
Högskolan i Halmstad  Datum 2010-11-08 

Sektionen för Ekonomi och Teknik 

Affärssystemsprogrammet inriktning företagsekonomi/ 

Valfritt ekonomiskt program inriktning företagsekonomi  

 

 

 

 

 

 

Vilken betydelse har den informella organisationen vid en 

verksamhetsförändring? 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Verksamhetsstyrning 15 hp 

Författare: 

Josefine Blid 

Therese Stierne 

Handledare: Sven-Olof Yrjö Collin 

Examinator: Torbjörn Tagesson 

  



2 

 

Förord 

Uppsatsen är skriven under våren 2010, utformad på kandidatnivå inom företagsekonomi, 

med inriktning redovisning och verksamhetsstyrning. Vi har fått förbättrade kunskaper och 

förståelse för vårt ämne, verksamhetsförändring. Detta då vi fått ta del av många åsikter och 

erfarenheter som vi finner lärorika, vilka har bidragit till att vi har kunnat realisera studien.  

Vi vill tacka respondenterna som medverkat i vår fallstudie, för att de öppet talade om sina 

upplevelser kring verksamhetsförändringen som genomförts i den organisation de är 

verksamma i. Detta för att det har givit oss en god förståelse, som kan ha en påverkan i vårt 

framtida arbetsliv men huvudsakligen i kandidatarbetet. 

Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare Sven-Olof Yrjö Collin, som trots vår relation till 

den tyska filosofen Hegel Friedrich behållit tron om att vi kan förmedla vårt budskap. Med 

den kontinuerliga tillgängligheten till hans kritiska ögon har han försett oss med tankar och 

idéer som varit betydande för vårt fortsatta arbete med uppsatsen. 

 

 

 

_________________________            _________________________ 

             Blid, Josefine    Stierne, Therese 

 

 

  



3 

 

Abstract 
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Authors:  Blid, Josefine (Halmstad University, ERP program targeting 

business) 

Stierne, Therese (Halmstad University, Optional economic 

program targeting business) 

Tutor:   Sven-Olof Yrjö Collin    

Title:  What purpose does the informal organization of a company serve 

during business change?  

Problem:  How significant is informal conduct in relation to implementing 

change within an organization, and furthermore how does this 

conduct influence the post-change prospects of the organization? 

Purpose:  The aim of this thesis is to theoretically produce a framework 

model of how individuals gain strength and influence within an 

organization by using the informal rules of that organization. This 

model will then be empirically examined for validity. 

Method:  This study will be conducted by doing a qualitative comparison of 

different organizations. In addition to this, a deductive approach 

was used where focus was put upon the proximity of the 

respondents who participated in the study. The study was 

performed on a public organization in southern Sweden. 

Theoretical framework:  The formal and informal aspects of the organization are described 

in detail. These aspects define the organization as a whole and the 

correlation between the two is examined with regards to change 

and renewal within the organization itself. In conclusion, a 

framework model is produced and presented which is the basis for 

the empirical assessment.  

Empirical framework:  The empirical data is presented as a case study; the data was 

gathered by conducting personal interviews. 

Conclusion:  The strength of each individual and the influence that they possess 

informally in an organization is directly correlated to their 

hierarchical position within the organization as well as the 

situational contexts of events. Based upon the situations identified 

in this case study there were three specific triggers for informal 

acting of an individual, these were: (1) incomplete directives, (2) 

non-existing directives or (3) a lack of time, i.e. stress. 

Key words:  Informal organization, formal organization, organizational change, 

load bearing and subsidiary.  
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Titel:  Vilken betydelse har den informella organisationen vid en 

verksamhetsförändring? 

Problem: Hur betydande är det informella agerandet i förhållande till en 

förändrings genomförande och därmed organisationens framtida 

existens? 

Syfte: Syftet är att teoretiskt framställa och empiriskt pröva en egen 

framarbetat modell över individers styrka av agerande i den 

informella organisationen under en verksamhetsförändring. 

Metod: En kvalitativ studie, med en deduktiv ansats där vi fokuserat på 

närhet till respondenterna, som medverkat i studien, vilken är 

genomförd på en offentlig organisation i södra Sverige.  

Teoretiskt perspektiv: Den formella- och informella organisationen, vilka är de två 

delarna som definierar organisationen som helhet beskrivs 

detaljerat. Dessa två delar sätts i relation till varandra och i 

samband med förändring och förnyelse. Avslutningsvis beskrivs 

en egen framarbetad modell, vilken utgör en avgörande roll för den 

empiriska undersökningen.  

Empiriskt perspektiv: I empirin presenteras den fallstudie som genomförts i form av 

personliga intervjuer. 

Slutsatser: Styrkan av det informella agerandet utgörs av individers 

hierarkiska nivå och kontexter av händelser. Identifierade 

situationer så som när ofullständiga och ej existerande direktiv 

samt tidsbrist förekom, är sådana som för detta case utmärkts vid 

informellt agerande. 

Nyckelord:  Informell organisation, formell organisation, 

verksamhetsförändring, bärande och understödjande. 
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1. Introduktion 

I detta kapitel kommer det att framställas en problembakgrund innefattandes utav redan framarbetad teori som 

är relaterad till det problem vi kommer att studera. Det följs sedan utav en problemdiskussion där vi fortlöper 

teoribearbetning som tidigare framställts av andra forskare som vi anser nödvändig att delge för att kunna 

påvisa varför området är i behov av fortsatt studie. Därefter framställer vi vår frågeformulering tillsammans 

med en förklaring som kommer att styrka vår studies relevans. Det redogörs sedan för ett kort och koncist syfte 

med uppsatsen som följs av uppsatsens disposition, det vill säga i vilken ordning vi kommer att framställa hela 

vår studie och vad varje del ska innefattas av. Avslutningsvis kommer kapitlet att visa de begreppsdefinitioner 

som vi anser nödvändiga att vidareutveckla för att inga missförstånd av olika begrepp ska uppstå.  

 ______________________________________________________________________________________  

 

1.1 Problembakgrund 

I detta avsnitt kommer det att återges redan framarbetad teori ifrån tidigare forskare som berör det 

ämnesområde vi kommer att fortsätta att studera. Det ska skapa en förståelse till vad som ligger till grund för att 

vi funnit vårt problem och för att påvisa varför vår frågeställning är av relevans. 

Cone (2007) beskriver att den informella organisationen är ett starkt fenomen med potential 

att förbättra verksamhetens utförande. Ur den informella organisationen kan det uppkomma 

sociala nätverk som kan vara mer betydande än den formella organisationen vid utförande av 

uppgifter. Den informella organisationen är ett naturligt system bestående av struktur som 

utvecklas utifrån personalens behov. Organisationen är också en viktig del för den personliga 

integriteten, respekten och självständigheten för personer i den formella organisationen. Detta 

till skillnad från den formella hierarkin, som domineras av opersonliga och formella 

befogenheter. Den formella organisationen utvecklar oundvikligen egna informella 

organisationer bestående av en viss status, makt, nätverk, kommunikation, arbetsform och 

struktur (Smart, 2005). 

Morris (2000) förklarar att en ständig förändring och utveckling av dagens marknader innebär 

att företagen måste utvecklas och förändras för att behålla sin konkurrenskraft. Det kan handla 

om teknologi, strategi, struktur, resurser och människor i organisationen. En förändring kan 

vara av olika omfattning, där en mindre förändring kan innebära förfining och finslipning av 

rutiner, produkter och processer medan stora förändringar innebär en mer omfattande 

förändringsprocess. Oavsett förändringens omfång kan de båda medföra ett nytt sätt att se på, 

utforma och driva en verksamhet (Bruzelius & Skärvad, 2004). Förändringen av en 

organisation kan medföra bland annat instabilitet i en organisation. Denna ostadighet kan leda 

till att de brister som uppstår under förändringsprocessen inte korrigeras formellt, utan istället 

påbörjar antingen enskilda anställda eller grupper av anställda informella 

uppgiftsförändringar. Detta för att försöka rätta till bristerna eller förbättra sina uppdrag i 

förändringsprocessen (Morris, 2000). 
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1.2 Problemdiskussion 

I detta avsnitt kommer det att presenteras tankar kring området vi har gjort fortsatta studier inom samt 

ytterligare teoriframställning ifrån tidigare studier.  

Den informella organisationen är den andra delen tillsammans med den formella 

organisationen som utgör hela organisationen. Funderingar som uppkommit är specifikt kring 

den informella organisationen, eftersom den inte består av något dokumenterat, och är därmed 

inte lika påtaglig som den formella organisationen. Specifikt är det gällande reflektioner kring 

den informella organisationens arbete som utförs vid verksamhetsförändringar som skapat ett 

intresse. Vi har uppmärksammat att Cone (2007) talar om att den informella organisationens 

betydelse i förhållande till den formella hittills inte har blivit tilldelad någon helhetssyn och 

därför kvarhållit vårt intresse. Den informella organisationen anser DeToni och Nonino 

(2010); Prusak (1997) kunna ses som det centrala systemet i en organisation, det vill säga att 

den driver de gemensamma processerna genom sitt agerande med stöd av de unika relationer 

som existerar. 

Förändring, som är en central del i vår studie är i sig en dynamisk och komplex aktivitet som 

redan vid införandet medför en betydelsefull påverkan på organisationens kultur och struktur. 

I flera led hamnar därefter påverkan av förändringen hos varje enskild individ i verksamheten 

(Morris, 2000). I en föränderlig organisation som en verksamhetsförändring innefattas av blir 

processen för att identifiera, kategorisera och prioritera förväntningar svårare. Detta i 

jämförelse med i en stabil organisation, eftersom påverkan ifrån den organisatoriska kulturen 

och arbetsetiken ständigt förändras. Större osäkerhet, som blir effekten utav den föränderliga 

organisationen försvårar agerandet inom en verksamhet, och informella förändringar kan bli 

utfallet. Uppgifter inom en verksamhet måste fortfarande utföras trots att organisationen är i 

en förändringsprocess och därför uppkommer dessa informella modifieringar (Ibid). 

Anledningen till att det blir informella förändringar är eftersom den formella organisationen 

inte är i stånd till att kunna agera efter sådana plötsliga situationer, vilka kan uppkomma 

under förändringstillståndet såsom den informella kan göra. Exempel på detta kan vara 

beslutstagande i en organisation. Vid den tidpunkt finns det inte tid för sådana styrnings- och 

värderingsnormer som den formella organisationen måste gå igenom innan ett beslut kan tas 

och därför ingriper individerna i den informella organisationen. Detta kan innebära att 

individer i organisationen vid förändringsprocessen blir, för att organisationen som helhet ska 

kunna fortlöpa tvungna att agera för situationers bästa. Denna flexibilitet som individerna i 

den informella organisationen nyttjar vid förändringsprocessens fortlöpande väcker därför ett 

intresse. Detta eftersom agerandet kan vara avgörande för organisationens fortsatta existens, 

men frågan är hur betydande det är? Mest påtagligt blir detta agerande när den formella 

organisationens struktur är instabil. Med detta i åtanke har vi definierat två begrepp som vi 

anser preciserar betydelsen av individernas agerande i den informella organisationen. 

Individernas utförande kommer vi att mäta i form av bärande och understödjande, vilket 

betyder att vi ska undersöka hur avgörande prestationen är för organisationens fortlöpning.  

 

1.3 Problemformulering 

Att en organisation ska kunna fortlöpa trots att en verksamhetsförändring äger rum kan vara 

av vikt för många organisationer. En organisation är i behov av att både den formella och den 

informella organisationen samverkar för att en förändring ska kunna vara genomförlig. En 

förändring av den formella organisationen är synlig och påtaglig jämfört med den informella 

organisationen och detta har fört oss in på frågan om individers betydelse av agerande i den 
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informella organisationens vid en verksamhetsförändring. Kan deras agerande underlätta 

förändringens genomförande och därmed organisationens fortlöpning? Styrkan blir den 

generella definitionen av begreppen bärande och understödjande, vilket är vad vår studie 

förhoppningsvis kommer att resultera i.  

Vi har påträffat en problematik kring den informella organisationens existens, innefattandes 

av att det inte är något specifikt som man kan se och förändra vid en verksamhetsförändring i 

jämförelse med den formella organisationen. Vikten av att den informella strukturens 

funktioner är starkt korrelerade till den formella strukturens agerande och en organisation är i 

behov av att båda strukturerna kan samverka för att förändringen ska kunna vara genomförlig. 

Detta eftersom organisationen fortfarande ska vara verksam under förändringsperioden och 

kunna vara effektiv. Med detta som grundtankar förde det oss till vår frågeformulering: 

Vilken är den informella organisationens betydelse vid en verksamhetsförändring? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att teoretiskt framställa och empiriskt pröva en egen framarbetad modell över 

individers styrka av agerande i den informella organisationen. Detta i förhållande till den 

formella organisationen vid en verksamhetsförändring. Med stöd av denna modell avser vi 

kunna mäta individers utförande i form av bärande och/eller understödjande styrka. 

Syftet är att teoretiskt framställa och empiriskt pröva en egen framarbetad modell över den 

informella organisationens grad av agerande i förhållande till den formella organisationen vid 

en verksamhetsförändring. Med stöd av denna modell avser vi att kunna mäta styrkan av den 

informella organisationens utförande i form av bärande eller understödjande. 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Delar  Uppsatsens utformning  Innehåll  

Början  Titelsida   

 Förord   

 Abstract   

 Sammanfattning   
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 Innehållsförteckning   

 1. Introduktion  
Här introduceras uppsatsen i 

form av bland annat 

bakgrund, syfte och 

frågeställning.  

Mitt  2. Uppsatsens metod  
Här beskrivs den ansats som 

uppsatsen förhåller sig till.  

 3. Teoretisk referensram  Här redogörs den teori som är 

av relevans för att vidare 

studera uppsatsens 

frågeställning.  

 4. Empirisk metod  
Här beskrivs den metod som 

fallstudien kommer att 

förhålla sig till.  

 5. Empiri  
Här presenteras den data som 

insamlats vid fallstudien.  

Slut  6. Analys  
Här analyseras empirin, det 

vill säga hur empirin förhåller 

sig till teorin.  

 7. Slutsats, fortsatt forskning 
Här redogörs för de resultat 

som framtagits av studien 

samt hur fortsatta studier kan 

fortskrida 

 Referenser  
Här redogörs för de källor 

som använts i uppsatsen.  

 Bilagor   

Med utgångspunkt från Mattsson och Örtenblad (2008, s. 46) har vi förändrat deras modell 

och anpassat den till vår egen disposition.  
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1.6 Begreppsdefinition 

I detta avsnitt kommer vi att definiera de huvudbegrepp som genomgående återkommer i uppsatsen. 

Anledningen till denna redogörelse är för att läsaren ska kunna urskilja de begrepp som kan upplevas 

invecklade.  

Bärande styrka: Vid en verksamhetsförändring finns det två organisationer som agerar, och 

bärande styrka är definitionen då den ena organisationen är övervägande starkare i form av 

utförandet jämfört med den andra. 

Understödjande styrka: Vid en verksamhetsförändring finns det två organisationer som 

agerar, och understödjande styrka är definitionen då den ena enbart är en organisation som 

agerar efter behov för den andra. 

Formell organisation: Den formella organisationen kan anses vara det generella begreppet 

för det formella systemet och den formella strukturen tillsammans.  

Informell organisation: Den informella organisationen är den oskrivna organisationen i 

verksamheten. Den informella organisationen utgörs dock främst av individers relationer och 

kopplingar genom kommunikationssystem, vilka byggs upp efterhand som det uppstår ett 

behov för den men som mer omfattas av systemet och strukturen. 

Formellt system: De kontrollerande och styrande tekniker som mestadels visar sig i form av 

regler, direktiv, normer och auktoriteter, vilka alla är en utövning av makt. 

Informellt system: Det informella systemet är det som kontrollerar och styr men som inte gör 

det enligt det som finns dokumenterat, det är det som gör att individer agerar vid situationer 

då det formella inte kan hantera situationen som uppkommer, det vill säga den blir visuell då 

det är i behov utav det. 

Formell struktur: Den formella strukturen är en uppbyggnad av flera mindre delstrukturer 

som exempelvis, avdelningar, befattningar och beslutsregler, vilka alla kan tyckas vara 

bidragande till en stabil ordning i en verksamhet.  

Informell struktur: Den informella strukturen anses precis som den formella strukturen vara 

ett verktyg för att organisera, återigen är detta inget som är visuellt för någon utomstående 

eftersom detta är något som är påtagligt för de anställda emellan varandra i en verksamhet. 

Det vill säga de anställda vet exempelvis vem de ska gå till för att vissa saker ska bli utförda 

snabbare jämfört med om de kontaktade den som egentligen borde utföra ett specifikt arbete.  

Informell kultur: Kulturen består rent konkret av individers beteendemönster och 

antaganden, vilka utgör grunden för individers medvetna individuella beslutstaganden. 

Informella grupper: Informella grupper är de sammanslagna relationerna som på grund av 

gemensamma intressen skapar en struktur och livsstil som är avskild men samtidigt 

överlappande de relationer som de föreskrivna arbetsrelationerna utgör.  

Informella relationer: De informella relationerna är de relationer som inte omfattas 

hierarkiskt och formellt. De är sådana relationer som uppstår genom ren ömsesidig 

överenskommelse mellan individer. Det finns olika informella relationer men exempelvis kan 

det vara sådana som medför att tjänster och gentjänster emellan anställda blir aktuella trots 

nya arbetssituationer. 



12 

 

2. Uppsatsen metod 

I detta kapitel kommer det att presenteras för- och nackdelar med olika metodval, detta för att tydligt kunna 

redogöra för vilken ansats som är bäst lämpad för vår studie.  

 ______________________________________________________________________________________  

En beskrivande ansats innebär att undersökningen ger ett beskrivande resultat som visar hur 

ett fenomen ser ut (Jacobsen, 2002) och det är denna typ av uppsats vi ska genomföra. 

Fenomenet vi ska studera är en verksamhetsförändring, där vi med en fallstudie önskar skapa 

en innehållsrik data, innefattandes olika synvinklar. Detta eftersom vi eftertraktar kunna 

utläsa individers informella agerande, vilket vi anser vara möjligt då vi får vetskap om 

oberoende upplevelser kring ett och samma fenomen. Tidsbegränsning i form av insamling 

och bearbetning av data är två avgörande faktorer för valet av fallstudiens utformning och 

enligt Backman (2008) kan ett fall vara minst lika unikt. Vår frågeställning lyder ” Vilken är 

den informella organisationens betydelse vid en verksamhetsförändring?”, där vi skall se på 

hur individer i den informella organisationen agerar. Detta kommer vi att genomföra i en 

miljö där den formella organisationen kan anses ha varit instabil, det vill säga i en 

organisation som befunnit sig i ett föränderligt tillstånd. Processen vid en 

verksamhetsförändring är för oss ett stadium där osäkerhet, otydliga direktiv och 

dysfunktionalitet är ett faktum. En fungerande organisation är trots detta nödvändigt och 

därför anser vi att individernas informella agerande tydligare framhävs, och därav 

frågeställningens uppkomst. 

 

2.1 Kvalitativ ansats 

Det brukar talas om två olika metodansatser vid val av utformning av en undersökning, 

kvalitativ och kvantitativ ansats. Kvantitativa metoder, kan kännetecknas av större 

enkätundersökningar och kritiseras ibland för att de inte tar hänsyn till sociala förhållanden. 

De kvalitativa ansatserna brukar vara mer ingående och koncentrerade på ett specifikt 

fenomen (Jacobsen, 2002; Björklund & Paulsson, 2003) och kännetecknas av intervjuer och 

observationer (Backman, 2008). Med syfte att studera individers agerande i den informella 

organisationen vid en verksamhetsförändring, där betydelsen av denna organisation är 

studiens tyngdpunkt. Därmed blir den kvalitativa ansatsen bäst lämpad. Detta för att den 

kvalitativa ansatsen jämfört med den kvantitativa ger undersökaren mer utförlig och detaljerad 

information att bearbeta och tolka. Detta då vi utifrån uppgiftslämnarnas svar i samband med 

mötet kan utläsa helhetssynsättet av upplevelserna. Genom det personliga mötet kan vi tolka 

individernas tonläge och ansiktsuttryck i förhållande till deras svar och därmed läsa mellan 

raderna. Problematiken med en kvalitativ ansats kan enligt Jacobsen (2002) vara angående att 

undersökaren inte får med allt som händer i exempelvis en intervju. Detta i avseende att 

uppgiftslämnaren ger rikligt med information som för undersökaren kan vara svårt att 

dokumentera men som vi ändå anser kunna fånga upp med hjälp av dagens teknologi. 

Undersökningar oavsett metodansats ger enligt Jacobsen (2002) enbart en beskrivning av en 

liten del av verkligenheten och det sägs generellt att den kvalitativa är mer öppen och kan ge 

en något mer nyanserad bild av kontext och individ. Den kvantitativa ger istället en mer 

fragmenterad och snävare bild av helheten. Med hänsyn till att vi kommer att fokusera på 

fenomenet organisationsförändring, och i detta specificera oss till att studera individerna i den 

informella organisationen, är den kvalitativa jämfört med den kvantitativa mer passande. 

