motverkar stuprörsstrukturer,
Lencioni (2006), ökar det tvärfunktionella samarbetet i ett större
sammanhang och blir även en naturlig del av det gemensamma arbetet
för alla inblandade avdelningar. Genom att avdelningarna tillsammans
skapar kortsiktiga mål att uppnå kommer en ökad förståelse för
varandras arbete uppnås då varje mål ska diskuteras fram och
argumenteras för, samt att avdelningarna på ett mer övergripande vis
kommer kunna se resultat på hur deras arbete påverkar den andras.
Genom att få ett syfte med att arbeta mot mål som inte är självklara för
den egna avdelningen ökar samarbetsviljan och kommunikationen över
gränserna. Genom att öka förståelsen för varandras arbete i de
kortsiktiga målen kommer även viljan att verka mot organisationens
övergripande långsiktiga mål öka vilket minskar risken för
suboptimering på respektive avdelning.

Det teoribaserade lösningsförslaget grundar sig på tolkningar av det
som framkommit i tryckt litteratur samt i vetenskapliga artiklar om
exempelvis organisationsteori, kommunikation och stuprörsstrukturer.
Modellen som anges har valts ut på grund av tankesättet med
gemensamma kortsiktiga mål som får medarbetare att kommunicera
bättre kring vad som är prioriterat, och hur de tillsammans ska uppfylla
målet för ett tydligare syfte till varför avdelningarna behöver hjälpas åt.
Att alla mål inte nödvändigtvis behöver mätas i monetära eller
procentuella termer ligger även till grund för valet då dessa mål ofta
redan finns i verksamheten oavsett bransch. 
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5.5 Rekommendationer
De allmänna samlade rekommendationerna för att motverka en
bristande förståelse för varandras arbete framgår nedan. Dessa har
sammanställts från det teoretiska lösningsförslaget samt företagets
lösningsförslag.

• Kartlägg kommunikationen i företaget. Vilka utgör grupperingar,
kontrollera om det finns grupper eller enskilda anställda som inte
kommunicerar med varandra alls.

• Få medarbetarna att lyfta problematik i arbetsvardagen med
varandra omgående utan mellanhänder för snabb och effektiv
kommunikation. Personalen får möjlighet att diskutera med
varandra vad som inte gav önskat resultat och kan på så vis
direkt säkerställa att det inte sker igen.

• Lyft kontinuerligt vilka prestationer som varit möjliga på grund
av ett gott samarbete över gränserna. På så vis fångas dessa upp
och får personalen mer positiv till samarbete samt att ny personal
från början blir inskolade i kulturen att medarbetarna hjälps åt.

• Implementera den modell som uppförts av Lencioni (2006) och
bestäm en tidsperiod som arbetssättet testas. Tänk dock på att det
kan dröja innan alla medarbetare är delaktiga på det vis som är
tänkt och att mer positiva resultat därmed inte alltid visas
omgående.

• Ha workshops med aktuella avdelningar där personalen behöver
ta ställning till andra befattningars utmaningar eller problem i
vardagen. Lyft även frågor som gör att personalen behöver ta
ställning till problem som skapas av sin egen avdelning. På detta
vis får medarbetarna en större inblick i vad deras kollegor ställs
inför på daglig basis samt hur deras arbete påverkar den andras.
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6 Slutsatser
Målet med arbetet har varit att ge allmänna rekommendationer för hur
företag med stuprörsstruktur kan skapa ett arbetssätt som bygger mer
på kommunikation och samverkan, detta mål anses vara uppfyllt då
frågeställningarna är besvarade av studien. För att uppnå studiens syfte
har tre kommunikativa faktorer som bidrar till en stuprörsstruktur
identifierats och vidare studerats via en fallstudie samt genom teori.
Faktorerna som identifierats är brister i ledarskapet, ett obefintligt
samarbete över verksamhetsgränser samt en bristande förståelse för
varandras arbete. Resultatet från den genomförda fallstudien visar att
förståelsen för varandras arbete är den mest kritiska kommunikativa
faktorn i en stuprörsstruktur.

