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1 Inledning 
 
I denna inledande del presenteras bakgrunden till uppsatsens ämnesval, 
problemdiskussion, samt uppsatsens syfte. De avgränsningar som gjorts 
tydliggörs, därefter redogörs för begrepp centrala för uppsatsen och  
avslutningsvis skildras uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Inom organisationsteori finns många teorier om organisationer och deras 
samspel med omgivningen. Många teorier bygger på att omvärlden är 
föränderlig. Redan på 500-talet f. Kr. filosoferade den gamle greken 
Herakleitos om föränderlighet i vår värld. Man kan inte stiga ner i samma 
flod två gånger, eftersom vattnet flödar, menade han. Allt flyter och inget 
förblir detsamma. Samtidigt sade han att det är i förändringen som tingen 
finner vila. Enhet och förändring bildar mönster som utgör både 
motsättningar och samband i vårt universum, var hans åsikt. Morgan 
(2001, sid. 276) liknar förändringens tillstånd vid en virvel i en flod:  
 

”Även om virveln har en relativt beständig form, har den 
ingen annan existens än i vattnets rörelse. Analogin 
visar hur en explicerad (uppenbar) ordning uppstår ur 
den implicerade (omslutna) ordningen i enlighet med en 
i följdriktig eller sammanhängande 
omvandlingsprocess.” 
                     (Morgan, 2001, sid. 276, våra parenteser) 

 
Beskrivningen pekar på den samverkan organisationer har med dess 
omvärld och hur svårt det är att förklara vad som påverkar vad. 
Förklaringar till förändringar i organisationer bygger ofta på att 
organisationen strävar efter anpassning till den föränderliga omvärlden, 
eller att omvärldstrycket tvingar organisationen till förändring. Oavsett 
vilket, så kvarstår de problem som organisationer står inför vid 
förändringar i omgivningen. 
 
I dagligt tal uttrycker sig människor ofta om organisationer som om de 
hade eget liv och en egen identitet, t.ex. ”CSN är hopplösa” eller ”KPMG 
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är bra”. Organisationer antas kunna agera och fatta beslut, vilket antyder att 
organisationer har handlingsutrymme och kan göra egna val. 
Organisationer förutsätts dessutom ofta vara rationella och målstyrda, med 
medvetet valda visioner och strategier. Bengtsson & Skärvad (2001, sid. 
11) beskriver t.ex. begreppet ”strategi” som hämtat från det militära 
området, och översatt till företagsekonomin i betydelsen hur företagets mål 
skall uppnås, vilket antyder ett rationellt tillvägagångssätt. Brunsson & 
Olsson (1993, sid. 61-62), skriver att den föreställningen har sin grund i 
tanken om organisationer som individer, att tanke styr handling även i en 
organisation. Organisationer ritas ofta upp som bilder med ledningen som 
huvud och vertikala linjer som mynnar ut i divisioner eller funktioner, vilka 
förväntas utföra de handlingar som ledningen tänkt ut. Beskrivningen har 
enligt författarna inte bara kulturella rötter, utan associeras med 
organisationers existensberättigande, vad som gör det möjligt för 
organisationer att generera resurser och växa. Trots detta ser vi att 
organisationer allt som oftast avviker från vad som vore att se som 
rationellt handlande. Varför beter sig organisationer då, mot vad som kan 
tyckas bättre vetande, på detta sätt? Begreppet ”kultur” används ibland som 
förklaring för det inträffade, jämför t.ex. med den pågående debatten om 
mutskandalen inom Systembolaget, där ”kulturen” anges vara en förklaring 
till vad som skett. Ett exempel på detta är följande uttalande av Sven Erik 
Sjöstrand, vid Handelshögskolan i Stockholm, i Rapport den 28 november 
2003: ”…problemet är att det här var en utbredd kultur på den här tiden”. 
Kulturbegreppet omtalas även i andra betydligt positivare sammanhang 
t.ex. som förklaring till varför vissa företag lyckats så bra. Vad är då 
kultur? Bolman & Deal (1997, kap. 14) beskriver kultur som både en 
produkt och en process. Som produkt menar de att kulturen inrymmer 
samlad visdom från tidigare medlemmar, medan den som process ständigt 
förnyas och omskapas. Kulturen är således något som skapas av tidigare 
erfarenheter, och som förändras efterhand som nya erfarenheter 
tillkommer. Detta för oss tillbaka till begreppet ”identitet”. Utan att 
likställa begreppen kan vi se att de har beröringspunkter. Brunsson (2000) 
skriver i inledningen till sin bok ”The Irrational Organization” följande: 
 