Detta eftersom den ser på människans upplevelser och tolkningar (Holme & Solvang, 1997; 

Svensson & Starrin, 1996).  
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2.2 Deduktiv 

Den strategi vi kommer att arbeta efter är den deduktiva, då vi inleder vårt arbete med att 

skapa en förståelse för litteratur om det område vi valt att studera innan vi angriper vårt 

problem empiriskt. Till skillnad från den deduktiva utgår den induktiva istället ifrån att man 

studerar verkligheten först och därefter teoretiserar (Jacobsen, 2002). Med den strategi vi valt, 

skapar vi först en bild av vad området handlar om och därigenom får vi bredare kunskap, som 

sedan kan bidra till att vi lättare kan genomföra en empirisk undersökning. Den litteratur som 

vi skapat oss en förståelse för har bidragit till att vi har kunnat utforma en modell. Vi har en 

förhoppning om att denna ska leda till att vi kan utläsa det som vi efterfrågar i vår 

problemformulering. Med stöd av denna kunskap, får vi vetskap om vilka brister det finns att 

fylla i tidigare forskning samt hur vi lättare kan skapa bra undersökningsfrågor när det gäller 

undersökningsprocessen. I teorikapitlet beskriver vi organisationen som helhet för att kunna 

få en övergripande förståelse, bestående utav den formella och den informella organisationen. 

Med hänsyn till vårt fokus blir givetvis den informella organisationens genomgång mer 

detaljerat beskriven genom bland annat Grahams (1971) förklaring kring hur den informella 

organisationen arbetar under den formella organisationens struktur och processer. Den 

formella organisationen är av relevans att förstå för att kunna skapa sig en förståelse för den 

informella organisationen, som exempelvis kan ses som en täcka upp och utbyta erfarenheters 

funktion enligt Remøe (1982).  

 

2.3 Närhet 

När vi nu kommit fram till att vi kommer att utföra en kvalitativ ansats, då vi utgår ifrån en 

deduktiv ansats blir nästa steg att se på om vi i undersökningsprocessen ska hålla oss nära de 

individer vi studerar eller på distans för att inte påverka deras agerande (Jacobsen, 2002). Det 

vi kommit fram till är att med hänsyn till känsligheten kring informellt agerande blir 

förtroende en viktig faktor att ta i beaktning. Detta då vi önskar erhålla en bra relation till 

dessa individer som kan leda oss till att vi får en förståelse för det problem vi valt att studera. 

Med denna utgångspunkt anser vi att specifikt intervjuer kommer att vara den bästa ansatsen 

för oss. Detta därför att den kvalitativa ansatsen ger oss flexibilitet och tillåtelse att ändra i 

undersökningsprocessen (Holme & Solvang, 1997). Det kan vara en fördel då det kan vara ett 

sätt att komplettera de frågor som tyvärr bidragit till anpassade svar ifrån den intervjuade på 

grund av svårigheten att tala om den informellt agerande. Detta för att det i förhållande till 

formellt agerande egentligen utåt sett inte ska ha någon betydande roll. 
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras teori ur redan befintliga studier som är av relevans för vår studie . 

Organisationsteori, organisationsförändring, formell- och informell organisation inleder teorin och avslutas 

med en egen framarbetad modell. Uppkomsten av modellen är baserad på den forskning som vi tagit del av och 

presenterar i kapitlet.  

 ____________________________________________________________________________________  

 

3.1 Organisationsteori 

I detta avsnitt presenters teori som förklarar begreppet organisation både i form av betydelse och vad det 

innefattas av. Struktur som begrepp kommer också att beröras i förhållande till formell- och informell struktur. 

 

3.1.1 Organisation som begrepp 

Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, (2006) hävdar att ordet organisation kan ha flera betydelser. 

Det kan användas angående bestämda egenskaper i form av frågeformuleringar som berör 

specifika strukturdrag i företaget. Begreppet kan även användas i samband med diskussioner 

kring företaget som helhet, då frågor vidkommande hur en organisation kommer att reagera 

på ett speciellt problem kan vara ett exempel. Detta är av relevans för vår studie eftersom vi 

kommer att undersöka situationer som kan upplevas problematiska och ge effekter på en hel 

verksamhet. 

Karaktäristiskt för organisationer är att de har en arbetsdelning och en administrativ 

anordning som innefattas av olika regler, värderingar och avtal (Bakka et al., 2006). En 

sammanlänkning av alla dessa ligger till grund för att säkra koordinering, kontinuitet och 

måluppfyllelse (Kraut, Fish, Root & Chalfonte, 1990). För att organisationen ska kunna 

överleva på sikt, krävs att den administrativa anordningen tillsammans med den 

ekonomiska/tekniska anordningen balanserar (Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). Med 

kunskap och omvandling av pengar till varor och tjänster samt maktfördelning, planerings- 

och kontrollsystem anser (Ibid.) detta vara en framtidslösning. 

 

3.1.2 Formell och informell struktur 

Enligt Bakka et al. (2006) kan man föreställa sig en överordnad struktur som en uppbyggnad 

av flera mindre delstrukturer, generellt definieras struktur som en stabil ordning av 

komponenter inom en helhet. Det finns synliga strukturella komponenter såsom avdelningar, 

befattningar och beslutsregler men även sådana som är mindre synliga eller mindre lätta att 

observera. Detta eftersom den strukturen inte är något dokumenterat men fortfarande påtagligt 

genom sin effekt indirekt på individerna anses det intressant. Intresset för beteende i 

organisationer är korrelerat till strukturen och kan vara av betydelse både genom att det ger 

möjlighet till att påverka och styra samt ger svar till orsaker för ett visst beteende. En 

verksamhetsförändring innefattas för det mesta utav någon form av strukturförändring och 

kan bidra till beteendeeffekter. De följder som kan medföras av detta är att individerna i den 

informella organisationen agerar för situationens bästa. Genom de sociala nätverken som 

existerar blir snabba kontaktmöjligheter och nya beslutsvägar något som nyttjas, det vill säga 

den formella- och informella strukturen interagerar. De flesta större organisationerna har ett 
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organisationssystem där man tydligt kan se indelningen i avdelningar och de viktigaste 

ledningsfunktionerna (Bakka et al., 2006). Även de enskilda avdelningarna kan bestå av egna 

organisationssystem som visar dess arbetsdelning och huvuddrag i arbetsflödet. Formell 

struktur avser den uppsättning av huvudregler som man försöker verkställa i en organisation, 

detta med beaktande till arbetsdelning och styrning.  

Enligt Butler (1986) är den formella organisationen relativt transparent och klart definierad. 

Regler, mål, policys och procedurer är oftast nedskrivna på papper och man kan genom 

protokoll kontrollera bland annat hur ledningsstrukturen, organisationsstrukturen samt ansvar 

och auktoritet ser ut. Denna vetskap är av stor betydelse, eftersom det informella agerandet 

som vi ska studera är något som till ytan är ej existerande. Med det avser vi att det informella 

agerandet inte är påtagligt i den formella organisationen, och är därav något som utförs i en 

verksamhet som bara de involverade har vetskap om. För att kunna utläsa detta agerande 

anser vi att det krävs kunskap om det som går att tyda, eftersom med detta som utgångspunkt 

kan vi utläsa agerandet som utförs trots de formella direktiven. 

Den informella organisationen är oklar och mångtydig, målen som styr kan förändras snabbt 

och egenmäktigt beroende på infall och värderingar ifrån individerna i den informella 

organisationen. Även fördelningen av makten kan snabbt förändras inom den informella 

organisationen, detta till skillnad från de formella auktoriteterna, vilka för det mesta kvarstår 

oförändrade (Butler, 1986). 

 

3.1.3 Organisationer i förändring och förnyelse 

Organisationsutveckling är ett ämnesområde som väckt ett ökat intresse. Anledning till ökat 

engagemang inom just detta område kan vara dagens omgivning som verksamheter befinner 

sig i har lett till att förändringar kan bli väldigt plötsliga och påtvingade. Det kan därför anses 

vara så att man genom en verksamhetsutveckling i ett tidigare skede kan förändra 

organisationen och därmed förhindra att viss problematik uppkommer. Detta har då även 

bidragit till att man i samband med sin förändring önskar uppnå en utveckling för att på något 

sätt effektivisera sin verksamhetsprocess och därmed kunna se en kommande framgång för 

sin organisation (Bakka et al., 2006). 

Begreppen förändring, omställning och förnyelse har en gemensam betydelse för att något 

förändrar sig. Det behöver inte finnas någon direkt ledande part bakom en förändring utan den 

kan utvecklas i organisationer genom interna och externa krafter. Det finns många olika 

strömningar ifrån samhället som påverkar organisationen fortlöpande utan att det finns en 

medveten styrningsprocess (Bakka et al., 2006). Mer konkret kan initiativen till att en 

förändring blir aktuell påvisas enligt Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) ha sitt ursprung 

från omvärldspåverkan, styrningsomställning eller egen önskad effektivisering.  

Att genomföra en organisationsförändring är inte alltid en lätt process då hinder och motstånd 

av olika slag kan uppkomma (Hoogendoorn, Jonker, Schut & Treur, 2007). Enligt Bakka et 

al. (2006) kan motståndet visa sig i form av bristande engagemang, dålig stämning på 

arbetsplatsen, arbeta efter reglerna reaktioner, medarbetarna kan lämna organisationen och i 

större grupper kan arbete läggas ned. Dessa typer av motstånd kan upplevas som förståeliga 

eftersom de kan bero på osäkerhet om arbetsinnehållet i framtiden eller känsla av maktlöshet 

inför förändringar som sker. Detta bidrar till att arbetsklimatet blir försämrat och 

effektiviteten minskar i organisationen. En lösning för att undgå motstånd vid planerade 

organisationsutvecklingar kan vara att man avsiktligt involverar de anställda mer i processen. 
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Detta för att de ska känna delaktighet och att de utgör en viktig del i organisationen. Vidare 

finns det även organisationsförändringar som bidrar till motivation. Det finns då grupper av 

motivation som kan upplevas vara utfallet av förändringen. Detta genom självförverkligande, 

belöningar och andra fördelar som gör att det går att undkomma bestraffningar eller kan det 

vara genom känslan av meningsfullhet. Detta genom att individer utför de tilldelade 

arbetsuppgifterna, vilka skapar avsevärt värde (Alvesson & Svenningsson, 2007). 

I detta avsnitt har vi berört vilken betydelse strukturen har samt vad den består av. Vidare har vi fortfarande 

ganska ytligt berört strukturen genom organisationssystemet. Den formella strukturen är tydligt beskriven i form 

av protokoll genom den formella organisationen och innefattar kontrollerbara uppgifter. Vidare öppnas det upp 

för den informella organisationen och hur den berör strukturen, det vill säga organiseringen för aktiviteterna i 

en verksamhet och hur styrningen förändras. Även tankar kring organisationsutveckling som är en tilltänkt 

åtgärd för att effektivisera en verksamhet och förklaringar till varför ämnesområdet har fått ett ökat intresse 

beskrivs. Begreppsbetydelser för omställning, förändring och förnyelse tas upp eftersom begreppen används 

mestadels för samma betydelse, vid förändring av någonting. Motstånd ger sitt uttryck vid 

verksamhetsförändringar på så sätt att det kan visa sig i form av bristande engagemang och detta kan vara en 

anledning för att medarbetare känner sig maktlösa, detta i sin tur leder till att effektiviteten minskar. Som 

motparten till den negativa sidan, även kallat motståndet finns motivation, som är en faktor att se som utfallet 

eller som början till det nya införandet och bidrar därmed med ytterligare vyer för verksamhetsförändring än 

motståndsperspektivet.  

 

3.2 Formell organisation 

I detta avsnitt kommer det att redogöras för den formella organisationen, dess ursprung, vad den innefattar och 

dess starka fokus på makt och kontroll. Vidare följer en beskrivning av vad formalitet är och sedan kommer en 

redogörelse för den formella strukturen, vad dess egenskaper är och hur olika strukturer kan förhålla sig till 

organisationsförändringar. Slutligen beskrivs komponenter som kan reducera hinder och motstånd vid en 

organisationsförändring.  

 

3.2.1 Formalitet som begrepp utifrån ursprung inom organisationsteorin 

Formella organisationer kan ur ett historiskt perspektiv ses som en teknik, vilket underlättar 

kontroll över ett större antal personer (Redmond, 2008). När man pratar om formell struktur 

är det vanligt att man kommer in på benämningen byråkrati, vilket sociologen Max Weber 

grundade en teori och modell om (Blau & Scott, 2003; Udy, Jr, 1959). Weber sammansatte 

olika element i sin modell som beskrev byråkrati och dessa är arbetsdelning och 

specialisering. Dessa innefattar områden som enskilda avdelningar och befattningar där de 

anställda är anpassade och specialiserade för sin enhet. Ett annat element i Webers modell är 

hierarkisk struktur, vilket betyder att det är ett ordnat system i organisationen med olika 

maktutövanden i olika institutioner i form av ett nedåtgående led. Generella regler är ett 

annat element som innebär att organisationen har en uppsättning regler som gäller över hela 

organisationen, oavsett avdelning eller befattning. Exempel på detta kan vara en 

lagbestämmelse eller internt fastställda regler och omfattningen av dessa regler beror ofta på 

hur stor organisationen är. Det sista elementet i Webers modell av byråkrati är karriärsystem 

och detta element innebär att individer i organisationen bedöms av dess kvalifikationer som 

kan bestå av utbildning, arbetserfarenhet med mera (Bakka et al., 2006). 

Den formella organisationen är ett hierarkiskt system som har en stark koncentration av 

kontroll i organisationen som styrs av en central enhet. De regler som finns till för att 

kontrollera kan delas upp i två olika kategorier, externa regler och interna regler. De interna 

reglerna är de regler som handlar om att styra andra människors beteende och de externa 
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reglerna är de regler som ska styra den formella organisationen i sig själv (Redmond, 2005). 

Formalitet är en viktig aspekt som minskar anställdas osäkerhet i organisationen och 

stabiliserar styrningen mot verksamhetsmålen och det är detta som skiljer den formella 

strukturen från den informella. Den osäkerhet som kan uppstå i en informell organisation kan 

handla om överensstämmelse mellan gruppmedlemmarna i organisationen. Ett antal individer 

som presterar samordnat för att kunna uppnå sina målsättningar blir därmed av betydelse 

(Bruzelius & Skärvad, 2004). Styrning är en faktor som vi kommer att beakta eftersom det ger 

oss en uppfattning om hur individer leds mot ett strukturerat agerande. När vi har kunskap om 

detta kan vi därefter utläsa vilket agerande som är informellt.  

 

3.2.2 Formell struktur i relationen till organisationsförändring 

Vid en organisationsförändring förändras agerandet inom verksamheten genom att 

individerna inom de olika organisationerna verkar olika under själva förändringen. Detta 

beroende på vad förändringen innebär och om det är den formella eller den informella 

strukturen som förändras. Det kan handla om planerade förändringar i form av omställning 

(Bakka et al., 2006), som berör tekniska och instrumentella förändringar, där problemet och 

lösningen är klarlagd. Det kan även beröra förändringar eller utvecklingar som kräver en mer 

långtgående förändringsprocess, där problemen inte är helt självklara. Man kan då skapa en 

lösningsplan som inte är alltför detaljerad eftersom man kan känna förändringens inriktning. 

Det kan anses lättare att arbeta mot ett mål som är klargjort än att kontinuerligt få ny 

information om vad som ska uppnås. Detta i förhållande till osäkerhet är av intresse då det är i 

detta stadium vi anser att det informella agerandet är mest utmärkande. Det informella 

agerande är nödvändigt eftersom vi har en uppfattning om att de formella direktiven är svåra 

att identifiera och agera utefter. Det kan också handla om förändringar som innebär förnyelse 

och upplösande av det tidigare befintliga systemet (Bakka et al., 2006), och organisationen 

(Hoogendoorn et al., 2007), som kan innebära att till exempel tankemönster och handlingar 

förändras. Det är i störst utsträckning en förändring i form av omställning eller förnyelse som 

kräver styrning, vilket kan innefatta plötsliga och oförutsägbara händelser i omvärlden. Denna 

förändring är också tidskrävande då det är svårt att ständigt tolka och anpassa sig till den 

instabila och kontinuerligt föränderliga omvärlden (Bakka et al., 2006).  

I detta avsnitt har vi tydliggjort den formella organisationens ursprung. Vi har redogjort för Webers modell av 

byråkratin och dess fyra element. Vi har också redogjort för att olika strukturer agerar olika i en 

organisationsförändring samt hur styrning och osäkerhet är korrelerat till agerande . 

 

3.3 Informell organisation 

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för den informella organisationen, dess uppbyggnad, beståndsdelar och 

betydelse för verksamhetsförändring. Detta är det avsnitt som är av störst relevans för vår frågeställning och 

utgör tyngdpunkten för syftet med vår studie.  

 

3.3.1 Uppbyggnaden utav informella grupper och dess relationer 

Informella relationer är inte beskrivna i organisationsstrukturen, eftersom mellanmänskliga 

val är självmant fastställda genom ömsesidig överenskommelse av de involverande parterna. 

Det informella arbetet formas under den formella organisationens struktur och process. 

Relationer med andra som individer önskar associera med, skapar de preferenser för, vilka 
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anses vara inverkande av den formella organisationen (Graham, 1971). Informella grupper 

skapas vanligtvis utifrån individernas relationer och gemensamma intressen. De informella 

grupperna utvecklar en egen struktur och livsstil som är avskild från, men överlappande de 

föreskrivna arbetscentrerade relationerna. Dessa relationer som finns hierarkiskt brukar 

förknippas med formell auktoritetsindelning (Ibid). Samtidigt har det länge varit väl erkänt 

enligt Vogel (1968) att informella organisationsmönster och relationer existerar och spelar en 

avgörande roll vid bestämmande kring funktionella och/eller dysfunktionella egenskaper av 

formalisering. Detta stödjer vår frågeställnings relevans eftersom detta bekräftar att informella 

relationer är nödvändiga vid förändrade förhållanden i en organisation, vilket vi anser att 

formalisering kan vara. 

De relationer som finns i den informella organisationen kan vara av både äldre och nyare 

form. De äldre relationerna är de relationer som bildats vid tidigare tillfällen då individer 

arbetat tillsammans på samma avdelning eller liknande, men som i dagsläget arbetar på olika 

avdelningar eller sektioner. De relationer mellan individer som finns kvar trots nya 

arbetssituationer, avdelningar innebär att individerna vid behov fortfarande finns till hands för 

varandra vid problem som uppstår i dagens arbetsuppgifter. Det stöd som kan behövas kan 

vara i form av rådgivning och information. Om organisationen ska skapa nya projekt där det 

krävs personal från olika avdelningar kan även dessa relationer vara till fördel då individerna 

redan arbetat med varandra och har en god relation sedan tidigare (Gulati & Puranam, 2008). 

Relationerna mellan olika individer i olika enheter och avdelningar stärker organisationen då 

individerna tar stöd utav varandra trots deras olika uppgifter och positioner i organisationen i 

form av tjänster och gentjänster (Ibid.). Detta kan vara till hjälp i den formella organisationens 

arbete eftersom det ger styrka och mervärde för organisationen i helhet (Groat, 1997).  

 

3.3.2 Kulturen i en organisation är en del av den informella organisationen 

När man pratar om den informella organisationen kommer man också in på organisationens 

kultur, vilket avser stabiliteten i organisationen som ger de anställda meningsfull tro på, och 

förståelse för organisationens aktiviteter och mål. Anledningen till att kulturen har en 

avgörande roll för vår studie är för att den är en del av den informella organisationen. Detta 

eftersom vi ska studera individerna och deras relationer inom organisationen, kan kulturen 

inom organisationen vara av relevans. Det är stabiliteten och dess verkan som ger 

organisationen konkurrenskraft då dess anställda har ett drivande och positivt inflytande i 

arbetet, vilket kan resultera i långtgående effektivt arbete och resultat (Morris, 2000). 

Kulturen i en organisation utvecklas över tiden och förändras långsamt och stärks hela tiden 

genom praxis och en positiv anda mellan individerna i organisationen. Man kan jämföra 

kulturen med den informella organisationen som helhet. Kulturen berör i största grad 

individernas gemensamma beteendemönster och antaganden medans informella 

organisationen som helhet innefattar kopplingar mellan individer och dess 

kommunikationssystem (Groat, 1997).  

McConkie och Wayne Boss (1986) anser sig ha funnit effekter som organisatoriska 

förändringar och dess myter bidragit till vid forskning av organisationer i förändring. Dessa 

myter, såkallade historier som sprider sig och lever vidare via de relationer som finns i den 

informella organisationen ska kunna tillföra relevant vägledningen. Historierna medför att 

situationer som uppkommer i organisationen kan ha en påverkan på andra anställda i 

betydelse att de ser vad andras agerande ger för belöning eller bestraffning och medför 

därmed att de själva kan ha en inverkan på utfallet av sitt agerande. Bang (1994) instämmer 

att bland annat stämningar, normer och föreställningar kan ha en inverkan på individer i form 
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av styrning av agerande. Situationer eller händelser som uppmärksammas inom en 

verksamhet kan ge tydliga svar till vad som är rätt och vad som är fel, och detta leder i sin tur 

till definitionerna acceptabelt och oacceptabelt beteende och dess gränser (McConkie & 

Wayne Boss, 1986).  