Studien har inneburit både teoretiska och praktiska lösningsförslag.
Lösningsförslagen skiljer sig åt och utgör ett bra komplement till
varandra där rekommendationerna tar hänsyn till beprövade och
etablerade teorier men även vad ett företag med en stuprörsstruktur
anser viktigt att fokusera mer på sett från verksamheten. Totalt har fem
generella rekommendationer genererats som företag med liknande
problem kan använda sig av för att öka förståelsen kring olika
avdelningars samt medarbetares arbete. Rekommendationerna är: lyft
positiva samarbeten kontinuerligt, ta upp problematik med varandra
direkt när den uppstår, kartlägg hur kommunikationen går i
verksamheten, implementera en långsiktig modell samt ha löpande
workshops med inblandade avdelningar. Rekommendationerna stöds
av exempelvis Curtis och Shannon (2005) samt Gallivan och Srite (2005)
vilka belyser hur verksamheterna behöver hitta fler naturliga sätt att
kommunicera med varandra, samt att det krävs en mer övergripande
syn kring varandras verksamheter.

De generella slutsatser som kan dras av studien är att stuprörsstrukturer
skapar ett flertal oönskade effekter i en verksamhet. För att motverka
dessa krävs det ett systematiskt och långsiktigt arbete över
avdelningsgränser där alla inbladade behöver vara engagerade och
involverade för att få ett lyckat resultat, vilket även stöds av Lencioni
(2006) som påpekar vikten av att medarbetarna känner att dem har ett
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syfte i det gemensamma arbetet. Detta betyder inte att insatserna i sig
behöver vara extrema utan det kan räcka med att enbart öka förståelsen
för varandras arbete för att vara på god väg mot en bättre struktur.

En möjlig vidareutveckling av studien skulle kunna innefatta enbart
medarbetarnas upplevelse i en stuprörsstruktur för att se i vilken grad
resultatet skiljer sig åt då denna studie enbart innefattat personer på
ledningsnivå. Ett annat alternativ är att flera företag utgör studieobjekt
men att studien fortsatt utförs på ledningsnivå eller med samtliga.
Vidare skulle även den modell som omnämns i studien kunna
implementeras i en stuprörsstruktur under en bestämd period för att se
vilka resultat den genererar och hur den mottas i verksamheten.

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter
Vid samtliga intervjuer har den intervjuade fått syftet med intervjun
förklarat samt vad resultatet av den kommer användas till. Vid tillfällen
där namn nämnts under intervjutillfällena har dessa anonymiserats eller
helt tagits bort om svarets karaktär ej påverkats av detta. Då studien
även innefattar interna processer hos ett företag har företaget godkänts
anonymitet för att inte peka ut sina anställda.

Eftersom stuprörsstrukturer skapar barriärer vad gäller kommunikation
och samverkan och många människor får sitt sociala behov från arbetet,
kan en motverkan till strukturen tyckas förbättra arbetsmiljön. En bättre
arbetsmiljö bidrar i sin tur till gladare och mer välmående arbetstagare.
Genom en ökad samverkan kommer även företagets resurser användas
på ett mer effektivt sätt vilket kan leda till minskade kostnader.
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Bilaga A: Intervju #1
F: Fråga
FF: Följdfråga

F: Vilka problem ser ni idag?
Det är lite olika, men framförallt att det känns som att det blir bakslag i
olika omgångar. Jag tänker att ett bättre samarbete mellan
avdelningarna kanske skulle göra att det upptäckts tidigare eller inte
skett alls. Det är även båda avdelningars intresse i processerna som
känns avsaknad trots att dem är fullt beroende av varandra arbete. Vi
behöver öka förståelsen för varandras arbete och roller och vad ett ökat
samarbete kan medföra.