”... many social phenomena can be understood more 
fruitfully as instances of rule-following. Rather than 
choosing the action most likely to lead to their preferred 
and intended future state, people often follow rules. 
Instead of being guided by their ideas about the future, 
they are guided by ideas of their past, by rules that 
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already exist. Shared beliefs and norms often provide 
quite specific rules about what are the appropriate actions 
among all those who share the beliefs and norms 
concerned.”           

(Brunsson, 2000, sid. ix-x) 
 
En förklaring till organisationers agerande kan således vara tidigare 
erfarenheter. Dessa tidigare erfarenheter kan ses som en samling kunskap, 
kultur, normer och värderingar vilka gemensamt formar organisationen till 
den enhet omvärlden uppfattar den som. Morgan (2001, sid. 281) skriver 
att helheten i en organisation utgörs av relationsfält som ömsesidigt 
påverkar och påverkas av varandra, att mönstret måste uppfattas som en 
helhet och att den helheten besitter en egen logik. Den samlade logiken är 
vad vi författare uppfattar som en organisations egen identitet.  
 
Att förstå det sociala sammanhanget är första steget på vägen till 
förändring, skriver Hessler (2003, sid. 172), i en doktorsavhandling om 
identitet och förändring. Att förstå hur sociala system fungerar är, enligt 
författaren, viktigt vid förändring och utveckling av organisationer. De 
reaktionsmönster som uppstår vid förändringen döljer också den tröghet 
och det motstånd som kan uppkomma. Författaren kopplar också det 
cybernetiska tänkandet till identitet. Cybernetik förklaras som ”styrning 
mot övergripande mål, med nödvändiga förändringar i struktur och 
beteendemönster, men med bibehållen identitet” (ibid.). För att kunna ge 
förståelse för dessa samband, har vi i den här uppsatsen valt att studera ett 
fallföretag där en strategisk förändringsprocess pågår. Företaget är LRF 
Konsult AB, vilket är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi 
AB, och dotterdotter till den ekonomiska föreningen Lantbrukarnas 
Riksförbund, LRF. Anledningen till att vi valt LRF Konsult, är att de 
påbörjade den strategiska förändringen för 4-5 år sedan och således 
kommit en bra bit in i processen. Dessutom finner vi organisationen 
särskilt intressant då deras traditionella kundgrupp, d.v.s. skogs- och 
lantbruk, blir allt större och färre, vilket skapar ett tryck på organisationen. 
Längre fram i uppsatsen beskrivs hur den särpräglade identitet, som 
förhållandet till de egna medlemmarna i Lantbrukarnas Riksförbund 
historiskt inneburit, med tiden utmanats av att LRF Konsults ledning valt 
att även satsa på andra marknadssegment. Det sociala sammanhanget 
menar vi ändå kvarstår till stor del, och är vad ledningen har att utgå ifrån i 
den strategiska förändringen.  
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Genom en förståelse för organisationsidentitetens betydelse vid införandet 
av en ny strategi menar vi att förståelse kan nås också för vad som sker vid 
införandet av förändringen, och hur organisationen med dess medlemmar 
påverkar, och påverkas av, skeendet. Med den här uppsatsen hoppas vi 
väcka intresse hos akademiska kollegor, beslutsfattare och 
förändringsledare. Vi menar att ämnet är intressant för alla som vill 
förändra, eller vill förstå en förändring, varför den sker, och vad som sker i 
en organisation under processens gång. 
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Den strategiska förändring i fallföretaget LRF Konsult som studien avser, 
startade vid ett vd-byte. Efter några år av expansion på ett allt mer spritt 
verksamhetsfält med varierande lönsamhet, gavs nya riktlinjer med uttalat 
lönsamhetskrav från ägarna. Ett benchmarkingprojekt initierades, där 
jämförelser med flera andra europeiska bolag genomfördes. Med hjälp av 
det samarbetet, som fortfarande pågår, kunde lönsamhetsfokus läggas som 
grund för den strategiska förändringen. Sedan några år tillbaka arbetar 
företaget aktivt med kundernas förbättrade lönsamhet i fokus, vilket i den 
operativa verksamheten motsvaras av en betoning på förädling av de 
tjänster som erbjuds. I förändringsarbetet har också verksamheten 
omorganiserats, något som ju är vanligt vid strategiska förändringar. LRF 
Konsults målsättning, såsom beskrivet av ledningen, är att öka kundnytta 
och lönsamhet.  
 