 

3.3.3 Förståelse och påverkan av den informella organisationen 

Det är viktigt att se den informella organisationen som ett resultat av det agerandet som inte 

fått utrymme i den formella organisationen. Informella relationer är inte påtagligt synliga, 

med det menar vi att de inte syns i den hierarkiska strukturen, men spelar ändå en avgörande 

roll, detta eftersom de kan röra sig emellan och förbi en existerande formalitet. Detta ger 

förutsättningar till att organisationen kan arbeta effektivt trots påfrestande situationer eftersom 

de informella relationerna kan stödja med flexibla lösningar, oberoende av organisationens 

formalisering. Relationer är inte endast en strukturerad avvikelse det är även ett gemensamt 

svar till överlåtelse, osäkerhet och relationer av auktoritet och makt i organisationen. Därför 

måste man se individerna i den totala organisationen som strategiska aktörer, i syfte att 

kontrollera sina egna liv och arbetssituation genom den informella organisationen (Remøe, 

1982). 

Vikten av det informella systemet för organisationen kan variera på grund av olika 

uppfattningar, men kan sammanfattas i olika teser: 

 Tesen om social behovstäckning, innefattas av att den informella strukturen täcker 

sociala behov (social trygghet, kontakt och samtal, information och socialt stöd) och 

betraktas som ett positivt bidrag till organisationen. 

 Kompletteringstesen, innefattas av att den informella organisationen kompletterar det 

formella systemet, detta eftersom att regler och direktiv aldrig kan omfatta alla de 

handlingar som ska utföras. Snabba kontaktmöjligheter och självständiga beslut gör att 

oskrivna regler och det sociala nätverket utgör en viktig betingelse för att arbetet ska 

kunna fortlöpa. Den informella organisationen anses därmed vara ett stöd för att 

reducera osäkerhet.  

 Förvrängningstesen, här anses den informella organisationen vara en medverkande 

part för att förvränga avsikterna i den formella organisationen. Den informella 

organisationens agerande borde egentligen ses som en möjlighet till att effektivisera 

en beslutssituation men som på grund av avvikelsen från de formella bestämmelserna 

anses motarbetande. 

 Motsättningstesen, i detta fall ses den informella strukturen som en motstridande part i 

förhållande till den formella strukturen, då den särskilt i större organisationer utgör en 

grogrund för utveckling och fientlig inställning till organisationen och ledningen.  

Informella organisationer som anses skapas utifrån formella organisationer måste man ha 

förståelse för, detta för att få ett svar till de svagheter som finns i en verksamhet. Aspekter för 

informella organisationer som att de ”täcker upp” syndrom, sluten formation, systematiskt 

arbetsenhetslärande och utbyte av information och erfarenheter mellan grupper av anställda är 

nödvändigt för att undvika fallgropar i hierarkin (Remøe, 1982).  
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3.3.4 Den informella organisationens involvering och rolltagande vid 
beslutstagande och måluppfyllelse 

Måluppfyllelse kan enligt Farris (1979) för organisationer vara bidragande till att individuella 

mål blir uppfyllda, men i de andra situationerna kan det vara så att de organisatoriska målen 

och de individuella målen är starkt stridande. Det kan därför bli ett strategiskt beslutstagande 

som påverkas av de båda delarna. För att organisationens mål ska bli uppfyllda, krävs det att 

det på individnivå befinner sig tillfredsställda medarbetare, med dessa medarbetare menar vi 

de som är nöjda och har uppnått sina mål, vilket dem gör när de känner att deras behov och 

önskningar blir uppfyllda. Enligt Alvesson och Due Billing (1999) är individers 

välbefinnande av stor betydelse och när väl dessa är uppnådda känner sig individerna mer 

nöjda med sin tillvaro och levererar därmed värde för organisationen och dess mål. Med detta 

vill vi då påvisa att de individuella målen styr de organisatoriska målen och att de måste 

samspela för att vara uppnåeliga. Därför anses det viktigt att kunna förstå mekanismer där de 

individuella målen påverkar strategiskt beslutsfattande då den informella organisationen 

består utav mellanmänskliga relationer som inte är styrda av de formella reglerna utan 

uppkommer vid behov (Farris, 1979).  

Rättvisande anser Farris (1979) skulle vara att säga att ingen formell organisation kan arbeta 

effektivt utan stöd ifrån den informella organisationen. Tidigare har inte den informella 

organisationen varit av intresse för studier inom ämnet eftersom den generella vyn av dess 

innebörd har länge enbart varit att den informella organisationen varit en motverkande part till 

den formella. Anledningar till att de har setts som en motverkande part kan ha varit för att 

individer kan ha visat att de inte vill ses som medel för den formella organisationen ställning. 

Detta eftersom den informella organisationen växt fram och fått fäste och anses spegla de 

spontana ansträngningarna av individer och subgrupper, för att kunna kontrollera situationer 

av deras existens, vilket då uteslutande tyder på att den formella inte lämnat utrymme för. De 

framträdande målen i en formell organisation är organisationens och i en informell 

organisation är det individernas.  

I en informell organisation är det individernas roll som representerar den strukturella enheten. 

Individuella roller kan inkludera saker såsom att förse information, föreslå lösningar, 

utvärdera idéer eller att sprida rykten. Några av rollerna har den formella organisationen 

begärt men de som uppkommit spontant är för att tillfredsställa individers behov (Farris, 

1979). Anledningen till att dessa tas upp är för att som tidigare nämnt kan det vara en del av 

måluppfyllelsen och för att organisationen ska kunna få sina mål uppnådda kräver det att 

tillfredsställelse finns på individnivå, och rolltagandet kan då vara en del av processen för att 

det ska vara möjligt. Återigen påvisar vi vikten av den informella organisationen som helhet 

med avseende till huruvida det innefattas av interaktioner emellan individer och hur det bidrar 

till att de tillfredsställer individers behov. Detta relaterar vi till måluppfyllelse och därmed 

tillfredsställelse för verksamheten som helhet för att kunna utvecklas och vara 

konkurrenskraftiga.  

Informella organisationer involverar interaktioner mellan människor som utvecklas spontant 

för att tillfredsställa individers behov, de utvecklas i förhållande till händelser som rör 

interpersonella verkställanden. Det vill säga om ett verkställande har ett eftertraktat utfall, 

ifall det ens bara delvis tillfredsställer ett behov hos en individ, är det mer troligt att 

verkställandet blir färdigställt än om det inte fanns något behov (Farris, 1979).  
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3.3.5 Informella organisationens betydelse i en förändring 

När organisationer investerar i omstruktureringar i sina verksamheter resulterar det många 

gånger i besvikelse. Detta på grund av att mycket av det egentliga arbetet i företaget utförs 

trots den formella organisationens involvering. Den informella organisationen, där nätverk av 

relationer emellan anställda skapas genom funktioner och divisioner för att uppgifter ska bli 

utförda snabbare är resultatet av detta (Prusak, 1999). Dessa informella nätverk kan lätt ta sig 

förbi de formella tillvägagångssätten och ta egna initiativ för att kunna möta upp vissa 

tidsgränser som då leder till bättre organisatoriska beslut (Kraut et al., 1990). Precis som de 

kan möta upp och förbättra utförande kan de också vara ett hinder för den verksamhet de är 

aktuella i (Farris, 1979). Detta då de kan förhindra kommunikation samt skapa och uppmuntra 

invändningar till förändringen om inte ledare vet hur de ska identifiera dem och ge dem 

direktiv (Prusak, 1999).  

En förändring av en organisation kan innebära att den formella strukturen i organisationen 

under förändringsprocessen blir svag och instabil. Det är då betydelsefullt för organisationen 

att ha en stark informell organisation med starka band mellan olika enheter och avdelningar 

som går in och underlättar förändringsprocessen (Morris, 2000; Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Detta eftersom de informella nätverken kan röra sig obegränsat, då de nödvändigtvis inte 

behöver gå igenom alla nödvändiga funktioner för att uppnå den önskvärda prestationen 

(Prusak, 1999). Förändring inom organisationen initierar författarna med fyra kategorier: 

struktur, teknologi, fysiska förändringar samt på individnivå. Förändring inom strukturen kan 

involvera modifieringar av företagets auktoritetsrelationer, koordinationsmekanismer eller att 

arbeten omkonstrueras. Förändringar som involverar hur arbete processas, eller i utrustningen 

eller metoden som används vid omvandlingsprocessen klassificeras som en 

teknologiförändring. Fysiska och individuella ändringar i form av kompensation eller 

komplettering ökar effektiviteten i organisationen då kompensation omfattas av ändringar för 

området och arbetsplatsens utseende samt i form av mänsklig arbetskraft. Den sista kategorin, 

komplettering omfattas av förändringar inom anställdas attityder, deras förväntningar och 

förmågor i form av motivation (Morris, 2000). Denna motivation syftar till att få fram ett 

beteende hos individerna som är av värde för processen och dess arbete, som inte framhålls i 

den formella organisationen (Gulati & Puranam, 2008; Groat 1997). 

I detta kapitel har vi presenterat uppbyggnaden utav informella grupper och relationerna inom grupperna. Det 

som framställs att ligga av vikt är hur mellanmänskliga val utgör de informella relationerna. Vidare beskrivs 

kulturen i samband med individers gemensamma beteendemönster och antaganden. Därefter följer en 

beskrivning för förståelse och påverkan i förhållande till den informella organisationen där det som är mest 

utmärkande är de fyra teserna, vilka tar upp vikten av det informella systemet för organisationen. Den 

informella organisationens involvering och rolltagande följs sedan utmärkande av måluppfyllelsen i form av 

organisatoriska mål i samband med individuella mål. Avslutningsvis beskrivs den informella organisationens 

betydelse vid en organisatorisk förändring, där de fyra kategorierna: struktur, teknologi, fysiska samt 

individuella förändringar är det som framhävs. 

 

3.4 Egen framarbetad modell 

I detta avsnitt kommer vi att beskriva den modell vi framtagit för att kunna mäta den informella organisationens 

betydelse i en verksamhetsförändring i förhållande till den teori vi ansett aktuell för vår studie. 

En förändring för oss innebär att någonting inom en verksamhet ska bli effektivare och 

därmed leverera mer värde för de involverande, vilka kan vara personal, leverantörer, kunder 

med flera. För att förändringen ska vara genomförbar, förutsätts det att det ska finnas en vilja 

att förändra, viljan att stödja ett agerande för organisationens förbättring. Det vill säga ett mål 
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som vi antar att en förändring bidrar till kräver att individerna upplever tillfredsställelse över 

sina egna situationer först (Farris, 1979). Angelöw (1991) menar även han att en individ som 

uppfattar en förändring positivt kommer att ha engagemang i förändringsarbetet som leder till 

att arbetet fortlöper. En förändring behöver inte leda till positiva inställningar hos de 

involverade individerna, det kan även leda till att individerna uppfattar förändringen som 

hotfull, vilket ger sitt uttryck i motstånd. För att motverka detta kan vikten av den informella 

organisationen att utmärka sig, eftersom interaktioner emellan individer innebär att den 

hotfulla synen kan komma att reduceras. Detta i form av att individerna upplever situationer 

annorlunda men genom diskussioner framhävs andra betraktelsesätt, vilket medför att 

individerna blir tillfreds med situationen och enligt Farris (1979) kan måluppfyllelse först då 

bli möjlig.  

Syftet med vår undersökning är att mäta individers agerande i den informella organisationens 

inverkan och styrka i en verksamhetsförändrings process. Utifrån den framarbetade teorin 

tidigare i detta kapitel kommer vi nu redogöra för en modell som vi vidare har för avsikt att 

pröva, då vi avser att mäta styrkan av den informella organisationens agerade. Som tidigare 

redogjorts i detta kapitel har den informella organisationen olika betydelse och underlättar för 

organisationen som helhet i olika utformning. Beroende på vad som förändras i 

organisationen krävs det olika agerande och stöd ifrån individerna i den informella 

organisationen. Exempel på att relationer mellan individer kan underlätta i situationer kan 

vara då det skett förändringar i den hierarkiska strukturen (Gulati & Puranam, 2008; Morris, 

2000). Formella beslutsvägar kan upplevas hämmande för effektivt arbete då 

omkonstruktionen gjort dessa längre och otydliga. Genom gamla och nya relationer kan andra 

kommunikationsvägar utnyttjas och därmed stödja fortlöpning av arbete, specifikt vid en 

förändringsprocess som vi ska undersöka. Rådgivning och informationsbyte är därmed en 

viktig detalj att beakta när det gäller den informella organisationens betydelse eftersom 

individerna då finner lösningar som undkommer osäkerhet.  

De nätverk som förekommer i den informella organisationen gör att uppgifter blir utförda 

snabbare och detta eftersom dessa nätverk kan agera utanför de formella bestämmelserna. De 

kan gå egna vägar och ta egna initiativ för att kunna möta upp vissa tidsbegränsningar jämfört 

med formella nätverk som måste följa fastställda direktiv. De snabba kontaktmöjligheterna 

kompenserar det formella systemets osäkerhet och ger möjlighet till att arbetet i processen 

kan fortlöpa och undvika fallgropar (Remøe, 1982). Dessa nätverk och relationer ger också ett 

socialt positivt bidrag för de involverade individerna genom trygghet, stöd och 

kommunikation, eftersom det underlättar för individer i organisationen att vilja agera. 

Betydelsen av den informella organisationen kan därmed vara större vid en 

verksamhetsförändring enligt Morris (2000), eftersom den formella organisationen kan 

upplevas vara instabil.  
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Figur 3.1 Graden av styrka i den informella- och formella organisationen vid en 

verksamhetsförändring. 

Vid en verksamhetsförändring är det i de flesta fall den formella organisationen och dess 

formella bestämmelser som förändras. I förändringsprocessen kan det då bli svårt för 

organisationen att ha vetskap om vem som ska göra vad och en osäkerhet om agerande och 

ansvar uppstår. Farris (1979) anser att överlag kan det anses vara så, att för att den formella 

organisationen effektivt ska kunna fortlöpa, finns det ett behov av den informella 

organisationens inverkan. 

Den modell som vi framställt visar ett linjärt samband mellan den formella- och informella 

organisationen. Med detta avser vi att kunna definiera den informella organisationens andel 

av utförande i förhållande till den formella organisationen. Ju svagare den formella 

organisationen är, desto starkare krävs det att den informella är. Detta eftersom individers 

agerande i den formella organisationen styrs av de högre instanserna. Detta i förhållande till 

en verksamhetsförändring innebär att direktiven kan bli otydliga och därav är det informella 

agerandet av hög relevans. För att kunna definiera denna inverkan och av vilken betydelse 

den är anser vi att begreppen bärande, understödjande och ingen styrka alls kan utgöra graden 

av inverkan. Det kommer att ge svar till styrkan av individernas agerande i den informella 

organisationen vid förändringsprocessen. Understödjande är den informella organisationen 

om den enbart är en stödjande part som finns till hands till den formella organisationens 

arbete. Begreppet bärande innebär att den informella organisationen är starkare i form av 

utförande än den formella organisationen och avgörande för arbetets fortlöpning vid 

verksamhetsförändringen.  
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4. Empirisk metod 

I detta kapitel kommer det att presenteras teori kring hur vi efter våra val kommer att teoretiskt genomföra vår 

empiriska studie. Dessutom kommer förhållandet mellan teorin och våra intervjufrågor klargöras, det vill säga 

en redogörelse för vad som gör dem relevanta för vår studie. 

 _________________________________________________________________________   

 

4.1 Datainsamlingsmetod 

För att understödja en datainsamling finns det två olika valmöjligheter en undersökare kan ta hjälp av: 

primärdata och sekundärdata (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2001). 

 

4.1.1 Primär- och sekundärdata 

För att det som framställs genom en undersökning och dess process skall vara trovärdigt hos 

läsaren krävs det att vi författaren kritiskt granskar stegen i processen, vilket omfattar allt 

ifrån insamling av sekundärdata till insamling av primärdata samt analys av detta (Nyberg, 

2000).  

Primärdatan är den data som sägs vara skräddarsydd för den framtagna frågeställningen och 

där forskaren för första gången samlar in information om det specifika ändamålet (Jacobsen, 

2002; Björklund & Paulsson, 2003). För att samla in informationen som berör vår 

problemformulering och som inte är bestående utav tidigare forskning utan är specifikt 

relaterat till vårt syfte har vi företaget som vi undersökt att tacka för. De är med 

respondenternas vilja och möjlighet till att ställa upp som är avgörande för att primärdatan ska 

vara potentiell. Att samla in primärdata kan göras på olika sätt och de vanligaste är metoder i 

form av intervju, vilken är den insamlingsmetod som vi kommer att använda oss utav, men 

utöver det finns även observation och frågeformulär. Vilket utav dessa sätt som lämpar sig 

bäst beror på om det är en kvalitativ eller kvantitativ ansats som skall utformas (Jacobsen, 

2002), detta eftersom de olika metoderna används för olika ändamål. Med hänsyn till vår 

problemformulering och syftet med uppsatsen är det den kvalitativa ansatsen vi valt att skriva 

utefter.  

Att intervjuer blev metodvalet beror på att vi ska undersöka ett fenomen där upplevelser och 

känslor spelar en avgörande roll och för att kunna fånga dessa uppfattningar anser vi att 

intervjuer var mest lämpligt. Vid en observation hade det varit svårt att fånga dessa 

uppfattningar eftersom det är något utomstående till organisationen, vilket vi inte enkelt hade 

kunnat tyda utifrån de involverade. Frågeformulär var heller inte ett alternativ för oss 

eftersom vi menar på att det inte hade kunnat ge oss rättvisade svar till upplevelserna. Detta 

då uttryck och tonfall är något som hade fallit bort vilket vi anser kan ha väsentlig betydelse 

för helhetsbilden som vi önskar kunna utläsa kring fenomenet. Kvalitativa metoder har inte 

som mål att säga något generellt eller typiskt utan snarare fånga en mängd olika upplevelser 

om det unika och speciella (Larsson, 1986). Vi ska studera ett fenomen i en verksamhet som 

innefattas av individers upplevelser och attityder och med stöd av (Svensson & Starrin, 1996) 

anser vi därför att om detta ska kunna vara uppnåeligt krävs det att vi använder den kvalitativa 

ansatsen.  
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En intervju kan gestaltas på olika sätt där ett sätt uppges i form av öppen individuell intervju, 

som innebär att en dialog mellan undersökare och uppgiftslämnare utgörs (Jacobsen, 2002). 

Detta sätt är det vi valt att använda oss utav vid vår undersökning eftersom vi med hänsyn till 

vårt ämne önskar kunna skapa en relation med tillit, detta för att kunna få rättvisande svar till 

problemet vi studerar. Vi kommer att göra detta ansikte mot ansikte som enligt Jacobsen 

(2002) är den vanligaste metoden. Enligt Arfwedson och Ödman (1998) är metoden dessutom 

en språklig kommunikation som överlag är den effektivaste metoden för att delge 

information. Detta stödjer vårt metodval av öppen individuell intervju, eftersom vi där får den 

ytterligare informationen vi anser kan bidra till en djupare helhetsförståelse utav det 

föränderliga tillståndet. Det med hänsyn till att vi anser att metoden är effektivare på så sätt 

att vi kan få både ansiktsuttryck och tonfall med i våra tolkningar utav deras svar som vi 

kommer att erhålla. 

Att genomföra en öppen individuell intervju ansikte mot ansikte kan komma att vara 

kostnadskrävande i både tid och pengar eftersom undersökaren då måste byta plats för varje 

ny intervju som skall utföras (Jacobsen, 2002; Björklund & Paulsson, 2003). Trots detta anser 

vi ändå att metoden är den som är mest lämplig för vårt ändamål, men för att underlätta för 

uppgiftslämnaren finner vi att telefonintervju även kan vara ett alternativ. Här kan vi dock inte 

se ansiktsuttrycken men tonläget kvarstår, detta anser vi inte vara den mest passande metoden 

men med vetskap om att olika hinder på vägen kan uppkomma kvarstår detta som ett 

alternativ för genomförandet utav intervjuerna. Enligt Larsson (1986) kommer vi oavsett 

intervjuform att följa den traditionella intervjutekniken, som syftar på att inte ställa ledande 

frågor. Vid en intervju är det mycket information som delges och därmed kan det för 

undersökaren bli svårt att hålla koncentrationen och memorera alla detaljer under hela 

intervjutiden (Svensson & Starrin, 1996). För att vi som undersökare ska kunna fånga all 

information som uppgiftslämnare delger anser vi att utöver anteckningar vid intervjuerna att 

stöd av en diktafon kan vara nödvändigt, detta för att säkerställa reliabiliteten (Jacobsen, 

2002). Enligt Edenius (1997) kommer vi då istället att kunna bearbeta den insamlade 

informationen vid flera tillfällen, sådan information som vi utan diktafon hade kunnat gå 

miste om. Med hänsyn till att vi ska studera frågor som ger utförliga och personliga svar anses 

det även enligt Arfwedson och Ödman (1998) nödvändigt att registrera återgivning av 

händelser med hjälp av denna metod. 

Med detta sagt kan vi konstatera att de bortvalda sätten är observation och enkät. Observation 

är något vi egentligen önskat använda oss utav vid vår undersökning då denna metod innebär 

att undersökaren studerar människor och dess beteende vid en specifik situation (Jacobsen, 

2002). Trots detta anser vi att tiden är för knapp för att kunna utforma en undersökning av 

detta slag, både i form av utförandet samt sammanställningen. Enkät var det andra alternativet 

vi valde bort, detta eftersom det till en början är den vanligaste metoden vid kvantitativa 

studier och vi gör en kvalitativ. Dessutom ger den en ytlig prägel, det vill säga den fångar inte 

upplysningar om förhållanden som går utanför frågeformulärets gränser och det krävs att man 

har god kunskap inom området för att kunna definiera vad som är av relevans (Ibid). Detta är 

för oss inte av intresse, eftersom enkät inte kan ge svar till de förhållanden som vi önskar att 

studera och följdfrågor som troligtvis kommer att användas, är här inget alternativ. 