Många personer som är helt nya i sina roller eller ännu juniora. Detta
gör även att alla externa relationer blir nya och behöver skapas, vårdas
och behållas. 

F: Har ni påbörjat något själva tidigare? Har det gett något resultat än?
Uppstartsmöten, veckomöten. Vi har utformat en tidslinje, förut pratade
vi om utmanande processer, att vi var tvungna att göra på ett visst sätt,
nu ska varje process vara ”utmanande” och därmed höja normalläget.
Tidslinjeformat: Den här veckan bör detta vara avklarat, osv, vecka fyra
ska du kunna meddela om du har kandidater eller inte. Om inte: I så fall
göra en ny process. Det är nytt, kom ungefär förra veckan. Kan säkert
utvecklas vidare från vart vi står idag när vi kan se effekten.

FF: Något mer?
Under introduktionen berättar vi för ena avdelningen om den
andras arbete, hur det är upplagt och vad som krävs. Där
upplever vi en förbättring.

F: Hur ser branschen ut just nu?
Branschen i stort blommar i södra Sverige, men i Norrland backar den. 
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FF: Hur påverkar det er? 
Vi konkurrenter måste ta av varandra när det inte kommer nya
kunder och det ökar även med företag med samma affärsidé.
Måste jobba effektivare och ta in rätt ordrar från våra kunder.

När startade ni i Sundsvall?
2012 startade vi, skett en förändring i branschen. Vi är det enda bolaget
som växer just nu branschen vilket vi såklart vill fortsätta med.

Hur mäts ni i era resultat?
Ena avdelningen mäts i kundnöjdhet och vinst. Vi kan se antal dagar
varje steg i processen tar i systemet, men vi tittar inte så mycket på det
idag. Vi vet att vissa processer tar längre tid. Vi har en målbild om att
60% på av alla ordrar som tas in på ett år ska vara fullständiga.
Anledningen till att den inte är 100% är för att vi vill ta utmaningar och
även ge tillåtelse till det. En målbild vi alltid haft. 

FF: Långt ifrån målnivåerna idag?
Det är olika månad till månad men det har varit en tid nu där vi
inte nått upp till dem. Vi har affärerna vilket betyder att vi har
förutsättningarna för att nå våra mål men ändå inte gör det.

Hur ser utvecklingen ut idag?
Funderar mycket på vad är en rimlig back-log. Hur mycket ska man ha i
ordrar för att kunna nå sina mål? Vi når inte dem idag, är vi för många
då på en avdelning? Ja rimligen, men vi vill växa. Hellre för många nu
än vara för kort om folk sen eftersom vi är känsliga för avslut när vi inte
har storleken.

Det finns ofta enskilda utvecklingspunkter som eftersträvas för att ny
personal ska ”komma in på banan”. Kan vara svårt för andra att ta
hänsyn/tänka på det eftersom det inte är direkt uttalat, vill såklart att
alla ska kunna hjälpas åt så mycket som möjligt men ibland är det inte
möjligt att frångå sitt eget.
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Bilaga B: Intervju #2
F: Fråga
FF: Följdfråga

F: Vad är den genomsnittliga anställningstiden på kontoret?
Oj. Ingen aning. 2012 öppnade vi ju. Vet inte riktigt. Men sen jag kom till
Sundsvall skulle jag säga 1,5 år kanske.

F: Hur länge har den med längst anställningstid på respektive
avdelning arbetat i dagsläget?
Det är väl MM 5,5 år. Och sen NN 4 år.

F: Vilken ålder har medarbetarna? Är det många i samma ålder?
80-taliser framför allt. Några 90-talister, men 80-talet är överhängande.
Tycker det är ganska blandat där ändå kring årtiondena.

F: Känner många/några av medarbetarna varandra privat/umgås
privat? Hur ser relationerna ut?
Nej, inga skulle jag säga.