Vår initiala ansats var att belysa hur ord blir till handling ur olika 
perspektiv. Efter några intervjuer stod det dock klart för oss att det var 
något mer vi såg i den aktuella förändringsprocessen. Vid 
strategiförändring talas ofta om implementering och 
implementeringsproblem. Olika typer av motstånd nämns också 
återkommande vid införande av en ny strategi. Lyckandegraden bedöms 
efter mätningar av olika slag, och i teorin läggs också stor vikt vid vad som 
skall mätas och hur det skall ske. Vi började dock efterhand att fundera i 
banor om förändringen även berör den organisatoriska identiteten. Tidigare 
erfarenheter påverkar organisationers agerande, vilket också kan förklara 
hur strategiska beslut anpassas till lokala förhållanden. En förståelse av 
organisationsidentiteten är således av vikt för att förstå organisationens 
handlande. Kanske är verklighetsbilden av den organisatoriska identiteten 
olika på olika ställen i organisationen, vilket i så fall kan ha 
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förklaringsvärde för de olika resultat som uppnås i förändringen. Några av 
de frågor vi ställer oss är hur en organisations identitet påverkas av, och 
vad dess identitet har för betydelse vid, en strategisk förändringsprocess. 
Problemställningen handlar således om identitet, vad som styr 
förhållningssätt och agerande hos medlemmarna i en organisation, samt hur 
lokal anpassning sker i en förändringsprocess. Detta leder oss fram till 
problemformuleringen. 
 

1.3 Problemformulering  
 

”Att finna bra problem är ett steg som inte kan 
överhoppas. Det är svårt. I ’det självklara’ är det svårt 
att alls se problem. ’Bra’ är här en samlingsterm för 
problem som är: fruktbara, väsentliga, lösbara, kanske 
mera  därtill…” 

 (Molander, 1998, sid. 33) 
 
För att kunna säga något om hur organisationens identitet influeras av en 
strategiförändring, ska vi försöka ge en bild av hur förändringens införande 
mottagits och accepterats i organisationen. Med utgångspunkt i intervjuer 
och litteratur har våra frågeställningar för undersökningen växt fram, enligt 
vad som beskrivits ovan. De frågeställningar vi främst kommer att 
behandla är så:  
 

 Hur ska en organisations identitet förstås?  
 Varför uppkommer behov av förändring, och vad avgör om 

förändringen får fäste?  
 Vad har identiteten för betydelse för bemötande av förändring i en 

organisation?  
 Vad har mätning av förändring för betydelse i en förändringsprocess, 

och hur ska förändring bedömas? 
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1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för 
organisationsidentitetens betydelse vid införandet av en ny strategi. 
 
Med organisationsidentitet menar vi att vi ser organisationen som bärare av 
en egen identitet. Denna kan ses som en samlad social konstruktion av 
organisationsmedlemmarna, vilka också själva bidrar till organisationens 
identitet. Att se en strategisk förändring ur ett identitetsperspektiv, kan då 
enligt oss ha stort förklaringsvärde för varför förändringar sker, vad som 
sker, liksom vad som får genomslag vid förändringar. Likaså kan det öka 
förståelsen för hur anställda reagerar och varför motstånd uppkommer. Vi 
menar, att detta är intressant för alla som vill förändra, eller vill förstå en 
förändring, varför den sker, och vad som sker.  
 

1.5 Avgränsningar och begränsningar 
 
Andersen (1998, sid. 43) menar att tid, personal, kvalifikationer, teknologi 
samt ekonomiska medel påverkar val av metod. ”Metodvalet behandlas 
gärna som om det försiggick i andens obegränsade rike” (ibid.). Så är 
naturligtvis inte fallet, varför vi i detta avsnitt vill redogöra för de 
avgränsningar som gjorts i, och de begränsningar som fått utgöra ramen 
för, vår studie.  
 