Anledningen till att följdfrågor kan komma att bli aktuella vid intervjun anser vi kunna vara 

på grund av att uppgiftslämnaren inte uppger ett tillräckligt utförligt svar. Detta ger upphov 

till att vi som undersökare måste ställa ytterligare frågor som berör samma frågeställning. I 

annat fall kan det vara svaret som uppgiftslämnaren anger, som bidrar till att vi som 

undersökare önskar vidare information. Detta eftersom det kan beröra en annan synvinkel 

som vi tidigare inte reflekterat över (Ibid). En rekonstruering av en individs sätt att tänka är 

det vi vill försöka återskapa. Med stöd av dessa följdfrågor får vi då ytterligare svar till 

situationer vi inte riktigt förstår och detta leder till att vi får en helhetsbild av deras 
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upplevelser (Arfwedson & Ödman, 1998). Andra dokument som utvärderingar, 

undersökningar och protokoll angående beslutstagande hade vi gärna sett som en ytterligare 

datakälla för att skapa styrka för studiens resultat. Anledningar som bidrog till att dessa inte 

kunde användas var bland annat för att de inte var offentliga handlingar och oavsett 

anonymiteten var det ändå inget alternativ. En faktor till följd av vårt val att studera en 

verksamhetsförändring nära i tiden blev att utvärderingar av denna ännu ej färdigställts. Det 

resulterade i att dessa tyvärr inte kunde vara en del av vår empiriska datakälla. Dessutom hade 

tyvärr inte någon utav de individer vi som vi intervjuade tillgång till andra protokoll gällandes 

beslutsfattande och de som väl hade förfogandet för sådana handlingar kunde inte dela med 

sig utav dem. Anledningar till detta berodde på att de inte hade någon uppfattning om vart 

dessa var lagrade eller om de ens fanns nedskrivna. Med hänsyn till denna problematik och 

tidbrist beslutade vi att detta låta gå därhän. Processen för att få åtkomst till dessa dokument 

skulle bidragit med för mycket arbete för de involverande och eftersom vi inte ville vara till 

någon börda och flera ställt upp som intervjuobjekt stannade insamlingen av primärdata där. 

 

4.1.2 Urval 

Vårt urval av organisation, blev en offentlig organisation som är placerad i södra Sverige, där 

den avdelningen som genomfört organisationsförändringen och dess personal är våra 

respondenter. Anledningen till att vi valde endast en organisation med inriktning på en 

avdelning var för att vi anser att detta ger oss en fallstudie som blir mer innehållsrik ur olika 

synvinklar på ett och samma fenomen jämfört med om vi hade studerat olika organisationer. 

Hade vi istället studerat flera organisationer hade det på grund av tidsbrist resulterat i att vi 

hade fått flera olika case men inte av samma omfattning i förhållande till antalet datakällor. 

Detta eftersom vi inte hade haft möjlighet att kunna utveckla och analysera den insamlade 

datan vi erhållit. Vi anser då som Christensen et al. (2001) att vi nu istället kommer att kunna 

presentera information som är mer detaljerad om just detta fenomen. Ett första kriterium för 

valet av organisation var att verksamhetsförändringen vi önskade studera skulle vara utfört 

nära i tiden. Att studera en förändring som ligger nära i tiden i förhållande till en som utförts 

för flera år sedan anser vi även påverka tillförlitligheten. Detta för att minnet spelar en 

avgörande roll för återskapandet av upplevelsen, då egna tankar och värderingar ännu inte 

involverats i den utsträckningen att de har en övervägande påverkan för återgivningen. Det 

blir mer utrymme för våra reflektioner, och att läsa mellan raderna anser vi kommer vara 

lättare.  

På grund av respondenternas konkreta svar, det vill säga preciserade uttalanden om händelsen 

anser vi att studiens resultat blir mer trovärdigt. Då vi med oberoende förhållande till 

organisationen analyserar fenomenet. En uppfattning som vi erhållit under dels teoretiska 

studier samt erfarenheter av offentliga och privata verksamheter är att informellt agerande är 

olika utmärkande och accepterade. I privat sektor har vi upplevt att informellt agerande är mer 

acceptabelt, eftersom de inte bär lika stor skyldighet gentemot samhället att utföra 

arbetsuppgifter enligt regler och normer. I jämförelse med den offentliga sektorn är det 

informella agerandet mindre godtagbart, då vi uppfattat verksamheter inom denna sektor som 

mer styrd och riktad mot samhället. Därför anser vi att det är av intresse för oss att studera en 

verksamhet inom offentlig sektor, då problemet vi ska studera som innefattas av informellt- 

och formellt agerande framgår tydligare. Andra faktorer som stärkt vårt urval av organisation 

är att vi genom relationer från tidigare erfarenheter lättare kunde få kontakt med 

organisationen. Dessutom var tiden emot oss vilket gjorde att valet blev oundvikligt eftersom 

fallstudien annars hade uteblivit tills vidare, och det var för oss inget alternativ.   
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Urvalet av enheter har stor betydelse för undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, 

detta eftersom ett representativt urval blir enligt Jacobsen (2002) inte aktuellt med så få 

respondenter. Problematik kan uppstå som att människor ljuger eller att de på andra sätt 

delger fel information. I en kvalitativ studie måste man urskilja mellan urval av enheter till 

intervju, observation och till dokumentundersökningar. Vid intervjuer, som är det som vi ska 

använda oss utav, måste man vara uppmärksam på vilka individer som undersöks. Vid en 

kvalitativ studie är det inte lämpligt att förlita sig på slumpens inverkan för valet av 

respondenter som vid en kvantitativ ansats (Larsson, 1986). Detta eftersom vi genom en 

kvalitativ studie har som målsättning att undersöka de olika sätt respondenterna upplever ett 

fenomen och på detta sätt undviker vi att tappa fokus i vår bearbetning (Ibid). En problematik 

vid urval av enheter är att undersökaren själv väljer de individer den tror sig veta kan ge bäst 

information. Detta tar vi hänsyn till då vi i valet av respondenter valt att intervjua personer 

med olika befattningar, kön och delaktighet i organisationsförändringen som vi kommer att 

undersöka (Jacobsen, 2002). För att detta ska vara möjligt har vi med stöd av 

snöbollsmetoden kunnat få tag i de respondenter med önskad egenskap, då vi genom en 

kontaktperson blev hänförda vidare, vilket skedde i flera led (Körner & Wahlgren, 2002).  

Med hjälp utav relationen till den organisation vi önskade undersöka fick vi kontakt med en 

individ som tidigare haft och fortfarande har inflytande i organisationen. Vi fick utav denne 

en intervju samt vidare fem namn som han tyckte att vi skulle kontakta då han hade kunskap 

om vilka dessa individer var och hur de varit involverade i verksamhetsförändringen. Vi fick 

tag på alla fem individer och när vi sedan bokat tid för intervju med dessa fick vi vid det 

första besöket råd till att leta vidare ibland de olika sektionerna. Vid förfrågningarna bland 

dessa fann vi ytterligare personal, vilka var villiga att ställa upp på intervjun, där vi fick 

kontakt med ytterligare två individer för intervju. Dessa individer hade olika befattningar, det 

vill säga olika hierarkiska positioner, vilket innebär att information insamlats av både de som 

befinner sig på en ledningsnivå centralt såsom lärarenivå, formellt sett. Därmed har dessa 

även haft olika grad av involvering i förändringsprocessen vilket medförde att vi ansåg att en 

informationsbredd av upplevelser kunde uppnås, då de påverkats på olika sätt av 

förändringen. Detta var av stort intresse för oss då vår avsikt var att studera olika individer 

med olika hierarkiska positioner för att kunna få omfattande information om individers 

upplevelser. Vi har valt en övre gräns på tio individer och genom urvalsmetoden resulterade 

det i åtta personliga intervjuer, varav en telefonintervju. Med hänsyn till att 

datainsamlingsmetoden kräver mycket tid i avseende i hur lång tid intervjuer kan ta samt 

bearbetningen utav dem, är detta enligt oss ett godtagbart antal.  

 

4.2 Operationalisering 

I detta avsnitt kommer vi att presentera det tillvägagångssätt vi använt oss utav för att utforma vår 

intervjuguide. Vilken teori vi utgår ifrån samt avsikten med frågorna och dess utformning.  

Vår avsikt är att studera den informella organisationens betydelse vid en 

verksamhetsförändring som tidigare nämnts. Eftersom den informella organisationen och dess 

relationer inte är dokumenterade som den formella enligt Graham (1971) och är bestående 

utav en struktur och livsstil som skiljer sig ifrån det som existerar hierarkiskt, kan det leda till 

ett känsligt ämne. Ett känsligt ämne medför att vissa ord kan upplevas som mer känslosamma 

och väcka negativa reaktioner, vilket kan leda till att individen undanhåller information som 

berör området (Svensson & Starrin, 1996). För att undvika denna reaktion hos 

uppgiftslämnarna har vi valt att fokusera på att få dem att återge de positiva upplevelserna 

från verksamhetsförändringen. Med detta sagt undviker vi att beröra situationer som upplevts 

uppjagande, det vill säga sådant som kan påminna om emotionella svårigheter. Detta gör vi 
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genom att formulera frågorna på ett sådant sätt att det blir öppet för uppgiftslämnaren att dela 

med sig av sina upplevelser kring verksamhetsförändringen.  Detta både i vad den har utfört 

och var tänkt att utföra ur en positiv synvinkel trots att det kan ha varit en besvärlig händelse 

som vi ställt frågor kring. Detta medför då att uppgiftslämnarna kan få uttrycka sig fritt om 

företeelser, upplevelser och attityder, eftersom frågorna inte är utformade för svar som är 

utantillärda och som inte anses stötande (Larsson, 1986; Svensson & Starrin, 1996). Svaren 

ifrån uppgiftslämnarna kommer då beskriva vad som har gjorts under 

verksamhetsförändringen informellt, och hur stor del det utförandet var i förhållande till det 

formella. En förberedelse för att individerna ska kunna delge rikligt med information anser vi 

vara av vikt och därav kan inte deras tankar och värderingar uteslutas helt. Genom att använda 

öppna frågor, är det utförliga svar vi önskar och på grund utav detta anser vi att 

uppgiftslämnarens tillgång till intervjuguiden är av betydelse. Informationen som samlats in 

blir därmed omfattande och väl detaljerad, och för datans tillförlitlighet blir detta av relevans 

då vi som undersökare har mycket information att grunda vårt svar på till problemet vi 

studerar.  

En faktor av hög relevans är huruvida vi kan lita på det som respondenten delger oss. Det vi 

kommer att göra då, är att redan innan intervjun påbörjats, upplysa dem om vad som kommer 

att anges om den intervjuade på grund av dennes personliga integritet. Detta för att den lättare 

ska kunna känna förtroende för oss och därmed ge oss rättvisande svar till våra frågor. Det 

ämne vi ställer frågor kring, kan som tidigare nämnts vara av känslighet och därav har denna 

överenskommelse kommit till fastställande. Detta för att de involverande inte ska känna sig 

utlämnade. Att kunna lita på den information som har samlats in är enligt Jacobsen (2002) 

representativt för reliabilitet. Detta anser vi bli aktuellt då uppgiftslämnarna genom 

anonymitet kan delge rättvisande information för upplevelsen om organisationsförändringen.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) handlar validitet om att man undersöker det man faktiskt 

har för avsikt att undersöka, och det anser vi att vi har gjort eftersom vi skapat våra 

intervjufrågor utifrån vår teoretiska referensrams innehåll. Vi har även uppmärksammat att en 

problematik enligt Jacobsen (2002) kan komma att uppstå angående att frågorna kan 

misstolkas om man inte säkerställer frågornas utformande innan intervjuns genomförande. 

Med hänsyn till validiteten har vi låtit våra frågor blivit granskade av vår handledares kritiska 

ögon för att vi som undersökare efterfrågar det som är av värde för vår uppsats.  

För att vi som undersökare ska få en helhetsbild utav den studerade organisationen och dess 

förändring har vi delat in intervjuguiden i tre olika delar: före, under och efter förändringen. I 

den första delen har vi ställt frågor som berör uppgiftslämnarens position och arbetsuppgifter.  

 

4.2.1 Före förändringen 

Vilken position hade ni innan förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetade ni med? 

Dessa frågor ställde vi eftersom verksamhetsförändringen kan medföra att individen får en ny 

position och nya arbetsuppgifter under och efter förändringen jämfört med tidigare. Denna 

förändring kan därmed vara en faktor som påverkar individens inställning och attityd i 

förändringsarbetet. En bekräftelse för att uppgiftslämnarna bär olika befattningar och upplevt 

olika omfattande förändringar i processen blir definierad. Detta är av vikt för vårt 

tolkningsarbete utav det informella agerandet, som har utgångspunkt ur flera synvinklar.  En 

individ som genom förändringen blir tillsatt en högre position än sin ursprungliga kan leda till 
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att denne har en positiv inställning till förändringen, eftersom den då ser fördelar med 

förändringen.  Däremot om en individ blir nedgraderad hierarkiskt eller blir omplacerad emot 

sin önskan kan det leda till att denne har en negativ inställning till förändringen.  

Den andra delen utav intervjuguiden innefattar frågor som berör förändringsprocessen, det vill 

säga frågor kring upplevelserna under förändringen och dess utformning.  

Förändringen som organisationen vi kommer att undersöka har genomfört måste ha 

uppkommit ur ett förbättringsperspektiv. Detta eftersom oavsett förändringens omfattning har 

den för avsikt att tillföra ett nytt sätt att se på, strukturera och leda en organisation (Bruzelius 

& Skärvad, 2004). Personalens involvering kan bero på vilken position de har i 

organisationen och med hänsyn till detta finns det olika grad av makt och delegering för 

arbetsuppgifter. På så sätt kan de anställdas involvering variera beroende på vilken hierarkisk 

position de har i förhållande till påverkan och styrning (Bakka et al., 2006). Därmed spelar 

auktoritetsindelning en avgörande roll och flera individers involvering vid bestämmande av 

förändringsprocessens genomförande är av relevans. Specifikt vid en förändring som 

innefattar formalisering (Vogel, 1968). Med denna vetskap skapade vi dessa frågor: 

 

4.2.2 Under förändringen 

Hur såg förändringsprocessen ut?  

- Hur upplevde ni personalens involvering i förändringsprocessen? 

- Vad är det för förändring som har genomförts? 

Med denna fråga var vår avsikt att leda in respondenten på förändringsprocessen. Det är en 

öppen fråga med kompletterande frågor för att respondenten själv ska redogöra för dennes 

upplevelse av hur förändringen såg ut. Därmed kan det påbörja ett svar till frågan kring hur de 

själva upplevde att förändringen var utformad. Därefter tillägger vi med ytterligare frågor som 

berör den ursprungliga frågeställningen för att få utförliga svar. En stadig grund att skapa 

tolkningar utifrån deras upplevelser blir därmed ett faktum. Genom att ställa denna fråga och 

sedan jämföra uppgiftslämnarnas svar kan vi därmed utläsa de anställdas involvering för att 

sedan kunna utläsa individernas informella agerande i förhållande till det formella.  

Det finns flera olika regler som berör styrning av individers beteende samt styrning av 

organisationer i sig. Beroende på hur stark ledning en verksamhet har, desto mindre oro 

existerar det bland anställda (Redmond, 2005). För att uppnå målsättningar anser Bruzelius 

och Skärvad (2004) att individer presterar samordnat. I en förändringsprocess kan fördelning 

av arbete variera av olika anledningar (Bakka et al., 2006) och därav uppkommer följande 

frågeställning: 

Hur såg arbetsfördelningen ut vid förändringens genomförande? 

Med denna fråga önskade vi få svar om det fanns arbete som delegerades för situationens 

bästa. Det vill säga ifall det fanns något formellt arbete som tillsattes utöver de ordinarie 

arbetsuppgifterna i organisationen. Anledningen till att denna fråga är av relevans är för att vi 

som undersökare ska kunna urskilja det formella agerandet som tillsattes vid förändringen i 

jämförelse med det som utförs informellt.  
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Informella relationer är sådana som består utav ömsesidiga överenskommelser och arbetet 

som utförs framställs under den formella organisationens struktur och process (Graham, 

1971). Omställning eller förnyelse i en verksamhet kan vara en följd av plötsliga och 

oförutsägbara händelser vilket kan leda till ett temporärt instabilt stadium (Bakka et al., 2006). 

Vid en förändringsprocess är det vanligast att de formella direktiven blir oklara och svåra att 

agera utefter (Ibid.). En lösning blir därmed att dessa flexibla informella relationer tar vid och 

skapar i varje fall tillfälliga tillvägagångssätt för att arbetet ska kunna fortlöpa.  

De mesta av arbetet som utförs vid en förändringsprocess genomförs av den formella 

organisationen. Den mest förenliga lösningen för att en förändringsprocess ska kunna 

genomföras utan större hinder är att den formella- och informella organisationen interagerar 

(Prusak, 1999). De informella individernas nätverk bär större flexibilitet med sig eftersom de 

lättare kan ta egna initiativ för att möta bättre beslutstagande (Kraut et al., 1990). Detta leder 

oss vidare till denna fråga: 

Har ni upplevt att ni agerat, utfört uppgifter informellt vid förändringen som underlättar 

arbetet, då den formella organisationen var i förändringstillstånd? 

- Upplevde ni att arbetet som utfördes hade betydelse för förändringsprocessens 

fortlöpande? 

Med denna fråga önskade vi att respondenterna själv skulle redogöra för om de anser att de 

agerat informellt i förändringsprocessen. Detta menar vi är av vikt för att inleda 

respondenterna på ämnet om det informella agerandet. Dessutom för att de ska känna sig 

trygga i situationen och därmed kunna delge information om händelser berört informellt 

agerande. För att vi som undersökare ska kunna mäta graden av det informella agerandet hos 

individerna valde vi att ställa en följdfråga. Frågan berör betydelsen av individers informella 

agerande för förändringsprocessens fortlöpande. Genom svaren på denna fråga kan vi som 

undersökare sedan tolka och värdera respondenternas betydelse av agerande.  

En annan fråga som väckt vårt intresse är vikten av det informella agerandet. Får vi svar till 

varför de agerar anser vi också att få svar till vilken relevans utförandet har. Genom Remøe:s 

(1982) fyra teser, vilka berör betydelsen av det informella agerandet ur olika perspektiv kan vi 

få insikt om orsaker till agerandet. Får vi svar till relevansen av agerandet som genomförts får 

vi även svar till betydelsen; ingen styrka alls, understödjande eller bärande. Detta är vår 

modells tre komponenter, vilka bär svaret till vår problemställning.  

En annan tanke som uppkommit är måluppfyllelsens inverkan till agerande. Enligt Farris 

(1979) berör beslutstagande av individmål och organisatoriska mål. Frågor vi försöker få svar 

till är huruvida dessa samspelar, det vill säga om det krävs att de individuella målen är 

uppfyllda innan de organisatoriska målen uppnås. Med detta menar vi att individerna är nöjda, 

att deras behov och önskningar är uppfyllda innan de presterar för att skapa värde för 

organisationen (Alvesson & Due Billing, 1999). Frågeställningen blev enligt följande: 

Upplevde ni att det fanns något specifikt som fick er att agera vid förändringen?  

Med denna fråga hade vi för avsikt att låta respondenten tänka på situationer som förekommit 

där informellt agerande utförts och då vad som var orsaken till detta. Vi som undersökare 

önskar därmed att kunna utläsa till exempel relationer, plötsliga situationer eller liknande som 

förutsätter agerande. Det vi vill undersöka i denna fråga är om informellt agerande nyttjas vid 

specifika händelser och- eller kontinuerligt vid en instabil arbetsprocess.  
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Slutligen, i del tre av intervjuguiden berör vi frågor om respondenternas situation idag, efter 

att förändringen genomförts. Detta för att vi ska kunna se om den formella förändringen har 

kunnat vara en påverkande faktor av individers informella agerande och inställning. Frågorna 

berör individernas position, arbetsuppgifter, förändring av inställning i förhållande till före 

förändringen och vad som genomförts under förändringen. Dessutom om de anser att det 

kvarstår arbete för att förändringen ska var avslutad.  

 

4.2.3 Efter förändringen 

Vilken är din position efter förändringen? 

Denna fråga är till för att kunna tyda om vi kan se något samband utifrån deras tidigare 

position och inställning till hur de ställer sig till förändringen i efterhand med deras nuvarande 

position. Vi får här svar till i vilken utsträckning informellt agerande har genomförts, samt 

relationen till vad det är som bidragit till det informella agerandet. Det vill säga om en individ 

har en mindre omställning i sina arbetsuppgifter innebär det inte att informellt agerande ej är 

förekommande utan att det enbart inte varit nödvändigt för dennes omställning. Detta har 

därmed en inverkan på vår relevans av frågan kring deras befattning före förändringen därför 

att då kan vi väga betydelsen och omfattningen av informellt agerande generellt för 

verksamheten. Detta eftersom vi då undersöker individer av olika positioner och olika 

omfattande förändringsomställningar. 

Vilka arbetsuppgifter arbetar du med nu? 