F: Är det god uppslutning på aktiviteter efter avslutad arbetstid?
Jag skulle säga att, man vill vara med. Snacket är att man vill vara men
att man inte får folk att dyka upp. Det är alltid samma personer. Vi har
ju sån kultur att man gärna ses efter jobbet. Men i Sundsvall som jag ser
det har man en annan typ av kultur och förhållanden där många har
familj eller är studenter.

F: Hur upplever du samarbetet mellan avdelningarna idag?
Vi har gjort rätt stora förändringar senaste månaden bara. Så förut var
det obefintligt, men numera är det befintligt men det är mycket kring
kommunikationen som måste förbättras. Inte helt 100 men lite bättre.

F: Vilket beroendeförhållande finns mellan de olika avdelningarna?
Ja... Beroendet är 100%, man måste..ena kullen måste göra sitt jobb för
att de andra ska kunna jobba och vice versa. Annars blir det inte
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förmåner som exempelvis provision. Konferenser är också utefter målen
och hur bra det går för kontoren. Så det påverkar mycket.

F: Vilka olika kommunikationskanaler finns i dagsläget?
Interna möten, mail, telefon, Lync/chattfunktion, videokonferens.

F: Vilka naturliga samverkansplatser finns det i dagsläget mellan de
olika avdelningarna? Exempelvis gemensamma möten, lunch osv.
En gång i veckan möten, naturligt och obligatoriskt. Luncher. Sen även
när ena avdelningen säljer, uppstartsmöten mellan processansvarig från
respektive avdelning.

FF: Deltar alla medarbetare aktivt i dessa?
Ja.. Om jag säger såhär, det är obligatoriskt på veckomötena och
där är man med. De andra mötena kan brista, det är ett steg i vår
process, stress/annat att göra gör det lätt att hoppa över vilket
dem egentligen inte ska. Ligger ännu nära tillhands. 

F: Vilka problem har identifierats?
Förståelse för respektive roll, förståelse för arbetssituation, förståelse för
tider: tidspassning, möten, att komma i tid, att ha tid för mötet – ej mobil
osv. Om ena personen inte kommer stör det deras kalender. Mer respekt
för varandra. Respekten där man förstår varandras roller. Man har olika
arbetsvardag, man förstår inte varandras vardag och kanske tycker att
någon har ett enkelt jobb eller förstår inte. Nervärdera varandra lite
kanske vilket inte gör samarbetet bättre.

F: Har medarbetarna själva uppmärksammat problemen? På en eller
alla avdelningar?
Nja.. lite så. Men det är mer… Skulle säga att man lyfter problemet mer
mot sin egen avdelning mer än ser sin egen del i problemet. Många nya,
kanske inte har samma förståelse och förstår varandras funktioner. Då
kanske man inte ser den här synergieffekten om vad som är bra eller
dåligt. Varje individ kan påverka alla situationer, inte bara en som gör
fel utan också man själv som påverkar.

F: Skulle du säga att ni har hög eller låg personalomsättning?
Ja.. Vad ska jag sätta det i realitet emot… Jag skulle inte säga att vi
sticker ut på ett sånt sätt, men det är påverkbart och sårbart. Att när
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någon väl slutar eller blir sjukskriven att det blir påverkbart och folk blir
oroliga. På större kontor så reagerar man annorlunda för att det inte är
märkbart på samma sätt. Att personalstyrkan är liten, så försvinner en
person från redan få, så märks det av. 

Måna om varandra, oroar sig.

FF: Tror du att detta är oroande för/påverkar medarbetarna? På
vilket sätt?
Att belastningen blir högre, man reflekterar lite själv också
kanske om man har en kollega som är på topp och så helt
plötsligt säger dem upp sig. Kunder osv. När vi hade en i andra
avdelningen så är det positivt/negativt. Vissa får flera kunder,
men andra avdelningar är det för att man ska byta
samarbetspartner igen och mot kunden i detta fall.

F: Vilken befattning har du och när tillträdde du denna?
100% mot Sundsvall men delad på plats.

FF: Hur många procent tillfaller vilken befattning?
80% chef 20% personalförsörjning

F: Är du fast bosatt i Sundsvall?
Nej, resande.