Avgränsningar är ofta något av det svåraste i arbetet med en studie, menar 
Silverman (2003, sid. 60-61). Han varnar för ansatsen att bara beskriva 
saker och ting ur verkligheten ”som de är”, och menar att ett sådant 
förhållningssätt resulterar i slapp och ofokuserad forskning. En fallstudie är 
inte detsamma som att gå ut och registrera allt som syns vid en empirisk 
undersökning och sedan berätta om det, fokus måste till. Att välja ut vad 
som skall analyseras kräver, enligt författaren, en noggrann 
problemformulering som utgångspunkt. Även om många olika sorters 
information har samlats in, bör den mängd som ska analyseras begränsas 
av effektivitetsskäl. Naturligtvis betyder det att analysen blir partiell – 
eftersom alla data därmed inte analyseras. De förhållanden som lyfts fram i 
den empiriska undersökningen får därmed utgöra exempel på viktiga 
aspekter ur helheten (ibid.). Detta har även vi erfarit! Vi ser det dock inte 
som något problem, utan snarare vanligen förekommande i 
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samhällsvetenskaplig forskning. Vi gör inte anspråk på att vara 
heltäckande, utan menar att vår undersökning istället genom avgränsningen 
kan ge förståelse för det avgränsade området.  
 
Uppsatsens syfte är, som redogjorts för ovan, att skapa förståelse för 
organisationsidentitetens betydelse vid införandet av en ny strategi. Vi 
avser därmed att diskutera hur LRF Konsults identitet påverkar, och 
påverkas av, införandet av en ny strategi. Från utsidan antas organisationer 
vara enhetliga och sammanhållna. Så är dock oftast inte fallet, inte heller i 
LRF Konsult. Då organisationsmedlemmarna tillsammans skapar den 
gemensamma identiteten (jfr metodavsnittets objektiverade verklighet) har 
vi, för att få en bild av vad som skett, valt att se närmare på de lokala 
kontorens tolkning av förändringen. Analysenheten vi koncentrerat oss på 
är mellanchefer i organisationen, då dessa av oss förväntades ha adekvat 
information och medvetande om det fenomen vi vill studera. Dessa 
befinner sig också på en nivå i organisationen där strategisk och operativ 
verksamhet möts, och är alltså väl involverade i den pågående 
förändringsprocessen. Då vi, vilket vi kommer att förklara under 3.2 
Vetenskapligt synsätt, ser organisationer som sociala konstruktioner, är det 
också det kollektiva agerandet som blir det intressanta att studera. Val av 
analysenhet diskuteras ytterligare under avsnitt 3.4.3. 
 
”Att välja något är alltid att välja bort något annat” (Andersen, 1998, sid. 
56). Genom att välja den syftesformuleringen vi gjort, har vi måst välja 
bort sådant som vi också skulle tycka vara intressant att se närmare på. 
Några av de frågor vi finner spännande gällande fallföretaget LRF Konsult, 
har vi därför valt att diskutera i kapitel 7. I kapitel 8 ämnar vi diskutera 
några ytterligare frågor av mer generellt slag som förslag till framtida 
forskningsfrågor. 
 
Metodvalet försiggår som sagt inte i ”andens obegränsade rike”, den största 
begränsningen i vår studie har tidsrymden utgjort då den haft påverkan t.ex. 
genom att vi begränsats i antal intervjuer, samt att vissa intervjuer fått 
genomföras per telefon, vilket vi redogör för i metodavsnittet. Naturligtvis 
hade vi också gärna sett att mer tid hade funnits för ytterligare 
överväganden och finslipning. Risken är dock, som välbekant för många 
författare/forskare, att finslipning medför en tendens att vilja gå in i 
”andens obegränsade rike”. Någonstans måste vi, som författare, dra en 
gräns och färdigförklara vårt alster. 
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1.6 Begreppsredogörelse 
 
Uppsatsen behandlar organisationers identitet i en förändringsprocess. Vill 
vi därför redogöra för de mest centrala begreppen i uppsatsen. Vi har utgått 
från Nationalencyklopediens (1992) definitioner samt försökt klargöra hur 
vi valt att använda begreppen i uppsatsen.  
  