Med denna fråga avser vi att få svar till vad deras befattning innefattas av för arbetsuppgifter, 

det vill säga formellt agerande. Därmed kan vi undvika misstolkningar av vad vi anser vara 

formellt- informellt agerande i förhållande till vad deras befattningar innefattas av. Dessutom 

kan vi sätta det i relation till vad de redogjort tidigare i frågan angående arbete som kvarstår 

vid förändringen.  

Hur upplevde du din inställning till förändringen till en början, jämfört med nu?  

- Upplevde ni att något hade kunnat påverka er inställning till förändringen? 

Med dessa frågor vill vi se om individerna har fått ny position och om denna förändring har 

kunnat vara en påverkande faktor för dess inställning och agerande. Detta kan påverka 

agerandet på så sätt att de bortser från ytterligare arbetsuppgifter, det vill säga nödvändigt 

agerande som ligger utanför deras position eftersom de upplever att förändringen leder till en 

försämrad situation. Likaså om det är en individ som upplever att den anser att förändringen 

bidrar till det bättre, då är förhoppningsvis denne mer villig att arbeta utanför sin egen roll och 

agera informellt. Å andra sidan kan det vara så att en individ som redan fått besked om en 

befordran anser sig vara nöjd med denna och agerar därför inte något utöver sina uppgifter. 

Detta då den månar främst om sin egen befattning, vilken den anser sig redan tillsatt vid 

uttalandet och agerar därför inte för det som går utom ramen för dennes hierarkiska position.   

Vad har egentligen blivit gjort under förändringen och vad återstår? 

Det vi efterfrågar här är om de involverade upplever att det krävs informellt agerande för att 

organisationen ska kunna fortlöpa eller om det är formellt agerande. Sådant som vi önskar 

kunna tyda av deras upplevelser är ifall det exempelvis är faktiskt arbete som kvarstår. Det 

vill säga om en individ har blivit tillsatt en ny position kan det vara en fråga om tid innan 
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dennes formella roll och arbetsuppgifter genomförs enligt de nya direktiven. Därmed återstår 

det arbete innan förändringen kan anses vara vid det eftertraktade målet. Om det istället skulle 

vara gällandes arbete vid sidan av de formaliserade rollerna som måste genomföras anser vi 

det vara informellt agerande eftersom det går utanför individens formella direktiv. Dessa 

bidrar även dem till kvarstående arbete men inom andra ramar av arbete eftersom de 

egentligen inte är synliga i verksamheter såsom formellt agerande.   

Upplever du att det som varit målet med förändringen har uppnåtts? 

Med dessa frågor önskar vi få kunskap och kännedom om hur individerna har upplevt arbetet 

och resultatet av förändringen. Om de anser att förändringen är avslutad eller om de anser att 

det fortfarande finns arbete kvar att genomföra. Genom att ställa dessa frågor får vi 

individerna att redogöra för vad de egentligen anser om förändringen och därmed kan vi 

sedan utläsa dess upplevelser och åsikter. Här får vi även kunskap om ifall det är så att 

agerandet som utförs under förändringen verkligen varit nödvändigt för förändringens 

målsättningen. Det vill säga om det informella agerandet som vi fått erhålla via de upplevelser 

uppgiftslämnarna lämnat varit erforderligt. Detta eftersom vi undersöker betydelsen av det 

informella agerandet vid en förändringsprocess och dess fortlöpning och inte generellt 

informellt utförande. 

Upplever ni att det finns situationer eller händelser sedan förändringen som skapat historier i 

verksamheten? 

Med denna fråga önskar vi att respondenterna redogör för en eller flera händelser som 

medfört att andra individer agerat på ett annorlunda sätt som resultat av konsekvenser som 

uppstått. Med detta kan vi utläsa informella lärdomar av agerande som uppkommit av 

händelser i organisationen. 

Har du några ytterligare synpunkter kring förändringsarbetet som du vill tillägga? 

Med en öppen avslutande fråga gav vi respondenten möjlighet att om önskan fanns, delge mer 

information som de ansåg vara av intresse. Här har vi en bild av att uppgiftslämnarna ska 

redogöra för upplevelser och tankar som berört dem under förändringsprocessen i allmänhet. 

Sådant som inte fått ge sitt uttryck ännu, som kan bidra med en känsla av lättnad för 

uppgiftslämnaren.  

I flera av de avslutande frågorna handlar det om att skapa en helhetsbild för att vi som 

undersökare ska kunna tyda det informella agerandet. Få svar till betydelsen, omfattningen 

och varför agerandet existerat?  
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5. Empiri  

I detta kapitel kommer vi att beskriva organisationsförändringen som vi gjort vår studie på samt redogöra för 

den data som samlats in genom intervjuer. 

 _________________________________________________________________________________________  

 

5.1 Intervjugenomgång 

I detta avsnitt kommer vi att presentera de genomförda intervjuernas utfall, detta genom en sammanställning 

utav alla respondenternas svar till respektive område vi fördelat frågorna utefter. 

Med anledning av anonymiteten finns det vissa frågors svar som inte kan redovisas, detta då 

det kan komma att bidra till att hänförning till individerna kan bli möjlig. Anledningen till att 

frågorna har varit aktuella ändå, är för att vi som undersökare ska kunna få en rättvisande 

förståelse av organisationsförändringen. För att vi som undersökare ska kunna dra slutsatser 

angående de olika individernas informella agerande i relation till deras formella befattning har 

vi valt att dela in de olika respondenternas nuvarande hierarkiska positioner i följande 

kategorier; ledningsnivå central, administration central, ledningsnivå avdelning, 

administration avdelning och lärarenivå. Vi har i dessa nivåer fördelat respondenterna efter 

sina formella positioner, där de som bär en ledande och styrande position i organisationen 

befinner sig inom ledningsnivån centralt. De som omfattas av lärarenivån är de respondenter, 

vilka är dem som utför den operativa verksamheten, det vill säga undervisar. De respondenter 

som utgör en länk mellan ledningsnivån och lärarenivån, det vill säga de som bär ansvar för 

att organisationen vidbehåller en funktionalitet omfattar avdelningsnivån. Vi får härmed 

bekräftat att vi varit i kontakt med flera olika individer av olika befattningar, ansvar, områden 

och involvering i förändringen. 

Med hänsyn till respondenternas hierarkiska positioner har vi fördelat uppgiftslämnarna i fem 

olika kategorier. De individer som vi placerat överst i hierarkin, är de individer som bär en 

bestämmande och styrande roll för hela verksamheten. Därtill finns det en administration som 

även den är central, där vi kategoriserat de individer med administrativa uppgifter som berör 

hela verksamheten. Sedan har vi placerat de individer som bär en bestämmande och styrande 

roll för specifika avdelningar i ledningsnivå-avdelning. Även där har vi placerat en kategori 

för administrationen, men där arbetar individerna med avdelningskorrelerade arbetsuppgifter. 

Avslutningsvis har vi placerat de individer som är lärare i nivån längst ner, detta enligt figuren 

nedan.    
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Figur 5.1 Respondenternas hierarkiska nivåer. 

 

5.1.1 Före förändringen 

Vilken position hade ni innan förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetade ni med? 

Organisationen innan förändringen, var uppbyggd kring sex institutioner och ett kansli 

(Administration avdelning (6), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). Fördelningen av 

ansvar och arbetsuppgifter var då fördelat på de olika institutionerna och därmed resulterade 

det i att ett antal individer utförde samma prestation utan sammankoppling (Lärarenivå (3), 

personlig kommunikation, 18 maj, 2010). 

En organisationsförändring är något som varit ett omtalat område under en lång tid, redan 

flera år tillbaka innan förändringens genomförande. Det fanns en tro om att ledningen genom 

förändringen skulle effektivisera verksamheten på så sätt att det inte bara var för 

organisationens bästa utan även för individernas (Administration centralt (7), personlig 

kommunikation, 19 maj, 2010). 

Vissa institutioner innan förändringen var självstyrande och starka, vilket bidrog till att 

individer inom dessa institutioner agerat efter egna rutiner. Vid tillsättning av hierarkiska 

chefer finns ett mönster av att de alla önskat genomföra en förändring, i avseende att uttrycka 

sin makt (Lärarenivå (3), personlig kommunikation, 18 maj, 2010).) Ledningen ville genom 

förändringsprocessen reducera den styrka som förekom i vissa institutioner och splittrade 

därmed sammanhållningen då medarbetare medvetet förflyttades (Administration centralt (1), 

personlig kommunikation, 18 maj, 2010). 
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5.1.2 Under förändringen 

Hur såg förändringsprocessen ut? 

– Hur upplevde ni personalens involvering i förändringsprocessen? 

– Vad är det för förändring som har genomförts? 

Förändringen som realiserats efter en längre tids diskussioner och förhandlingar omfattades 

bland annat av uppdelning av ansvar och ledning (Administration centralt (2), personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010), centralisering av administration och internationalisering, 

sammansättning av en kontrollfunktion (Administration centralt (1), personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010) samt en sammanslagning av ett antal institutioner. 

Effektivisering av kompetensområden och kostnadsreducering för verksamheten är det man 

kunnat tyda som målsättning (Ledningsnivå centralt (5), personlig kommunikation, 19 maj, 

2010). Administrationen minskades och enades i verksamheten (Administration centralt (4), 

personlig kommunikation, 19 maj, 2010) medans de andra ansvaren och arbetsuppgifterna 

som återstod i institutionerna sammanfördes och bildade två sektioner (Administration 

centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010).  

Förändring av maktfördelning är något som hade en bidragande orsak till processens 

utförande. Det förekom starka och självstyrande individer och grupper i organisationen, vilka 

ledningen ansåg behövde särskiljas. Nu finns det enbart en kontrollfunktion (Administration 

avdelning (6), personlig kommunikation, 19, maj, 2010). Organisationen och dess verksamhet 

är beroende utav omvärldens efterfrågan och anpassningen till denna efterfrågan är avgörande 

för organisationens framtida utveckling. Framtidsutsikter erhålls via statistik som uttrycker 

denna omvärldspåverkan, vilket även inverkat på förändringens uppkomst och utformning 

(Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). 

Under förändringsprocessens genomförande fanns det möjlighet för alla involverande att 

uttrycka sina åsikter och önskemål. Det kommunikationsvägarna som fanns till hands för de 

anställda innefattades utav bland annat forum, bloggar, chattar, personliga möten 

(Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010; Lärarenivå (3), 

personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Givetvis fick man uttrycka sig om förändringen och 

processen som sådan, men huruvida synpunkterna fick gehör är en helt annan fråga. De som 

hade en högre hierarkisk position hade lättare att framföra sina ståndpunkter och behövde 

därför inte anstränga sig i samma utsträckning (Administration centralt (1), personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010). Utåt sett är involveringen skenbar, det vill säga externt sett 

har det funnits en stor grad av involvering för de anställda, vilket inte ifrågasätts. Däremot 

upplevdes det som beslutet och processens utformning redan var klarlagd och därför var 

denna involvering inte värdefull för de involverade (Lärarenivå/Ledningsnivå avdelning (8), 

personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Samtidigt existerar en förståelse för att ledningen 

inte tog hänsyn till de involverades åsikter eftersom det berör många individer och alla dessa 

kan inte tas med i beaktning. Beroende på vad det är för någon förändring som genomförs kan 

förändringsprocessen vara strukturerad annorlunda. På grund av den kultur som existerar 

bland de involverade har det i denna förändring varit svårt att ta hänsyn till allas åsikter 

(Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010).  

Hur såg arbetsfördelningen ut vid förändringens genomförande? 
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Vid beslutet för tillsättningen av de nya befattningarna fick de involverande ansöka om 

önskad tjänst. Trots dessa ansökningar som nästintill uttalades vara garanterade, erhölls inte 

vissa av de efterfrågade befattningarna (Administration avdelning (6), personlig 

kommunikation, 19 maj, 2010).  

De nya befattningarna och dess ansvar tillsattes direkt när beslutet klarlagts om förändringens 

utförande. Det blev en stor omställning för vissa individer gällande arbetsuppgifter, beroende 

på tidigare position (Administration centralt (7), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). 

Har ni upplevt att ni agerat, utfört uppgifter informellt vid förändringen som underlättar 

arbetet, då den formella organisationen var i förändringstillstånd? 

Dialoger och kommunikation blev ett måste, då osäkerhet och oklara direktiv var ett faktum. 

De anställda blev oundvikligen involverade i både de nya och de gamla arbetsuppgifter när 

positioner skulle lämnas och tillsättas (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 

19 maj, 2010). Man hade flera arbetsuppgifter samtidigt eftersom processen för 

överlämningen av de gamla arbetsuppgifterna blev utdragen (Administration avdelning (6), 

personlig kommunikation, 19 maj, 2010). Gamla relationer och de tidigare ledande 

individerna blev i förändringsprocessen viktiga (Lärarenivå (3), personlig kommunikation, 18 

maj, 2010). Man agera trots det att man vissa gånger inte hade befogenhet att ta vissa beslut, 

men för att effektivisera beslutstagande och processen som helhet fanns det inga andra 

alternativ (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Negativt kan 

det ses när agerandet för situationens bästa resulterar i att informationsutbytet enbart sker 

emellan de involverande individerna. Negativt ansågs sättet för hur information för de som 

inte varit involverande i händelser eller situationer utgår (Administration centralt (7), 

personlig kommunikation, 19 maj, 2010). Situationer krävde agerande och utförande av 

arbetsuppgifter som egentligen var under någon annans ansvar blev aktuellt (Lärarenivå/ 

Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj). 

Det var en rörig tid, då ledning och styrning kom ifrån flera olika hierarkiska nivåer och alla 

ville finna lösningar på sitt håll till olika uppkommande problematiska situationer. Det blev 

slitsamt, men många gjorde det lilla extra arbetet för att processen skulle kunna fortlöpa 

(Administration avdelning (6), personlig kommunikation, 19 maj, 2010).  Informellt agerande 

utfördes då det upplevdes kaotiskt under förändringsprocessen (Lärarenivå/ Ledningsnivå 

avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010).  Processen som helhet bestod av att 

ge och ta, detta eftersom situationer förutsatte agerande som inte var delegerat till någon 

specifik individ. Arbetsuppgifterna genomfördes dock ändå för att man själv som anställd 

skulle trivas och för situationens bästa (Administration centralt (7), personlig kommunikation, 

19 maj, 2010). Hastiga informella lösningar blev svaret till plötsliga uppkommande problem 

då de formella vägarna var otydliga (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 

19 maj, 2010). 

– Upplevde ni att arbetet som utfördes hade betydelse för förändringsprocessens 

fortlöpande? 

De ständiga dialogerna var avsevärt betydande för att agerande skulle genomföras och för att 

någon skulle ta på sig ansvaret för specifika arbetsuppgifter, vilka de flesta var avgörande för 

arbetets fortlöpning (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010; 

Lärarenivå/ Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). Lojaliteten 

hos medarbetarna var av betydelse för att få arbete utfört, processen blev därmed effektivare 

och kunde fortlöpa utan större hinder (Lärarenivå/ Ledningsnivå avdelning (8), personlig 

kommunikation, 21 maj, 2010; Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 
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2010; Administration centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Mycket tid och 

energi lades ner på arbete utöver det formella för att få verksamheten att gå runt, detta genom 

eget initiativtagande, då förändringen skapat instabilitet i styrning och ansvar (Administration 

centralt (7), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). 

Upplevde ni att det fanns något specifikt som fick er att agera vid förändringen? 

Den huvudsakliga anledningen till att agerande skedde informellt var att individerna visste 

sedan tidigare den formella strukturen, då individerna kunde avgöra vem som var bäst lämpad 

för arbetet (Lärarenivå (3) personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Därmed valdes den 

individ, där vetskapen fanns om vem som bar kunskap inom området och kapacitet till att 

kunna agera korrekt (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010; 

Lärarenivå/ Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). Detta med 

hänsyn till tidigare relationer och egna personlighetsdrag bidrog till en funktionell väg 

(Administration centralt (4), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Detta bidrog även till 

att tillsättningen utav personal inte enbart var utbildningsmässigt akademiskt beroende utan 

även arbetslivserfarenheter och andra färdigheter blev av vikt (Ibid.). 

Agerande vid förändringsprocessen var inte alltid vidare genomtänkta, utan tillfälliga 

lösningar genomfördes direkt trots att de egentligen hade behövt bli bedömda utifrån högre 

instanser (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). För att skapa 

en temporär balans, agerade individer istället först vid behovets uppkomst (Lärarenivå/ 

Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). Detta var ingenting 

individer tog hänsyn till i den aktuella situationen, eftersom agerandet var för tillståndets 

bästa. Den effektivaste lösningen var då att ta stöd av tidigare relationer, eftersom dessa fanns 

kvar och ansågs vara en trygg utväg (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 

18 maj, 2010). Andra anledningar till att användning utav informella relationer var aktuella på 

grund av att nya direktiv inte ännu blivit klarlagda, individerna hade inte tid att följa den 

formella beslutsvägen eller att direktiven inte fanns tillgängliga. Att direktiven inte fanns 

tillgängliga utformas antingen genom att individer medvetet väljer bort beslutsvägen eller att 

direktiven är svåra att orientera (Ledningsnivå centralt (5), personlig kommunikation, 19 maj, 

2010). 

Personlighetsdrag i form av värderingar och normer som man lever efter kan även haft sin 

inverkan på agerandet. En individs agerande kan bero på vilken individ man är i förhållande 

till ens erfarenheter och upplevelser, vilket kan medföra att man tänker annorlunda och 

därmed agerar i olika utsträckning (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 

maj, 2010). 

 

5.1.3 Efter förändringen 

Vilken är din position efter förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetar du med nu? 

Svaret på denna fråga var varierande i form av olika hierarkiska positioner, vissa hade 

likartade positioner efter förändringen men där arbetsuppgifterna varierade. Några individer 

har inte genomgått någon större förändring medans andra, antingen valt eller tvingats att 

lämna verksamheten (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010; 

Administration centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010).  
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Hur upplevde du din inställning till förändringen till en början, jämfört med nu? 

En del av uppgiftslämnarna hade till en början en negativ inställning till förändringen och det 

berodde på att de kände en oro för vad förändringens utfall skulle resultera i (Administration 

centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). När förändringen genomförts har 

inställningen hos en del av de involverade ändrats mer till det positiva. Individerna har då fått 

mer klarhet i processen och dess utfall och känner sig mer tillfredsställda med situationen. De 

flesta av uppgiftslämnarna ansåg att en förändring var nödvändig, men de var fortfarande 

negativa till denna helomvändning som skulle genomföras (Lärarenivå (3), personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010; Administration centralt (7), personlig kommunikation, 19 maj, 

2010; Lärarenivå/ Ledningnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). 

Andra ansåg att förändringens resultat var positivt då mycket av det administrativa arbetet 

underlättas då det numera genomförs på ett enhetligt sätt inom hela organisationen 

(Administration centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). 

Det fanns även uppgiftslämnare som upplevde förändringen mer positivt än negativt vid 

introduktionen av den, även om de inte kunde se hela förändringsprocessen som fördelaktig 

för organisationens behov. Däremot efter den turbulens och instabilitet som förekommit under 

förändringens genomförande har inställningen till förändringen blivit mer kritisk 

(Administration avdelning (6), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). Med hänsyn till den 

kultur och den sammanhållning som ska byggas upp igen, kan inställningen vara en fråga om 

tid (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010, Administration 

centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010).  

– Upplevde ni att något hade kunnat påverka er inställning till förändringen? 

Det framgick inte några faktorer som skulle kunna ha påverkat deras inställning. 

Vad har egentligen blivit gjort under förändringen och vad återstår? 

Förändringen har medfört en sammankoppling av institutioner som bidragit till en gemensam 

kultur och gemensamma rutiner för alla involverande (Administration centralt (2), personlig 

kommunikation, 18 maj, 2010). Det vill säga genom de fokusgrupper som skapades inom 

varje kompetensområde vill individerna kunna återskapa om inte uppbringa en förbättrad 

gemenskap (Administration avdelning (6), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). 

Arbetsuppgifter har omfördelats och individer har fått nya befattningar vilket har bidragit till 

nya arbetsuppgifter (Ledningsnivå centralt (5), personlig kommunikation, 19 maj, 2010; 

Lärarenivå/ Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). De 

anställda upplevde att arbetsuppgifter som utfördes enligt gamla rutiner innan förändringen 

formaliserats. Det vill säga blivit mer strukturerade och fördelade på ett sådant sätt att arbetet 

måste gå igenom flera led och granskas utav fler individer. Arbetet överlag tar därmed längre 

tid men har skapat formalitet vilket behövdes (Ibid). En av sektionerna som blivit utgången av 

förändringen är för diversifierad. Den innefattar för många olika områden för att individerna 

ska känna den gemenskap och enade känslan som var en av huvudpunkterna med 

organisationsförändringen (Administration centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 

2010). Meningen med organisationsförändringen som bland annat innefattas av att de 

individer med samma befattning ska känna tillhörighet uppfylls inte eftersom de formella 

kommunikationsvägarna inte är tillräckliga (Lärarenivå (3), personlig kommunikation, 18 

maj, 2010).  

Återstående av förändringen som genomförts är att skapa stadga i arbetsfördelningarna. Det 

instabila stadium som länge existerat har gjort att det inte blivit något fokus på enbart de nya 

befattningarna och arbetsuppgifterna (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 
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19 maj, 2010). De har fått bli bestående tills fördelningarna blivit helt klarlagda och om några 

år kommer förändringen som helhet upplevas mer positiv (Administration avdelning (6), 

personlig kommunikation, 19 maj, 2010; Administration centralt (7), personlig 

kommunikation, 19 maj, 2010). 