OM NEJ:
F: Hur många dagar/vecka är du i genomsnitt i Sundsvall?
Ja.. sen jag började skulle jag nog säga 3-4 dagar i veckan.

F: Hur tror du att det påverkar medarbetarna?
Jag ser att det påverkar på så vis att eftersom alla är nya på min
avdelning att man inte känner samma trygghet, inte känner
samma förståelse, stressar varandra, gillar inte det ordet men att
man.. det blir lätt en stress kring ingenting för att man inte känner
att man har tillräckligt själv för att lösa en situation –
osäkerhet/oerfarenhet. När jag inte är på plats så känner dem inte
samma trygghet, ängsligt, ingen att bolla med. Jobbar 100% mot
kontoret men förstår att man kanske inte alltid ringer mig direkt
när jag inte är där, och att det inte blir samma sak där.
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FF: Hur upplever medarbetarna arbetsplatsen när du inte är
närvarande?
Ja. Det har varit en del. Det är väl just det som jag nämnde
tidigare, vissa individer som beter sig annorlunda när jag är på
plats eller inte. Som påverkar i den sämre riktningen. 

FF: Vart kommer det ifrån tror du? 
Jag tror vi jobbar i en väldigt föränderlig miljö, man har inte.. i sin
arbetsbeskrivning eller roll vet man aldrig hur en dag ser ut.
Saker och ting händer och att man känner att..ja..exempelvis om
man jobbar som ekonomiassistent, då vet du exakt att idag ska
jag sitta med dessa fakturor, kontera dem, skicka dem till
fakturaavdelning, godkänna och stämpla. Vet vilka steg som
behövs för att avsluta ditt jobb. Här är det mer att du vet vissa
steg, men mycket händer som man inte har en aning om hur man
ska lösa. Man har inte en chef på plats och blir orolig och vågar
inte ta samma beslut som om jag vore på plats och säger ok. Ser
att man är junior i sin tjänst.

F: Delar avdelningarna systematiskt med sig av olika
arbetssituationer för att öka förståelsen för varandras arbete i
dagsläget?
Här kan jag säga från mitt eget håll att man gör det på andra ställen, och
egentligen är det ett krav. Men man gör det inte här. Man känner inte
varandra på samma sätt, man vill att den andra ska lyckas så man
kanske inte vågar säga vad som hänt eller hur situationen ser ut för att
den andra ska må bättre. Man kanske lyfter något som mer positivt än
vad det egentligen är. Sen lyfter jag upp när det inte levereras och då
kommer annan information.

F: Delar personal på samma avdelning systematiskt med sig av olika
arbetssituationer för att öka förståelsen för varandras arbete i
dagsläget?
Ja, det tycker jag absolut. Verkligen. Där är det något helt annat. Man
lyfter saker och ting, förståelse för varandra och vill hjälpa till också. 
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På båda avdelningarna? 
Inte på samma sätt. Tror inte man bollar kring utmaningar på
samma sätt, men dem har en annan arbetssituation. Där är det
mer bollning mot mig och min avdelning eller deras chef mer än
mot medarbetare. Mer självständigt arbete.

F: Har de olika avdelningar i dagsläget kortsiktiga gemensamma mål?
Absolut, det skulle jag säga att vi har kontinuerligt. Mål vi ska ha
framför oss, resultat osv. Följs upp väldigt noggrant. I organisationen i
helhet så kan man påverka om man vill. 

FF: Alla delaktiga? 
Jag skulle säga att kontoret i helhet lyfter saker, men att andra
accepterar och andra säger vad man tycker och tänker ändå, alla
olika. Personlighetsdrag, ser det ändå som positivt.

F: Finns det i dagsläget någon funktion som fångar upp situationer
som inte varit lyckosamma?
Absolut det finns, och det sker skulle jag säga på veckobasis mot den
andra avdelningen. Vad man ska göra och inte göra. Vi är ett mindre
kontor vilket gör det mer påverkbart i resultat, vi måste vara noggranna
med vad vi fokuserar på och inte.