Förändring (Nationalencyklopedien, 1992, band 7, sid. 284) Begreppet 
förklaras med hänvisning till såväl filosofi som naturvetenskap. 
Herakleitos och hans anhängare menade att allt som existerar är 
underkastat förändring, medan Parmenides menade att det sanna Varat är 
oföränderligt. Platon menade att idévärlden stod över tid och förändring, 
medan de moderna filosoferna såsom Hegel försökte tolka förändring med 
dialektik.  
 
Förändring belyses i den här uppsatsen såsom ändrade förhållanden i det 
samspel en organisation har med omvärlden, samt de inomorganisatoriska 
förändringar som dessa ändrade förhållanden speglar. Förändringen i LRF 
Konsult kommer att presenteras i kapitel 2. Orsaker till förändring, samt 
införande och mätning av densamma, kommer sedan främst att diskuteras i 
kapitel 5. 
 
Identitet (ibid., band 9, sid. 342) Nationalencyklopedien har fyra olika 
förklaringar till ordet identitet. Ordet kommer från senlatinets ide’ntitas. 
Den första förklaringen gäller likhet, den relation som karaktäriseras av att 
den alltid råder mellan, och endast mellan, en individ (eller ett objekt) och 
individen själv (objektet själv), så som det används i matematik och logik.  
 
Den andra förklaringen är identitet som självbild, d.v.s. medvetenhet om 
sig själv. Det finns en skarp gräns mellan jaget och andra. Identitet består 
av medvetenhet om det levande jaget (vitalitet), skarp gräns till andra 
(demarkation), bestämmande över egna tankar och handlingar (aktivitet). 
Att vara densamma i grunden trots livets förändringar (kontinuitet) samt att 
bara ha ett jag (integritet).  
 
Den tredje förklaringen rör identifikation inom kultur- och 
socialantropologin; personers eller gruppers tillhörighet av olika slag som 
kultur, nation etc. Yrkestillhörighet skulle kunna utgöra en sådan 
identifikation.  
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Den fjärde förklaringen är företagsidentitet, vilken beskrivs som den totala 
mängden av ett företags utmärkande egenskaper såsom arbetsförhållanden, 
produktionsteknologi, produktkvalitet, lönsamhet, samhällsansvar, 
pålitlighet, service, reklam, logotyp, byggnaders och firmabilars utseende 
samt personalens uppträdande. Ett företag beskrivs ha stark identitet om 
egenskaperna har stark samstämmighet. Ibland skiljer man på personlighet 
– egenskaperna som sådana,  och identitet – de signaler som företaget 
medvetet eller omedvetet skickar ut till personal och utomstående genom 
sina egenskaper.  
 
I den här uppsatsen, där vi talar om organisationers identitet, tangerar vi 
flera av förklaringarna, om än kanske inte den första i matematisk mening. 
Vetenskapliga förklaringar till organisationers identitet varierar beroende 
på olika vetenskapliga synsätt hos olika forskare. Själva har vi ett 
vetenskapligt synsätt inspirerat av aktörssynsättet, där 
organisationsidentiteten anses grundad på en gemensam socialt konstruerad 
verklighet, benämnd objektiverad verklighet (jfr 3.2.2). En verklighet som 
kontinuerligt omformas då nya erfarenheter läggs till de gamla. Vårt 
vetenskaliga synsätt förklaras vidare i avsnitt 3.2. Vår egen uppfattning är, 
som vi tidigare förklarat, att kunskap, kultur, normer och värderingar 
gemensamt formar organisationen till den enhet omvärlden uppfattar den 
som. Helheten i en organisation utgörs av relationsfält som ömsesidigt 
påverkar och påverkas av varandra. Mönstret måste uppfattas som en 
helhet och den helheten besitter en egen logik. 
Organisationsmedlemmarnas egen identitet berörs främst med avseende på 
yrkesidentitet, vilket kommer att diskuteras i stycke 5.1 Vad förändringen 
inneburit. Diskussioner kring organisationsidentitet presenteras främst i 
kapitel 4, men begreppet återkommer frekvent i hela uppsatsen. 
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1.7 Disposition 
 
Kapitel 1 – Inledning: Här presenteras bakgrunden till uppsatsen. 
Problemdiskussionen leder så till problemformuleringen som på 
traditionellt sätt utmynnar i uppsatsens syfte.  Nödvändiga avgränsningar 
och begränsningar följs av en redogörelse för några begrepp vi finner 
viktiga att förklara.  
 