Upplever du att det som varit målet med förändringen har uppnåtts? 

Att få ett konkret svar på denna fråga var komplicerat. Uppgiftslämnarna upplevde inte att de 

blivit tilldelade någon klar bild av vad förändringens målsättningar egentligen var, och därför 

var detta en svår fråga att besvara (Administration centralt (7), personlig kommunikation, 19 

maj, 2010; Lärarenivå/ Ledningnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). 

Det som påtagligt var en del av förändringsprocessen, var att en formalisering behövdes på 

grund av den kostnadsreducering som erfordrades. Detta skulle uppnås genom en 

centralisering av administrationen (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 

maj, 2010). Angående centraliseringen av de administrativa enheterna var målet att reducera 

de likartade arbetsuppgifter som de olika institutionerna utförde genom att skapa en 

gemensam enhet. Avdelningen blev dock överbelastad då personal fick avgå, och att enheten 

skulle bli överansträngd hade inte förutsetts och därför påtvingades en rekrytering 

(Administration centralt (2), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Vad som däremot 

märkbart uppnåtts är sammanslagningen av de tidigare institutionerna som nu ersatts med två 

sektioner (Lärarenivå/ Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). 

Upplever ni att det finns situationer eller händelser sedan förändringen som skapat historier i 

verksamheten? 

Med hänsyn till involveringen och vilket gehör ens yttranden fick har det bidragit till att det 

går diskussioner kring vilken betydelse ens åsikter egentligen har som anställd i denna 

organisation oavsett anställningstid (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 

maj, 2010). Nästa gång någon form av involvering erbjuds bör man planera de åsikter man 

vill få igenom väl eller låta bli att ens försöka eftersom dem inte leder någonstans (Lärarenivå 

(3), personlig kommunikation, 18 maj, 2010). Det finns säkert fler historier av olika slag men 

som antingen inte finns i tankarna för tillfället eller som inte hunnit skapas ännu. Genom 

förändringen uppkom en känsla av anonymitet bland de anställda, då de blivit splittrade och 

sedan sammanslagna i stora sektionsindelningar. Diskussioner emellan de anställda inom de 

nya sammanslagningarna har ännu inte fått något tydligt fäste (Administration centralt (7), 

personlig kommunikation, 19 maj, 2010). 

Har du några ytterligare synpunkter kring förändringsarbetet som du vill tillägga? 

En tanke angående förändringen som helhet var att organisationen är berikad med hög 

akademisk kunskap. Trots detta nyttjades inte denna kunskap i förberedelserna inför 

förändringen, istället beslutade ledningen på egen hand förändringens utförande (Lärarenivå/ 

Ledningsnivå avdelning (8), personlig kommunikation, 21 maj, 2010). 

Andra åsikter som framfördes var angående förändringens innefattning, två sektioner 

önskades vara i varje fall tre för att undkomma denna anonymitet som förändringen bidragit 

med (Administration centralt (1), personlig kommunikation, 18 maj, 2010; Ledningsnivå 

centralt (5), personlig kommunikation, 19 maj, 2010). En känsla av att denna utformning av 

förändringen kom till var för att nytt idéskapande prioriterades högt. Med hänsyn till de 

tidigare förslagen som tidigare högre uppsatta individer utvecklat, var dock inte detta ett 

alternativ. De tidigare idéerna må ha varit bättre än den förändringen som egentligen 

genomförts men för att uttrycka den makt de högre uppsatta består är det den egenutvecklade 

idén som kvarstår (Administration centralt (4), personlig kommunikation, 19 maj, 2010).  
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6. Analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för relationer mellan teori och empiri samt hur det förhåller sig till 

problemet vi studerat. 

__________________________________________________________________________ 

6.1  Fallstudieanalys 

I detta avsnitt kommer vi att analysera organisationens uppbyggnad och formalisering, det informella systemet 

samt dess betydelse i förhållande till graden av styrka vid agerande. 

 

6.1.1 Före förändringen 

Vilken position hade ni innan förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetade ni med? 

Till de ovanstående frågeställningarna har vi fått konkreta svar där uppgiftslämnarna angett 

både befattning och arbetsuppgifter. Omfattningen av deras befattningars ansvarsbredd i 

förhållande till under- och efter förändringen är något vi senare kommer att definiera och väga 

relevansen för. Ytterligare angående deras positioner än att de är varierande ifrån lärarenivå 

upp till ledningsnivån centralt kan vi inte specificera med hänsyn till anonymiteten vi lovat 

dem.  

Organisationsförändringens omfattning 

Organisationsförändringen som genomfördes bedömer vi vara av stor omfattning eftersom det 

varit många involverade. Omställningen den medfört har dessutom varit inverkande på många 

sätt som gett sitt uttryck på flera olika sätt, vilket styrker förändringens utsträckning som 

helhet. Från sex institutioner och ett kansli till två sektioner och en gemensam avdelning för 

administration anser vi vara en stor förändring. Denna förändring menar vi då vara, beroende 

på omfattning ha orsakat både glädje och sorg hos individer, och som vi nämnt är att det 

berört individerna på olika sätt med hänsyn till deras varierade positioner.  

Förändringens ursprung 

Med hänsyn till vad som var utgången till förändringen enligt uppgiftslämnarna anser vi att 

Bakka et al. (2006) tar upp värdet som har legat bakom förändringen, vilket kan ha varit ett 

sätt att förhindra en eventuell kommande problematik. En form av förbättring av 

verksamheten, vilket långsiktigt kommer att skapa värde för organisationen som helhet. Detta 

har haft sin början på ledningsnivå centralt, vilket säger sig självt eftersom det är där behovet 

och införande av förändringen först yttras, vilket sedan följer genom hela organisationens 

struktur. Förändringens ursprung anser Lennéer-Axelson och Thylefors (2005) kunna 

uppkomma från olika faktorer som omvärldspåverkan, styrningsomställning eller även egen 

önskad effektivisering. Med enbart en kontrollfunktion och statistik för extern påverkan för 

framtiden menar vi på att detta är vad författarna avser inom faktorerna. Maktfördelningar 

hade omfördelats då individer splittrats ifrån kollegor och sina gamla arbetsgrupper samt 

beslutsvägarna gjorts längre och mer komplicerade, med utgång i en kontrollfunktion. En 

verkan som gett sitt utslag, och som på den administrativa nivån centralt uppmärksammats har 

upplevts som både hämmande för arbetet men samtidigt långsiktigt bättre. Detta är något som 

både de individer som befinner sig på ledningsnivå-avdelning och administrationen både 
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centralt och avdelningmässigt anser. Detta anser vi vara en styrningsomställning då vi menar 

på att en önskan fanns om att makten inte fick vara bestående i de lägre hierarkiska nivåerna 

och förändringen var därför en utgång.  

Extern påverkan 

Den externa påverkan som påtalats i verksamheten där vi genomfört vår studie, menar vi vara 

en omvärldspåverkan som även den varit bidragande till förändringens uppkomst. Detta 

eftersom det är utifrån yttre påtryckningar, som inte de själva kunnat påverka internt men som 

speglar en avgörande roll för organisationens framtida existens.   

Intern påverkan 

Avslutningsvis har vi en egen tanke, och att döma av deras svar om att det var en förändring 

som bara skulle genomföras och att det var enligt ledningens önskan något som varit väntat 

länge, anser vi det vara en intern önskan. Sett utifrån de individer som befinner sig nedanför 

den centrala ledningsnivån uppfattar vi det som att det kan ha upplevts som om det enbart var 

en förändring som skulle genomföras. Detta eftersom involveringen upplevts bristande, men 

där det på en central ledningsnivå upplevts mer styrt och målinriktat. En vilja om att 

effektivisera verksamheten som helhet på något sätt, eftersom vi menar på att denna 

förändring som genomförts mest troligt uppkommit på grund av att man funnit brister som 

behövde åtgärdas. Vilket vi uteslutningsvis anser vara en förbättring för verksamheten, eller i 

varje fall genomfördes förändringen i hopp om att det skulle bli en förbättring, vilket vi 

uppfattat som att alla uppgiftslämnare som deltagit i undersökningen kunde vara eniga om 

oavsett hierarkisk nivå. 

 

Kategori   Hierarkisk 

nivå 

  

 Ledningsnivå 

central 

Administration 

central 
Ledningsnivå 

avdelning 

Administration 

avdelning 

Lärare 

nivå 

Organisations 

förändringens 

omfattning 

X X X X X 

Förändringens 

ursprung 
X X X X X 

Extern 

påverkan 

X X X X X 

Intern 

påverkan 

X X X X X 

Tabell 6.1. En översiktlig bild över vilka hierarkiska nivåer som berörs i respektive kategori, 

före förändringen. 
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6.1.2 Under förändringen 

Hur såg förändringsprocessen ut? 

– Hur upplevde ni personalens involvering i förändringsprocessen? 

– Vad är det för förändring som har genomförts? 

Strukturförändring 

Beroende på vad det är för någon förändring som genomförs medför det olika modifieringar i 

den formella respektive den informella strukturen som verksamheten är uppbyggd kring 

(Bakka et al., 2006). Inom varje hierarkisk nivå ställer vi oss bakom detta som författaren 

anser, då det skett påtagliga förändringar både formellt och informellt som vi uppmärksammat 

vid våra möten med uppgiftslämnarna. Denna förändring vi studerat har omfattats av flera 

omställningar vilka vi huvudsakligen kategoriserar till en strukturförändring. Detta då 

omställningen som genomförts innefattats utav att nya positioner blivit tillsatta och arbeten 

har omkonstruerats. Processen har förändrats då bland annat beslutsvägar förändrats, vilket vi 

menar på är en del av arbetsprocessen då hur beslut tas och arbete utförs förändrats. Detta har 

tydligast åskådliggjorts på ledningsnivån-avdelning samt administrationen både centralt och 

avdelningsmässigt, då det är där utförandet i organisationen blivit mest förändrat 

strukturmässigt och som till synes är mest uppmärksammat. 

Fysisk, individuell samt teknologisk förändring 

Arbetsplatserna har förflyttats, det vill säga de involverande individerna har bytt arbetskontor 

och därmed har det skett en fysisk förändring, detta har inneburit förändringar inom alla de 

olika nivåerna, men i olika omfattning. Det skapades kompetensgrupper, där individer med 

samma arbetsuppgifter skulle arbeta enat. Med denna förändring anser vi att det fanns en 

önskan ifrån ledningen att skapa samhörighet emellan individerna och därmed kunna öka 

deras individuella förmåga att motiveras till att prestera. Med hänsyn till upplevelserna utifrån 

de verksamma på ledningsnivån centralt menar vi att detta var en önskan och att den var väl 

menad även om den kortsiktigt inte fick lika positivt gehör ifrån de på ledningsnivån-

avdelning eller administrationen, varken centralt eller avdelningsmässigt. Enligt Morris 

(2000) innefattas denna verksamhetsförändring som helhet utav fyra förändringsfaktorer med 

sin grund i strukturförändring men även en viss form av teknologi, fysiska och individuella 

förändringar. 

Personalens involvering 

Involvering av personalen vid verksamhetsförändringen innefattades utav att de fick diskutera 

och komma med åsikter om förändringen och dess process. Detta anser vi vara ett sätt för 

ledningen att skapa delaktighet och motivering till förändringen vilket Alvesson och 

Svenningsson (2007) definierat som ett bra sätt för att involvera individer. I enighet med vad 

uppgiftslämnarna upplevt menar vi att detta var något individerna höll med om var aktuellt 

oavsett hierarkisk position, men huruvida utfallet av involveringen var positivt anser vi att de 

olika nivåerna inte var ense om. Organisationsförändringen genomfördes i en offentlig 

förvaltning vilket innebär att den kritiskt studeras externt, på ett sätt som inte varit lika erkänt 

för privata verksamheter. Därmed krävs det att processen utformas och genomförs på ett 

specifikt sätt. Genom möten, sammanträden och forum som påtalats varit aktuella hade de 

möjligheten att uttrycka sina synpunkter, vilket som tidigare nämnts var något som alla de 

olika nivåerna instämde var möjligt under förändringsprocessen. Dessa dokumenterades och 

visar enligt oss en involvering av de anställda i förändringsprocessen. Vad som däremot inte 
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visas i rapporter eller liknade är i hur stor utsträckning involveringen egentligen var och i 

vilken bemärkelse den fick gehör. 

Involvering i förhållande till hierarkisk position 

Ledningen uttryckte sin makt genom att enskilt besluta om hur processen skulle utformas, 

detta menar vi på, då uppgiftslämnarna delgett information om att de försökt att föra fram 

åsikter men som de inte sett någon verkan utav. Förändringen innebar en makt- och 

ansvarsfördelning och vi kunde i uppgiftslämnarnas svar utläsa att en individ som befann sig i 

central ledningsnivå fick gehör utifrån sina önskemål. Detta till skillnad utifrån en individ på 

de lägre nivåerna, vilken inte hade lika lätt att se någon verkan av det som den lämnat 

synpunkter på. Ett uttryck i hur karriärsystem enligt Bakka et al. (2006) kan spegla 

arbetsprocessers gång anser vi detta vara. Detta eftersom individer som befinner sig 

hierarkiskt nedanför den centrala ledningsnivån mest troligt får lägga ner mer energi på att 

kunna se någon effekt av deras synpunkter i förändringsprocessen jämfört med någon som har 

en mer inverkande position i förhållande till förändringens genomförande.  

Hur såg arbetsfördelningen ut vid förändringens genomförande? 

I ett tidigt stadium utav förändringsprocessen tilldelades individerna sina nya befattningar. 

Personalen började bearbeta och arbeta efter de nya direktiven i inledningen av processen, 

vilket vi anser beroende på omställningsgrad varierade mellan individerna och enligt Bakka et 

al. (2006) är detta ett erkänt faktum. De som befinner sig på en lägre nivå, det vill säga 

nedanför den centrala ledningsnivån bortsett från lärarenivån, utförde mer arbete utifrån vad 

vi upplevt av de olika respondenternas svar och deras omställningar har därför blivit mer 

omfattande. Att processen skulle genomföras på detta sätt, var inget vi förutsett. Vi hade en 

tanke om att vi skulle få information om ansvarsfördelningar som endast var specifika under 

förändringen, vilka fortsättningsvis inte skulle beröra individerna efter förändringsarbetets 

avslut. Att detta skulle varit fallet är enligt Ibid. något som skulle kunna underlätta ett 

förändringsstadium. Med större eftertanke kan vi dock se ett syfte med att detta alternativ har 

valts bort. Detta eftersom organisationen befinner sig i en sådan miljö och kultur som kräver 

långsiktig uppbyggnad och samhörighet emellan individer. Detta hade de individer på 

nivåerna nedanför den centrala ledningsnivån förståelse för, det vill säga gentemot de beslut 

som individerna på ledningsnivån centralt fastställt. Detta eftersom vi menar på att då hade de 

säkert upplevt ännu mer instabilitet och omväxlingen hade tagit längre tid. Det förutsätts en 

förståelse och meningsfull tro i organisationen för att det ska kunna uppstå stabilitet som 

bidrar till att osäkerhet kan undvikas bland de involverande. För att möjliggöra detta anser vi 

att några tillfälliga positioner under förändringsarbetet istället hämmat denna utveckling som 

tar tid och förändras långsamt (Morris, 2000). Samtidigt stärks den med tiden (Groat, 1997) 

och därmed kan det ses efter denna stora omställning, nödvändigt att delegera de nya 

befattningarna till respektive individ så fort som möjligt i introduktionsfasen. 

Tydliga mål? 

Genom att tidigt redogöra för individerna om deras nya ansvarsområden anser vi att ledningen 

använde sig utav en planerad förändring, vilket vi menar på att alla nivåerna är eniga om. 

Detta innefattas enligt Bakka et al. (2006) av att målen är tydliga och klarlagda, och detta 

anser vi även om individerna själva inte anser sig kunna specificera målen med förändringen. 

Individerna på centrala ledningsnivån och de båda administrativa nivåerna menade på att de 

inte kunde definiera målen men trots detta menar vi att det faktiskt kan ha delgetts lite 

information om vad målet är. Detta eftersom de tydliggör senare för vad som blivit gjort och 

att det bidragit till effektivitet, vilket för oss borde ha att göra med målstyrning från början. 
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De involverade individerna fick besked om vad som skulle genomföras i stora drag och varför 

förändringen var en utgång samt hur det skulle beröra dem i helhet. Detta anser vi vara ett sätt 

att få individerna att arbeta för att utvecklas både som individer och för att förbättra 

verksamheten. En början till att skapa välbefinnande för individerna som sedan skapar 

långsiktig värde för organisationen genom att arbeta mot de organisatoriska målen samtidigt 

som sina egna blir härmed möjligt (Alvesson & Due Billing, 1999). Detta är något som de 

olika nivåerna tydliggjort och enats om, eftersom de senare enligt oss genom sina upplevelser 

menar på att det har blivit bättre och det kommer bli ännu bättre med tiden. Samtliga 

respondenter påtalar också att strukturen inte kunnat kvarstå som den var tidigare. 

Dubbelarbete var ett faktum 

Trots en omfattande förändringsprocess var organisationen tvungen att fortlöpa utan att 

organisationens utfall skulle bli påverkat, arbetsprocessen kunde inte stå still i 

förändringstillståndet. Uppgiftslämnarna påtalar att arbetsfördelningen var för många 

individer påfrestande eftersom det fanns perioder som uppkom då individer hade två 

arbetspositioner trots att de formellt enbart hade ett ansvarsområde. På den centrala 

administrativa nivån specifikt, upplevde vi att denna påfrestning var mest extrem, eftersom 

dessa individer stod som mellanhand för att upprätthålla en existerande stabilitet. För att 

organisationen skulle fungera trots omfördelningen utav arbetsuppgifter och arbetsplats, anser 

vi att individerna var tvungna att samarbeta och stödja varandra på ett sätt som inte ledningen 

gett direktiv om. Detta utifrån individer på den administrativa nivån, både centralt och 

avdelningsmässigt, eftersom ledningen själv menade på att de efter förmåga och lämplighet 

delade med sig av vad som var nödvändigt för att uppehålla funktionalitet. Tankar om att 

förändringen var en positiv förbättring var flera individer ense om och en anledning till att 

individerna trots upplevelsen av frustration presterade, var just för det goda samarbetet 

individerna emellan (Angelöw, 1991).  

Har ni upplevt att ni agerat, utfört uppgifter informellt vid förändringen som underlättar 

arbetet, då den formella organisationen var i förändringstillstånd? 

– Upplevde ni att arbetet som utfördes hade betydelse för förändringsprocessens 

fortlöpande? 

Förändringsprocessen medförde som tidigare nämnt att individer i organisationen tillsattes 

nya positioner samtidigt som utrymme inte fanns för att överlämna de tidigare 

ansvarsområdena. Att övergå till de nya arbetsuppgifterna direkt anser vi trots tron om 

långsiktig förbättring och tidig informationsdelgivning bidra med en negativ verkan. Det var 

en trygghet att i tidigt skede ge individerna utrymme till att skapa den stabilitet som den 

kulturen de tidigare levt i format (Morris, 2000). Efter en tid menar vi dock att osäkerhet ändå 

blev en faktor hos individerna, då utfallet blev att individer var överbelastade med 

ansvarsområden och oundvikligt eftersom någon planering inför denna problematik 

utelämnats. Sett utifrån de på den centrala administrativa nivån menar vi på att dessa 

upplevelser var ibland för kritiska men samtidigt var det inom denna nivå som överlämnandet 

var mest påtagligt. Hade önskemålet varit att inte ha två arbetsuppgifter hade möjligheten 

funnits att inte agera informellt och då hade individerna på den centrala ledningsnivån varit 

tvungen att agera. Detta är något som ledningen inte haft vetskap om, i samma utsträckning 

som beskrivits för dem i de individerna . 

Instabilitet i den formella organisationen 

Ledningens bestämmelser om hur de nya befattningarna och arbetsuppgifterna skulle hanteras 

ansågs otydliga därför att överföringen av de gamla åsidosatts. Individers osäkerhet angående 
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arbetet under förändringsstadiet, medförde att den formella organisationen blev instabil, vilket 

Morris (2000) menar på kan bli en utgång. För att verksamheten ska kunna fortlöpa krävs det 

att individerna i organisationen agerar för situationens bästa. Vi anser att alla nivåerna var 

ense om att detta var en aktualitet som inte någon av de som var kvar i organisationen 

motsatte sig. Detta eftersom individerna värnar både om sitt yrke samt den organisation de är 

verksamma i. Den formella organisationen blir därmed beroende utav att den informella 

organisationen är tillräckligt stark och existerande för att organisationen som helhet ska kunna 

frambringa värde (Farris, 1979). Eftersom den formella organisationen och dess direktiv som 

vi anser vara otydliga och svåra att följa krävs det då att individerna agerar utanför dessa 

formella ramar. Detta sett utifrån alla hierarkiska nivåer bortsett ifrån lärarenivån. Eftersom 

de använt sig av informellt agerande vid behov vid flera olika tillfällen, men som vi menar på 

som tidigare nämnt, att den administrativa nivån centralt blivit mest berörd av. Detta då den 

nivån är länken som ska upprätthålla stabilitet och för att göra det, krävdes det ibland 

informellt agerande för att få organisationen att bibehålla sin funktionalitet.  