F: Finns det i dagsläget någon funktion som fångar upp situationer
som varit lyckosamma?
Ja, det är lite i utvecklingsfasen. Om jag säger av erfarenhet så är vi
extremt dåliga på det på kontoret. Vi försöker fånga upp det, mycket
med arbetsbelastning. Bli mer effektiva. Det är under utveckling. Gör
det så smidigt som möjligt för alla, även för andra avdelningar. Att man
förstår och har en smidigt lösning sinsemellan som gör att det blir
mindre jobb i slutändan för alla.

F: Vilka styrkor tycker du finns på din avdelning?
Då räknar jag med alla, att man sitter på olika typer av erfarenhet från
olika branscher. Att man är olika i personlighet. Att man hanterar olika
situationer olika. Man kombinerar varandra väldigt bra. Teamet, man är
olika och det gör att jag är säker till hösten att man kommer se en
extremt bra effekt av det.
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F: Vilka styrkor ser du hos andra avdelningar?
Hunger, man vill ha information och vill vara kompetent på det man
gör. Duktig på sitt område, utvecklingssträvan.

F: Hur skulle du förklara nuläget med egna ord?
Positivt skulle jag säga. Vi kommer ha förändringar i och med att jag
slutar, vilket såklart kommer landa positivt i slutändan men alltid
oroande när någon slutar. Men jag ser bara positivt på framtiden. Nu
händer det. Alla börjar bli mer trygga, och det kommer utvecklas. 

Junior i sina tjänster, att man inte tar egna beslut på samma sätt. 

F: Hur skulle du förklara det önskade läget med egna ord?
Jag skulle säga såhär att allt som inte är under utveckling är under
avveckling. Vi behöver utvecklingsfaser och så ska det vara. Vore
konstigt om något är still. Vi kommer alltid ha utmaningar positivt som
negativt. I min värld, om kommunikationen var optimal så hade vi
säkert haft något annat problem att ta tag i. Går inte riktigt att bara
andas ut någon gång. Man vill framåt och utvecklas mer. Mitt
drömkontor är att alla är hungriga, motiverade och ser framåt. 

Något annat?
Nej, inte direkt.
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Bilaga C: Intervju #3
F: Fråga

F: Den mest kritiska faktorn är ”Bristande förståelse för varandras
arbete” vid relationsanalys mot teorin. Förvånar det dig?
Det förvånar mig inte med tanke på att jag själv suttit på samma
befattning som min personal gör idag och vet hur det är på arbetet och
hur ens egna situation ser ut. Man följs upp efter sina egna prestationer
och hur väl man uppfyller målen och därav så ser man kanske inte till
hur samarbetet funkar. Vi ser att detta är en problematik. Andra
avdelningar blir stressade av saker som ibland faller på dem medan det
är en annan avdelnings vardag och skulle skötts på ett helt annat vis.
Det märks även när någon i ledande position är frånvarande att det tas
in korta, snabba ordrar som kanske inte är prio i den arbetsbelastning
som finns för tillfället för att avdelningarna inte vågar ställa krav på
varandra och säga nej. Människor vi har att göra med alltid. Där är alla
väldigt olika, vill inte störa/uppröra eller ta mellan fyra ögon. Där är det
också 100% kommunikationsbrist. Kan aldrig ha en perfekt
kommunikation, utan saker händer. Men bättre.

F: Hur ser du på de andra teoretiska faktorerna? (Ledarskap &
Obefintlig samverkan)
Jag håller med till alla olika teorier, det är bristande. Men jag ser inte att
ledarskapet..visst det är bristande på så vis att man missat att leda in alla
i varandras arbete men annars tycker jag att det är bra med utrymme
och ett bra ledarskap. Men även stuprörsfunktionen, att man ser till sina
egna stuprör och följer sina egna resultat och mål. Det är något vi såklart
vinner på ibland att ha väldigt målfokuserad personal men som
personal får du lön efter hur du presterar själv och det är ju en
bidragande faktor till att man ser till sin egen del och sitt eget arbete.
Tror det kommer med tiden i rollen, att man ser att det bidrar mycket i
slutet att man hjälps åt också och inte alltid ser till sitt eget utan det stora
resultatet.