Informellt agerande 

Tillfälliga tillvägagångssätt genom att individer agerar informellt blir lösningen till 

problematik som uppkommer (Bakka et al., 2006). Detta eftersom dessa procedurer inte följer 

den formalitet som är angiven, men på grund av behovet som uppkommer och den utgång 

som väntar agerar ändå individerna för mest troligt bidrar det med ett gemensamt värde 

(Farris, 1979). Bästa lösningen för organisationens fortlöpning är att den formella- och 

informella organisationen integrerar (Prusak, 1999). Vi anser att individerna var tvungna att 

agera informellt för att arbetet och processen som helhet inte skulle bli hämmande. Detta är 

något som de på ledningsnivån-avdelningsmässigt och de på båda administrativa nivåerna 

uppmärksammat varit utfallet. Likaså menar de individer på den centrala ledningsnivån att det 

varit så, men inte för att deras agerande blivit berört utav det i lika stor utsträckning.  

Öppna dialoger via relationer 

En viktig aspekt att ta i beaktning vid detta anser vi vara de ständiga dialogerna som 

individerna menar haft en avgörande roll för arbetsprocesserna, detta enligt vår uppfattning av 

individerna i de nivåerna nedanför den centrala ledningsnivån. Informationsutbyte genom 

tidigare arbetsrelationer och funderingar över kafferaster bidrog till initiativtagande och 

utnyttjande av den tillgängliga flexibiliteten för utförande av arbetsuppgifter (Kraut et al., 

1990). Därav menar vi på att relationer emellan individer vid informellt agerande är av stor 

betydelse. Relationerna utvecklas utav gemensamma intressen och bidrar till en gemensam 

struktur och livsstil som kan komma att avspeglas i utförandet av arbetsuppgifter (Graham, 

1971). Detta kan vi tyda då uppgiftslämnarna menar på att relationerna och dialogerna är 

viktiga, de underlättar därmed förändringsprocessen mer eller mindre beroende på vilken 

situation det är gällandes (Bruzelius & Skärvad, 2004).  

Relationer, en trygghet 

Någon form av trygghet skulle vi vilja påstå att det är, som får individerna att kvarhålla 

motivationen, som ledningen med sina direktiv tyvärr inte kunnat bidra fullständigt med 

under förändringen. I förändringen fick vi vetskap om att utfallet av omfördelningarna av 

befattningarna resulterat i att tidigare grupper av individer splittrats, detta genom att de på den 

centrala administrativa nivån upplevt missnöje över detta. Relationers vikt gavs relevans då 

förbindelserna emellan individerna trots de nya direktiven och tillvägagångssätten används. 

Anledningar till detta, kan vara eftersom de formella vägarna inte ännu fått fäste. Därför 

ansåg de individerna på den centrala administrativa nivån att för att kunna utföra sina 
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arbetsuppgifter, och eftersom de inte hade tillräckligt med kunskap inom de nya, nyttjades 

relationer som redan fanns. Detta för att komma fram till effektiva lösningar vid behov. 

Tillvägagångssätten upplevdes effektivare, vilket vi menar på att de i form av snabbare 

beslutvägar och kompletterande arbetssätt som ledningen inte kunnat tillföra 

arbetsprocesserna erhållit samtidigt som fallgropar undvikts (Remøe, 1982). Det agerande hos 

individer som vi menar på kunnat tyda är bland annat att individer tar stöd från varandra i 

form utav rådgivning samt tjänster och gentjänster av olika slag (Gulati & Puranam, 2008).  

Informella relationer som komplement 

Kompletteringskänslan som tidigare nämnt, är en av de teser som Remøe (1982) beskriver 

som en orsak till agerande som vi kunnat tyda i deras agerande som fortlöpt parallellt med det 

formella systemet genom bland annat relationerna. Detta menar vi på eftersom vi tolkat de 

individer på den centrala administrativa nivåns upplevelse av agerandet, som att det skett 

utöver deras formella titlar och därför menar vi på att det löper parallellt. Dessutom utför inte 

individerna självmant mer arbete utan vid behov, och därför menar vi på att det varit 

nödvändigt med informellt agerande. Utöver det har vi även funnit agerandet i relation till 

kontakt och samtal, informationsutbyte, socialt stöd samt social trygghet menar vi på att vi 

kunnat avläsa i relationerna och relatera till social behovstäckning. 

Informella relationer som motsättning 

Motarbetande skulle vi samtidigt tycka att ledningen centralt säkert skulle uppleva om de 

visste i vilken utsträckning det informella agerandet nyttjats. I efterhand har det visat sig att 

detta värde enligt den centrala ledningsnivån varit stort, eftersom det ändå varit en lösning för 

att uppnå effektivitet istället för problematik, vilket ledningen centralt hade fått lägga mer tid 

på. Detta eftersom vi med vetskap kan säga att med två positioner varav ett formellt innebär 

informellt agerande, eftersom det är utöver deras egentliga ansvar, sett utifrån den centrala 

administrativa nivån. En förvrängningstes skulle även kunna tydas (Remøe, 1982), men om 

värdet skulle framföras som det flexibla arbetet medfört, skulle de informella nätverken och 

individernas informella agerande inte anses vara en motverkande part till det formella längre, 

som det tidigare gjorts enligt den generella vyn (Farris, 1979). De må hända att 

motsättningstesen (Remøe, 1982) skulle kunna anses existera eftersom det som utförs 

informellt av individerna är sådant agerande som inte får utrymme formellt. Därav menar vi 

på att vi möjligtvis funnit svar till varför starka och länge existerande grupper splittrats trots 

önskemål om fortsatt arbete tillsammans, eftersom de inte ska växa sig starkare och 

motstridande den formella ledning och styrning som finns. Men det kan vara svårbedömt 

utifrån vilket perspektiv man ser utifrån, eftersom kompletteringsfasen ser den informella 

organisationen som ett komplement till den formella. Motsättningstesen däremot anser 

nästintill den informella organisationen som ett hot mot den formella (Ibid). Detta genom vår 

tolkning sett utifrån då den centrala administrativa nivån och den centrala ledningsnivån, men 

samtidigt hade detta kunnat upplevas annorlunda om de båda kommunicerade bättre och 

interagerade mer för att uppnå ännu större effektivitet. 

Upplevde ni att det fanns något specifikt som fick er att agera vid förändringen? 

Formella direktiv 

Oavsett hur uppgiftslämnarna såg på det är det i första hand något som de fått direktiv om, en 

förändring skulle komma att ske och någon form av förändring var behövlig. I övrigt fanns 

det flera som blivit väldigt nöjda med förändringens utfall men även flera som blivit besvikna 

på resultatet. De som vi upplevt varit villiga att agera för förändringen har vi kunnat tyda 

anledningar hos. Bland annat har vi anat någon form av måluppfyllelse.  
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Individuella mål 

Det finns flera olika sätt att tolka en måluppfyllelse på inom en organisation (Farris, 1979). 

Den vi menar på att de nöjda uppgiftslämnarna innefattas av, är den där de kunnat se egen 

vinning i förändringens utfall, vilket har medfört att de agerat för organisationens mål då de 

bidragit till eget värde, sett utifrån den centrala administrativa nivån samt den administrativa 

nivån avdelningsmässigt. Dessutom kan det vara så att uppgiftslämnarna i takt med att de 

upplevt tillfredsställelse omedvetet tillfört värde för organisationen även om bara kortsiktigt 

för närvarande. Har det varit eget välbefinnande först som medfört engagemang för 

organisationen och dess mål är det något som Alvesson och Due Billing (1999) menar på är 

en procedur där de individuella målen styr de organisatoriska målen. 

Flexibla nätverk 

Relationerna emellan individerna var bidragande till att agerande för förändringen utfördes. 

Hade de inte haft möjligheten att kommunicera och ständigt utbyta information (Graham, 

1971) hade det möjligtvis bidragit till att fler individer motsatt sig till de överbelastade 

ansvaren. Detta då de på den centrala nivån ändå menar på att det inte varit omöjligt att 

genomföra informellt agerande. Detta eftersom stödet har funnits till hands och hade de yttrat 

sig gemensamt gentemot den höga nivån hade de tillsammans kanske kunnat lösa 

situationerna ännu bättre. Arbeten hade kunnat förbli stående och ett ännu större kaotiskt 

tillstånd hade kunnat uppstå om dessa flexibla nätverken och relationerna emellan individerna 

inte fått utrymme. Det nyttjades relationer med hänsyn till karriärsystemet, vilket inte enbart 

bestod utav individers utbildning utan även utav deras arbetslivserfarenheter (Bakka et al., 

2006). Kunskap kring vem som bär rätt kompetens för att få arbetet utfört på ett effektivt sätt 

blev avgörande och av stor relevans bedömer vi att de informella relationerna hade, detta sett 

utifrån individer ifrån alla olika hierarkiska nivåer. 

Informellt agerande som en utväg? 

I övrigt angående vad som fick uppgiftslämnarna att agera informellt finns att tillägga att de 

formella direktiven bland annat inte varit tillräckligt klarlagda, sett utifrån upplevelserna hos 

de individerna på de administrativa nivåerna och lärarenivån. De valde att agera informellt på 

grund av att de befunnit sig i ett förändringsstadium och att bibehålla en kontinuitet i styrning 

och direktiv kan vara komplicerat. Regler, mål och policys som enligt Butler (1986) en 

formell organisation innefattas utav är något som tar tid att fastställa på nytt. Att förmedla de 

nya direktiven till alla involverande i en verksamhet i en förändringsprocess kan vara svårt att 

veta om alla fått vetskap kring förrän fallgropar i arbetet upptäcks. En annan anledning som vi 

fick erhålla var att det inte fanns tid för att följa de formella direktiven, vilket handlade om att 

bedömningen av att välja den effektivaste vägen emellan en beslutväg i tio led jämförelse med 

en med två led gav svar nog. Även detta sett utifrån de individer på de administrativa nivåerna 

samt ledningsnivån avdelningsmässigt, vilka som tidigare nämnt blivit mest berörda utav 

förändringarna och det informella utförandet som krävdes under förändringsprocessen. Det 

fanns utrymme för ett mer flexibelt tillvägagångssätt (Farris, 1979) med stöd av de relationer 

som fanns emellan individer och deras kommunikationssystem (Groat, 1997), vilket gör att 

agerande skedde informellt istället för formellt. Slutligen att direktiven inte fanns, gav 

utgången till att de formella procedurerna blev givna då ingen annan utväg fanns tillhanda och 

dessa utvägar var de som var mest påtagliga till informellt agerande. Detta var något som 

berörde alla nivåerna eftersom vi upplevde att uppgiftslämnarna oavsett vem det berörde hade 

stött på denna problematik, och då genom att direktiv inte fanns givna sedan förändringarna 

införts. 
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Tabell 6.2. En översiktlig bild över vilka hierarkiska nivåer som berörs i respektive kategori, under 

förändringen.  

Kategori   Hierarkisk 

Nivå 

  

 Leningsnivå 

centralt 

Administration 

centralt 

Ledningsnivå 

avdelning 

Administration 

avdelning 

Lärare nivå 

Strukturförändring X X X X X 

Fysisk, individuell samt 

teknologisk förändring 

X X X X X 

Personalens involvering X X X X X 

Involvering i förhållande 

till hierarkisk position 
X X X X X 

Hur såg arbetsfördelningen 

ut vid förändringens 

genomförande? 

X X X X X 

Tydliga mål? X X X X X 

Dubbelarbete var ett 

faktum 

X X X X - 

Har ni upplevt att ni 

agerat… 

- X X X X 

Instabilitet i den formella 

organisationen 

X X X X X 

Informellt agerande X X X X - 

Öppna dialoger via 

relationer  

- X X X X 

Relationer, en trygghet - X X X X 

Informella relationer som 

komplement  

X X X X - 

Informella relationer som 

motsättning 

X X - X - 

Formella direktiv X X X X X 

Individuella mål X X X X X 

Flexibla nätverk X X X X X 

Informellt agerande som en 

utväg? 

X X X X X 
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6.1.3 Efter förändringen 

Vilken är din position efter förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetar du med nu? 

Informellt agerande motverkar osäkerhet 

Det informella agerandet hos individer i förändringsprocessen anser vi kan variera, detta 

eftersom vi i enighet med uppgiftslämnarnas upplevelser märkt att det påverkat dem alla 

olika. Detta beroende på vilken position individen tidigare haft i förhållande till den position 

individen tilldelats vid förändringsprocessen. Individer som tidigare utfört prestationer 

formellt har svårare att ändra arbetsrutiner. De agerar efter bestämda direktiv, och är denna 

styrning instabil, medför den en osäkerhet (Bakka et al., 2006), vilket medför informellt 

agerande för att organisationen som helhet ska undvika att bli overksam. Detta sett utifrån 

individer på de administrativa nivåerna samt ledningsnivån avdelningsmässigt, men även där i 

varierad form eftersom de alla lever efter egna principer. Individer som istället tidigare agerar 

utefter normer och informella kommunikationsmönster och nätverk, har lättare att anpassa sig 

till nya formaliteter (Butler, 1986). Detta under förutsättningar att individerna samverkar för 

att skapa värde för organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2004). För att organisationen ska 

kunna fortlöpa och vara funktionell trots förändringsstadiet krävs det att individerna utför 

informellt utförande (Remøe, 1982), och detta är något som uppgiftslämnare påtalat. 

Jämförelsen emellan de olika befattningarna före, under och efter förändringen tyder på att 

utrymmet varit stort för informellt agerande. Detta eftersom förändringen skapade en 

osäkerhet för både de enskilda individerna och därmed för företaget som helhet om 

individerna inte agerade utanför de angivna direktiven. Detta har tydligt kunnat tydas av 

uppgiftslämnarnas svar, men återigen som tidigare nämnts, är det mest utmärkande för 

individerna på de administrativa nivåerna som upplevt detta, eftersom de utgjort en form av 

en sammanlänkning med de andra nivåerna. Förändringen har varit uppbyggd kring utrymme 

för det informella agerandet enligt deras angivelser, då de varit tvungna av olika anledningar 

att agera utanför sina formella roller. 

Hur upplevde du din inställning till förändringen till en början, jämfört med nu?  

- Upplevde ni att något hade kunnat påverka er inställning till förändringen? 

Involvering i relation till inställning 

Vi har kunnat utläsa att individer, vilka till en början kände oro och osäkerhet inför 

förändringen och dess process också bar en negativ inställning, vilket mestadels utmärktes på 

den centrala administrativa nivån. Någon form av motstånd är organisationen som helhet 

beredd på, eftersom det är ingen lätt process som går snabbt att genomföra (Hoogendoorn, 

Jonker, Schut & Treur, 2007). En reaktion från individerna sida, att inte bära vetskap kring 

förändringen utfall samt okunskap om hur organisationen kommer att fortlöpa efter 

förändringen medför hinder. Individer har bland annat lämnat verksamheten och har medvetet 

valt att inte agera enligt de nya direktiven eftersom det är ett sätt att visa otillfredsställelse 

(Bakka et al., 2006). Att individerna delvis involverades i förändringens förberedelser genom 

att ha möjlighet till att uttrycka sina åsikter var en faktor som vi anser vara bidragande till 

positiv inställning hos individerna (Ibid). Känslan av delaktighet och involvering menar vi 

förstärker motivationen hos individerna (Alvesson & Svenningsson, 2007) och därmed 

förbättrar arbetsprocessen för att arbeta ska bli möjligt mot ett gemensamt mål. Eftersom 

involveringen varit bristande i fråga om att åsikter ska få verkan, kan det tyvärr ändå mynnat 
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ut i en negativ inställning. Denna negativa inställning menar vi på kan ha inverkan på det 

informella agerande på så sätt att det ökar. Det informella agerandet har existerat i stor 

utsträckning enligt vår mening, och en anledning till dess existens kan vara på grund av den 

negativa inställningen. Detta då inställningen inte skapar en tilltro till de nya metoder som de 

nya arbetsprocesserna ska följa, och individens sätt att visa missnöje kan vara genom att 

stänga ute de processer som ledningen beslutat.  

Anonymitet 

Vi kan utläsa att flera individer redan i tidigt skede av förändringsprocessen upplevde en 

känsla av anonymitet, vilket främst uttrycktes i de administrativa nivåerna samt ledningsnivån 

avdelningsmässigt. Detta i förhållande till den förändring som genomfördes menar vi medfört 

att denna känsla uppkommit, då det från början var en fördelning på sex institutioner till 

nuvarande två sektioner. Vi anser med detta utfall av förändringen och organisationens nya 

struktur inte var det optimala för organisationens anställda på kort sikt. Att splittra och sätta 

samman individer innebär också att samhörigheten i arbetets utförande påverkas. 

Organisationens kultur som är en viktig del utav individernas samhörighet tar lång tid att 

återuppbygga (Groat, 1997). Vi anser därmed att individernas känsla utav anonymitet 

kommer att kvarstå en tid efter förändringen, vilket i sig kan medföra att organisationens 

arbetsprocesser kan komma att minska i effektivitet. Denna anonymitet menar vi måste ha 

varit bestående i en stark samverkan tidigare eftersom det är flera som upplevt känslan, vilket 

har medfört att förändringen upplevts som negativ eftersom den kortsiktigt har medfört 

instabilitet. Hade inte den hierarkiska strukturen varit utmärkande (Bakka et al., 2006) hade 

möjligtvis en mer gemensam förändringsprocess kunnat skapas och denna känsla undvikits. 

En förändring påverkar givetvis handlingssättet, och inte enbart för individer utan för 

organisationen med (Hoogendoorn et al., 2007), vilket ger sin verkan på inställningen och 

medgörligheten från individernas sida för att prestera samordnat (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Vad har egentligen blivit gjort under förändringen och vad återstår? 

Långsiktig samhörighet 

Formalitet är något som vi anser vara behövligt i en stor organisation med många anställda. 

Detta för att hålla en kontinuerlig struktur på arbetet och för att reducera osäkerhet bland de 

anställda gällande vem som har bestämmande ansvar (Redmond, 2008). Det som vi kunnat 

utläsa och tolka utav uppgiftslämnarnas svar är att det mest utmärkande arbetet som återstår är 

att individerna ska kunna känna sig bekväma i sina arbetsuppgifter och känna samhörighet 

med sina medarbetare. Enligt de upplevelser som erhållits genom individer oavsett nivå, 

menar vi att genom institutionalisering av detta, kommer det informella fortfarande att kvarstå 

men inte i samma utsträckning. Social trygghet och stöd är positivt bidragande för 

organisationens som helhet (Remøe, 1982) och effekten av att individerna känner sig osynliga 

menar vi då blir att motivationen sjunker och därmed även organisationens effektivitet. För att 

individerna ska kunna känna den samhörighet med sina nya medarbetare krävs att de 

gemensamt håller en positiv anda och arbetar åt samma håll (Bruzelius & Skärvad, 2004). 

Den stabilitet kulturen innefattas av byggs upp under en lång tid och stärks kontinuerligt, 

vilket vi menar att individerna ska ha tålamod för.  

Enad organisation 

Förändringen har resulterat i en gemensam kontrollenhet för hela organisationen och detta 

tolkar vi vara ett resultat av en önskan från den centrala ledningens sida, om en enad 

organisation. De sektioner och avdelningar som bildats genom förändringen arbetar samtliga 

numera mot ett gemensamt mål (Farris, 1979). Vi anser att detta är ett sätt för att få de 
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anställda att lättare kunna arbeta tillsammans och utföra uppgifter på liknande sätt och 

undvika oklarheter. Med en formell organisation som interagerar med en informell 

organisation finns det en långsiktig framtid (Ibid). En stabilitet kommer då att kunna 

uppkomma i arbetsprocesser och långtgående effektivt arbete och resultat kan bli ett utfall 

(Morris, 2000).  

Upplever du att det som varit målet med förändringen har uppnåtts? 

Måluppfyllelse 

En planerad förändring, vilket omfattar en omställning (Bakka et al., 2006) är vad denna 

förändring varit. Målet kan ha upplevts som oklart, men påtagligt kunde ändå en 

formalisering vara och det är vad utgången blivit, vilket medför att kontroll över ett större 

antal personer underlättas (Redmond, 2008). Efter en tid kommer det att bli lättare för 

individer att utföra de tilldelade arbetsuppgifterna enligt de nya direktiven (Alvesson & 

Svenningsson, 2007) som kommer med formaliseringen. Det har kostnadseffektiviserats, 

vilket var en ytterligare påtaglig punkt för organisationens målsättning. Det har däremot gett 

sin inverkan på tilliten och samhörigheten, eftersom det gjorts nedskärningar, vilket har 

medfört att kulturen blivit nedbruten. Den kräver en uppbyggnad på nytt, det kommer att 

medföra nya associationer eftersom de har en inverkan av den formella organisationen 

(Graham, 1971). Anledningen till att de mål som kunnat tydas blivit uppnådda menar vi vara 

på grund av att individerna utförde arbetet som behövdes utanför deras egna ansvarsområden. 

Utförandet har skett av olika anledningar, men avgörande kan det påtalas ha varit eftersom 

någon form av måluppfyllelse har skett. Där de organisatoriska målen är i samband med de 

individuella målen (Farris, 1979) eftersom arbetet har fortlöpt trots ej stadiga direktiv från 

ledningen.  

Upplever ni att det finns situationer eller händelser sedan förändringen som skapat historier i 

verksamheten? 