Brister i kommunikationen, man ser inte en sån enkel grej som varför
man ska cc:a på mail, eller ha uppstartsmöten. Blir alltid miss i
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kommunikationen för att man inte uppdaterar kontinuerligt. Om
personen exempelvis mailat och sagt att exakt det här gäller till den
andra avdelningen så skulle det aldrig hända. En konsekvens är att man
funderar på vad som händer i processen, kunden kanske ringer den som
inte vet eftersom den andra är på möte eller liknande och frågar vad
som händer – dem vet ingenting alls. Stressar upp dem, men är redan
löst egentligen. Onödig tid som läggs på att lösa icke-problem på grund
av att man inte har en övergripande förståelse.

När vi har hög arbetsbelastning så blir det även väldigt stort, det finns
ingen tid till missar i sånna små delar. Vi behöver verkligen ha det
felfritt så att man kan fokusera på rätt saker. Samarbete måste blir mer
tydligt. 

Måste se positiva konsekvenser till att man har rätt samarbete, vad som
leder till att man levererar bra. Det går att se tydligt vilka som utnyttjar
de resurser vi har på rätt sätt, det handlar inte om att jobba dygnet runt
utan att använda tiden rätt. Uppdaterar hela tiden vad som händer och
gäller för att få en bättre känsla. Tror man börjar inse efter 1 år kanske.
Gäller att gå på sina minor såklart i processer.

F: Vilka lösningar ser du på problemet?
Individnivå
Varje enskild individ är det samtal med närmsta chef, och mer feedback
mellan avdelningarna direkt till varandra. Det är man dock sämre på.
Lättare att gå till en annan kollega istället för att säga att man inte
upplever att någon sköter sig. Det är bättre att ta det direkt än att en chef
tar in en i ett rum och pratar om det. Det kan bli så stort av ingenting,
som ingen vill lägga tid eller energi på. Det handlar även mycket om
erfarenhet men även coachning i rollerna. Även utvecklingspunkter som
man följs upp på och ska utvecklas kring. Vi är väldigt
utvecklingsfokuserade i organisationen och alla har brister, ingen är
perfekt och det är vi inte ute efter heller men att man utvecklas och mår
bra i sin roll.

Avdelningsnivå
Jag ser att man veckovis har något, att prata mycket med andra
avdelningen. Ge exempel på positiv samverkan som gett resultat. Ett
komplement utöver andra möten skulle jag säga, extratimmar för
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utveckling. Kanske 1-2 gånger i månaden och sen förändras det med
tiden man ser resultat. Genom att prata om bra samarbeten kan dem
mer juniora komma till insikt och börja lyfta saker också. Förstå
samarbetet mellan alla inblandade, inte en individ som gör allt. Sen ska
det vara en öppen miljö på så vis att man vågar lyfta delar som inte alls
varit bra också. Måste finnas en balans. Det skulle även kunna anordnas
workshops. Att man coachar varandra i rollerna. Att man ”tvingar”
varandra att prata om rollerna och hur olika situationer hanteras. Att
kanske ena avdelningen får ta ställning till den andras problem och vice
versa för att förstå vad som händer och vilka utmaningar man ställs
inför på daglig basis. Hur ser processerna ut, kedjan. Sen är även ”Best
Practise” med andra kontor/avdelningar i organisationen som kanske
har liknande utmaningar en lösning. Ser det som en lösning mellan
avdelningarna. Nu är det mer på ledningsnivå för vår del med andra
kontor men det skulle även kunna tas ner ett steg på avdelningarna.
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