Effekter för framtida agerande 

Av respondenternas svar har vi inte kunnat utläsa några specifika historier som skapats i 

organisationen under förändringen. Involveringen fanns tillgänglig, vilket var menat att skapa 

värde för de involverande (Alvesson & Svenningsson, 2007). Däremot uppmärksammade vi 

att respondenternas delaktighet under förändringens förberedelser inte varit annat än skenbar 

och detta har kunnat tydas i att den centrala ledningen själva tog besluten utan att ge någon 

verkan till de anställdas åsikter. Detta har för oss blivit någon som de anställda i lärare- 

administrations- och ledningsnivån avdelningsmässigt skulle kunna ha i åtanke om det 

uppkommer ett nytt tillfälle att, enligt ledningen få erlägga tankar och åsikter. Ett alternativ 

till detta, är antingen att agera på ett annorlunda sätt eller att våga ta stöd av andra 

tillvägagångssätt. Detta förslagsvis via individer med högre hierarkiska positioner då 

individer på den centrala ledningsnivån fick bättre gehör för sina åsikter än vad individerna på 

lägre nivåer fick (Bakka et al., 2006). 

Tidens inverkan  

En annan orsak till att vi inte kunnat urskilja några specifika historier är att individerna inte 

ännu kommit till ro i sina nya positioner. De har nya arbetskollegor vilka, vi tolkat de inte 

känner samhörighet med ännu, eftersom det tar tid att återuppbygga (Groat, 1997) samtidigt 

medför detta att det inte ska förekomma lika mycket informella möten. Dessa skapas dock i 

samband med att individer önskar att associera med varandra (Graham, 1971) och att dessa 

bär en avgörande roll för att en sådan formalisering som genomförts ska vara möjlig är ett 



52 

 

faktum (Vogel, 1968). Historierna bygger på individers relationer då de sprids genom dessa 

(McConkie & Wayne Boss, 1986) och om det inte finns några starka band mellan individerna 

ännu blir det svårt att sprida berättelser vidare. 

Har du några ytterligare synpunkter kring förändringsarbetet som du vill tillägga? 

Outnyttjad kunskap 

Något vi kunde urskilja som vi redan känt av skulle eventuellt kunna uppkomma var 

angående att organisationen i helhet består utav individer med hög akademisk kunskap och 

arbetserfarenhet inom olika områden men som tyvärr inte nyttjades. Detta sett utifrån de 

individer inom de individer som befinner sig inom de administrativa nivåerna och 

ledningsnivån avdelningsmässigt, eftersom de upplevde att de inte fick gehör för sina åsikter i 

samma utsträckning som de på ledningsnivån centralt. Nu i efterhand utan ha fått igenom 

synpunkterna kan de påstå att detta har bidragit till en förbättrad förändringsprocess, men det 

är något som får förbli osagt. Trots väl fungerande karriärsystem (Bakka et al., 2006) 

utnyttjade inte ledningen denna kunskap. Ledningen centralt valde själv att ta alla beslut, utan 

större övervägande av de andra kompetenta individernas åsikter. Organisationen är uppbyggd 

med en hierarkisk struktur där olika grad utav maktutövningar brukas (Ibid), vilket tydligen 

visar sig vara utmärkande vid beslutstagande. Samtidigt är maktsystem, planeringssystem och 

kontrollsystem en del av något stort, vilket kan vara en långsiktig lösning om det brukas rätt 

(Lennéer-Axelson & Thylefors, 2005). 

Maktutövande 

En annan tanke som uppkommit är att ledningen tagit fel beslut i fråga om uppdelningen utav 

sektionerna. Organisationen bestod innan förändringen utav sex institutioner och ett kansli 

vilka genom förändringen omkonstruerades till två sektioner och en administrativ avdelning. 

Denna uppdelning har vi genom uppgiftslämnarnas svar kunnat utläsa vara ett resultat utav 

maktutövande (Bakka et al., 2006). En ny central ledning tillsattes strax före förändringen och 

när beslut skulle fattas inför förändringen och dess utfall fanns tidigare lösningsförslag, vilka 

bar fördelar som nackdelar men vilken vi anser vara bättre. Av olika orsaker, för oss ännu 

okända, valde den centrala ledningen dock sitt egna nya förslag. Vi anser därför att detta val 

av utförande endast är ett tecken för att den centrala ledningen vill påvisa sin makt. Någon 

fördel med att kontrollera de anställda finns eftersom denna förändring blev den slutgiltiga 

och styrningen förmodas bli bra (Redmond, 2008). 
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Kategori   Hierarkisk 

Nivå 

  

 Ledningsnivå 

centralt 

Administration 

centralt 

Ledningsnivå 

avdelning 

Administration 

avdelning 

Lärare 

nivå 

Informellt agerande 

motverkar osäkerhet 

X X X X - 

Involvering i relation 

till inställning 

X X X X X 

Anonymitet - X X X - 

Långsiktig 

samhörighet 

X X X X X 

Enad organisation X X X X X 

Måluppfyllelse X - - - - 

Effekter för framtida 

agerande 

- X X X X 

Tidens inverkan  X X X X X 

Outnyttjad kunskap - X X X - 

Maktutövande - X X X X 

Tabell 6.3. En översiktlig bild över vilka hierarkiska nivåer som berörs i respektive kategori, 

efter förändringen. 
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7. Slutsatser 

I detta kapitel kommer det att redogöras för en mindre summering av resultatet vi funnit utifrån teorin och 

analysens utfall. Värdet av teori och empiri i förhållande till vårt problemområde kommer här att besvaras. 

___________________________________________________________________________ 

 

7.1 Hur goda är våra slutsatser 

I detta avsnitt kommer vi att reflektera över utfallet som studien resulterat i, med avseende att tolka problemet i 

relation till vår modell och analysen som framställts. 

 

7.1.1 Teorin- och analysens resultat 

Vi har använt oss utav vår egna framarbetade modell för att utläsa styrkan av den informella 

organisationens betydelse vid en verksamhetsförändring, detta definierat som bärande och 

understödjande. Det informella agerandets betydelse kan i modellen nedan utläsas, för 

ytterligare beskrivning hänvisar vi till figur 3.1 och dess förklaringar. 

 

Att uppgiftslämnare hade två arbetspositioner, där enbart ett var formellt påtagligt utifrån 

ledningens nya direktiv, återstod den andra befattningens ansvarsutförande som informellt. 

Det arbete som presterades enligt de informella förutsättningarna, var främst aktuellt på de 

administrativa nivåerna samt ledningsnivån avdelningsmässigt. Detta blev en avgörande 

utgång eftersom utförandet föll utanför ramen av de formella direktiven. Enligt vår modell 

medförde det informella agerandet som helhet en bärande styrka. Det fanns inget utrymme för 

att överlämna det tidigare ansvarsområdet och någon planering inför denna problematik hade 

utelämnats. För att arbetsprocessers fortlöpning skulle bli möjligt krävdes detta agerande för 

situationers bästa. 

Informella dialoger, där informationsutbyte via bland annat tidigare arbetsrelationer skedde, 

var av betydelse för att osäkerheten inte skulle få sitt fäste under det instabila 

förändringsstadium som existerade. Detta realiserades både bland individer på lärarenivån, 

men även på den administrativa nivåerna samt avdelninigsnivån för ledningen. Underlättande 

och därmed understödjande anser vi dessa möten vara, eftersom vi menar på att en verkan 

utav dem finns, men det är beroende på vilken situation det är gällandes. För individer på den 

ledande nivån centralt kunde dessa informella relationer anses vara motsättande förändringens 

nya direktiv och därmed hämmande utvecklingen. Däremot för individer på de administrativa 
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nivåerna, ansågs det vara till en stor fördel för att möjliggöra en stabilitet, om enbart för 

stunden tillfällig lösning. Snabbare beslutsvägar och kompletterande arbetssätt vid de flexibla 

kommunikationsnätverk medförde en understödjande styrka till ledningens riktlinjer, då 

fallgropar undveks. 

Synsättet på styrkan av agerandet i förhållande till situationens krav kan anses vara både 

understödjande och bärande. Vi menar på att de formella direktiven inte ännu fått någon 

stadga och att på grund av detta blir utvägen att utföra arbetsuppgifter informellt. Beroende på 

ifall det är en situation som kräver en snabb lösning eller en situation som inte har något 

tidsberoende, anses det informella agerandet innefatta olika grad av värde. Vid en snabb 

lösning anser vi att situationen är kritisk och då i behov av informellt agerande, vilket vi 

menar på avser bärande styrka, detta oavsett hierarkisk nivå, men mest påtagligt på 

ledningsnivån avdelningsmässigt samt de båda administrativa nivåerna. Agerandet då 

situationen inte har något tidsberoende är däremot lösningen inte direkt avgörande, och om 

utförandet sker informellt anser vi då att styrkan blir understödjande. Användandet av dessa 

metoder anser vi existera främst i de administrativa nivåerna, och då beroende på de olika 

situationer, medför det olika former av ageranden. Genom respondenternas svar har vi kunnat 

utläsa att individer, både inom lärare-,  avdelningsmässiga ledningens- samt administrativa 

nivån har agerat informellt, vilket som helhet har varit avgörande för flera uppkommande 

situationer och enligt vår modell anser vi att utförandet utgör en bärande styrka. 

Situationsanpassad styrka, både med hänsyn till den hierarkiska positionen och kontexter av 

händelser, blir vårt slutgiltiga resultat. På grund av det instabila förändringsstadium vi menar 

på har existerat via ofullständiga och ej existerande direktiv samt tidsbrist har informellt 

agerande blivit utvägen. De ofullständiga direktiven medför enligt oss ett informellt agerande 

av understödjande styrka eftersom möjligheten finns att ta reda på ytterligare information 

kring tillvägagångssättet. Om riktlinjerna inte finns, återstår ingen annan utväg än att agera 

informellt, och då i form av bärande styrka. Tidsbristen kan vara komplicerad att definiera 

styrkan för, eftersom tidsbrist kan ha en förmåga av att upplevas olika beroende på 

personlighet och erfarenhet. En vecka som tidsgräns kan exempelvis upplevas vid två 

återstående dagar till färdigställande av en uppgift som kaotiska för en individ, medan för en 

annan som tillräckligt. Därmed blir styrkan av agerandet beroende på hur tidsbristen upplevs 

av individerna antingen av understödjande eller bärande styrka. Det vi kan konstatera är att 

det informella agerandet burit en styrka och inte varit helt utan verkan, men för att kunna 

avgöra styrkan i förhållande till nivå och situation krävs det att man ser händelsen i sin 

kontext och i förhållande till vilka som medverkar för att kunna dra slutsatser kring bärande 

eller understödjande.  

 

7.1.2 Egna reflektioner 

Om vi ser till undersökningen som vi planerade att genomföra innan fallstudien verkställts 

ansåg vi då att både validitet och tillförlitlighet var inget som skulle kunna ifrågasättas. Detta 

för att vi i utformningen av intervjufrågorna utgick från vår framtagna teori (Patel & 

Davidsson, 2003), som bidragit till kunskap kring området vi sedan skulle ställa frågor om till 

uppgiftslämnarna. Dessutom bearbetades våra frågor utav vår handledare innan utförandet av 

intervjuerna för att misstolkningar skulle undvikas (Jacobsen, 2002). Sedan för att 

uppgiftslämnarna ska känna förtroende för oss och rättvisande svar valde vi att med samtliga 

utav dessa garantera dess anonymitet (Ibid). 
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Uppgiftslämnarnas kännedom om deras anonymitet anser vi varit bidragande till att deras 

upplevelser och historier som delgivits speglar den verklighet som de varit en del utav. Detta 

har för oss med hänsyn till det problem vi studerat varit betydande då vi fått information som 

är av värde. Då vi enbart använde oss utav intervjuer som insamlingsmetod medförde det att 

vi anser oss nu saknar argument i form av observation och dokumentundersökningar då dessa 

hade kunnat stärka vårt resultat. Genom att vi kombinerat dessa olika insamlingsmetoder hade 

vår studies intervjuer, det vill säga uppgiftslämnarnas muntliga utsagor kunnat kontrolleras 

med skriftliga dokument i form av protokoll. Via observation som ytterligare 

insamlingsmetod hade vår modell för grad av styrka kunnat bekräftas med tydligare argument 

för när ett agerande är understödjande respektive bärande av fortlöpningen för verksamheten. 

Intervjuerna vi genomförde var ansikte mot ansikte (Jacobsen, 2002) och utförandet skedde i 

deras egen arbetsmiljö. Detta ansåg vi vara av relevans då individerna inte behövde anstränga 

sig i form av förflyttning för att intervjun skulle kunna realiseras. Samtliga intervjuer spelades 

in då det var utförliga svar till våra öppna frågor som besvarades och med hänsyn till den rika 

informationen var det betydelsefullt för att sammanställningen av datan inte skulle resultera i 

låg reliabilitet. Detta då information via enbart anteckningar hade kunnat falla bort. Vid 

mötena med respondenterna har vi medvetet valt att föra fram diskussionerna kring 

förändringen med en positiv anda, detta eftersom med hänsyn till att individer påverkats olika 

omfattande av förändringen inte ska känna obehag i situationen. Respondenterna fick 

tillgången till de aktuella frågorna innan intervjuns utförande, detta åter igen för att de inte 

skulle uppleva intervjufrågorna som upprörande. Dessutom, även om förändringen låg nära i 

tiden kan det vara svårt att minnas detaljer som vi önskade kunna få veta mer om i form av att 

de skulle ange exempel. Detta motarbetar även plötsliga reaktioner som kan medföra att 

respondenterna känner missnöje då de inte kan tillfredsställa oss som undersökare. 

Tankar som vi anser anmärkningsbara med hänsyn till resultatet vi dragit slutsatser kring är 

utfallets innefattning. Vid organisationers verksamhetsförändringar, där den formella 

organisationen omkonstrueras och medförs instabilitet krävs det att den ändå är funktionell. 

Behovet blir då flexibelt agerande och med hänsyn till vad den informella organisationen 

innefattas av blir den av betydelse enligt oss. Detta för att den informella organisationen 

identifieras enligt Farris (1979) av mellanmänskliga relationer, enligt Prusak (1999) av 

informella nätverk samt enligt Groat (1997) av gemensamma beteendemönster. Detta medför 

att vi bedömer täcka upp funktion enligt Remøe (1982) som avgörande vid en 

förändringsprocess. 

Organisationsförändringen som genomfördes i den offentliga verksamheten var omfattande, 

detta begrundar vi på vetskapen om att enligt Bakka et al. (2006) var strukturen bestående 

utav de tidigare befintliga institutionerna men som nu splittrats och omfördelats helt. Med det 

sagt blev många individer berörda i förändringsprocessen och med tanke på att nya 

befattningar, indelningar för ansvar och kompetensgrupper blev aktuellt uppstod en osäkerhet 

för hur framtiden kommer att se ut och inte minst agerandet under förändringen. Utav 

resultatet att döma, var den informella organisationen involverad både som understödjande 

och bärande i förhållande till den formella organisationen vid varje situationsanpassning där 

agerande var ett behov. 

Valet av att endast utföra vår undersökning i en organisation har medfört att vi inte kan dra 

generella slutsatser angående informellt agerande i verksamhetsförändringar. Men detta var 

inte vårt syfte, vi hade för avsikt att undersöka endast en organisation. Genom åtta personliga 

intervjuer anser vi att vi fått tillräcklig information om den aktuella verksamhetsförändringen 

för att kunna utgöra ett rättvisande svar till vår frågeställning. Hade vi istället valt ett flertal 
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organisationer hade vi med vår tidspress inte kunnat utföra tillräckligt många intervjuer per 

organisation för att möjliggöra ett generellt och tillförligt svar till vår frågeställning.  

Andra tankar som uppkommit är att vi undersökt en offentlig verksamhet och att på grund av 

det kan vårt utfall blivit annorlunda jämfört med om vi undersökt en verksamhet inom privat 

sektor. Inom de olika sektorerna finns det olika normer och regler som måste följas vid 

förändringsprocesser och därför hade det enligt oss kunnat vara en annorlunda utformning 

inom den privata sektorn. Den offentliga sektorn bär ett ansikte utåt och därmed en skyldighet 

att agera enligt vissa bestämda förhållanden, vilket den privata sektorn inte faller inom, utan 

där hade inte hänsyn i samma utsträckning behövts följas. Om vi ser till det informella 

agerandet då och dess styrka menar vi på att den utmärkande hade varit mer bärande eftersom 

där finns inte samma villkor att luta sig tillbaka på. Detta för att den privata sektorn agerar i 

större omfattning för sig själva, och då menar vi att ett privat företag måste för att bibehålla 

sina kunder och därav sin plats på marknaden agera därefter oavsett prestation, jämfört med 

den offentliga sektorn.    

 

7.2 Fortsatt forskning 

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi anser att fortsatt forskning skulle kunna fortskrida inom vårt 

problemområde samt vad som skulle kunna ha gjorts annorlunda för att studien skulle kunna vara ytterligare 

övertygande i förhållande till de slutsatser vi dragit. 

 

7.2.1 Tankar kring vidareutveckling av vårt problemområde 

Vid studerande av den informella organisationens betydelse vid en verksamhetsförändring har 

vi funnit oss själva nu mer kunniga, dock inte till den utsträckning att vi anser oss bära svar 

till alla frågor som berör frågeställningen vi undersökt. 

I efterhand när vi väl studerar det insamlade materialet kan vi inse att det finns tomrum i 

kunskapsbredden vi trodde skulle fyllas, detta då frågeställningen vi studerat inte blivit till 

den grad fylld med önskad data för bearbetning till det vi dragit slutsatser av. Våra tidigare 

tankar kring att en organisation med en större omfattning datakällor istället för flera case är nu 

omvärderad och ett bättre resultat hade troligtvis kunnat redovisas om så var fallet 

(Christensen et al., 2001) eller om ännu fler intervjuer genomförts i samband med en 

protokollstudie. Snöbollsmetoden (Körner & Wahlgren, 2002) anser vi fortfarande vara en 

givande metod eftersom man därmed kan komma i kontakt med personer som är lämpliga 

uppgiftslämnare för studiens ändamål men det skulle varit fler datakällor. 

Modellen av styrka som vi fann lämplig efter egen konstruktion borde ha utvecklats och setts 

utifrån även ett icke linjärt samband samt dessutom borde en detaljerad skala för styrkorna 

tydliggjorts. En möjlighet för detta hade varit om studien genomförts under en 

förändringsprocess i form av observationer då undersökning av människor och dess beteende i 

en viss situation (Jacobsen, 2002) hade kunnat avgöra när den informella organisationen är 

understödjande respektive bärande en verksamhetsförändrings fortlöpande. Allra mest 

givande hade varit om en kombination av observationer och intervjuer genomförts med 

dokumentundersökningar som bekräftande vissa agerande. 

Teorikapitlet hade kunnat bli mer fokuserat för specifikt den informella organisationen i 

förhållande till verksamhetsförändringar istället för uppbyggnaden kring både organisationen 
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som sådan och den formella organisationen också. Detta för att området vi undersökt krävt 

mer bakgrund än det som vi lade vikt på, att förstå helheten grundligt, på grund av att det föll 

sig naturligt efterhand som intervjuerna genomfördes. 

Den informella organisationen, dess kultur innefattandes interaktioner emellan individer 

(Farris, 1979) och beteendemönster (Groat, 1997) samt dess till ytan osynliga struktur (Bakka 

et al., 2006; Graham, 1971) är betydelsefull (Alvesson & Svenningsson, 2007). Därför anser 

vi det av vikt att den specifikt vid en verksamhetsförändring lär kännas och identifieras 

eftersom den utgör en grundpelare till förståelse för agerande som sker i en verksamhet. Till 

vårt försvar vill vi dock tillägga att den informella organisationen inte ännu varit ett område 

av stort intresse eftersom den länge ansetts vara enbart en motverkande part till den formella 

organisationen (Farris, 1979). 

Med detta sagt anser vi att fortsatt forskning inom detta problemområde kan beröra specifikt 

utformningen och genomförandet av insamlingen av empirin, eftersom vi anser att svaren till 

ens brist på kunskap får svar därigenom och ett fokus på för bred teori gör att studiens 

ändamål inte orienteras i rätt riktning. Därmed borde målsättningen för undersökningen ligga 

i insamlingsmetoden, där kombination av observation och intervjuer istället kommer att till 

skillnad från vår studie leverera ett större informationsflöde. 
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Appendix 
 

Intervjuguide 
 

Före förändringen: 

Vilken position hade ni innan förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetade ni med? 

Under förändringen: 

Hur såg förändringsprocessen ut?  

- Hur upplevde ni personalens involvering i förändringsprocessen? 

- Vad är det för förändring som har genomförts? 

Hur såg arbetsfördelningen ut vid förändringens genomförande? 

Har ni upplevt att ni agerat, utfört uppgifter informellt vid förändringen som underlättar 

arbetet, då den formella organisationen var i förändringstillstånd? 

- Upplevde ni att arbetet som utfördes hade betydelse för förändringsprocessens 

fortlöpande? 

Upplevde ni att det fanns något specifikt som fick er att agera vid förändringen? 

Efter: 

Vilken är din position efter förändringen? 

Vilka arbetsuppgifter arbetar du med nu? 

Hur upplevde du din inställning till förändringen till en början, jämfört med nu?  

- Upplevde ni att något hade kunnat påverka er inställning till förändringen? 

Vad har egentligen blivit gjort under förändringen och vad återstår? 

Upplever du att det som varit målet med förändringen har uppnåtts? 

Upplever ni att det finns situationer eller händelser sedan förändringen som skapat historier i 

verksamheten? 

Har du några ytterligare synpunkter kring förändringsarbetet som du vill tillägga? 