Kapitel 2 – Fallföretaget LRF Konsult: I denna del presenteras LRF 
Konsult, fallföretaget som använts i uppsatsen, samt ges en beskrivning av 
den förändring som genomförts i den aktuella organisationen. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattning och avstamp inför kommande 
diskussionsteman. 
 
Kapitel 3 – Metod: I detta kapitel förklaras inledningsvis den vetenskapliga 
ståndpunkt, och det synsätt som uppsatsen bygger på. Den ansats vi valt 
beskrivs som abduktiv. I avsnittet Tillvägagångssätt beskrivs etiska 
överväganden, val av analysenhet och urval av intervjupersoner. Därefter 
diskuteras frågorna om trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. I 
metodkritiken försöker vi förklara de tillkortakommanden vårt 
tillvägagångssätt kan tänkas ha haft.  
 
Beträffande Kapitel 4, 5 och 6: I dessa kapitel har, i förhållande till vad 
som är betraktat som norm för akademiska uppsatser inom 
företagsekonomi, på ovanligt sätt teori, empiri och våra egna tolkningar 
sammanvävts. Liksom kapitel 2 avslutas dessa kapitel, för ökad 
läsvänlighet, med sammanfattning och avstamp inför kommande avsnitt. 
Vår ambition och förhoppning är, att ge en för läsaren intressant text om 
vårt fallföretag som exemplifierande på de generaliserbara förhållanden 
uppsatsen behandlar. Vi hoppas även att det annorlunda skrivsättet i sig 
ska locka läsaren till eftertanke och reflektion.  
 
Kapitel 4 – Organisationens identitet: Här förklaras organisationens 
identitet utifrån dess samspel med omvärlden, liksom med avseende på hur 
interna interaktioner formar organisationen till vad den är.  
 
Kapitel 5 – Organisationen i förändring: Hur organisationens identitet 
påverkas av förändringar, liksom hur förändringsprocessen i 
organisationen påverkar dess identitet behandlas i detta femte kapitel. 
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Avslutningsvis diskuteras vilken betydelse mätning av förändring har i en 
förändringsprocess.  
 
Kapitel 6 – Bemötandet av en förändring: Kapitlet behandlar intern 
förankring av en förändring, uttryck för motstånd, samt hur motstånd 
kanske hellre i vissa fall skall förstås som tröghet. Avslutningsvis förs en 
diskussion om när en förändring ska anses lyckad respektive misslyckad, 
och vem som bör vara den som gör denna bedömning.  
 
Kapitel 7 – Slutsatser och reflektioner: I detta avslutande kapitel ges våra 
sammanfattande slutsatser och reflektioner, utifrån vår undersökning vid 
fallföretaget LRF Konsult.   
 
Kapitel 8 – Lärdomar och framtida forskningsfrågor: Uppsatsen avslutas 
med ett kapitel som diskuterar de lärdomar som vi författare finner kan 
dras till att gälla på en mer generell nivå. Dessa kopplas sedan till 
begreppen trovärdighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet, vilka tidigare 
diskuterats i metodavsnittet. Kapitlet utmynnar i framtida forskningsfrågor, 
vilka vi själva under arbetets gång ställt oss, men som inte ryms inom 
ramen för den här uppsatsen. 
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2 Fallföretaget LRF Konsult  
 
Vårt fallföretag LRF Konsult och dess aktuella verksamhet presenteras i 
sin historiska kontext, för att vi senare i uppsatsen ska kunna diskutera 
företagets identitet relaterat till de teorier vi studerat i ämnet. Därefter ges 
en övergripande beskrivning av den förändring vi avser studera. Vi 
återkommer senare i uppsatsen till olika aspekter på förändringsprocessen. 
Informationen i detta kapitel är hämtad från LRF konsults hemsida, ur 
internt material, samt uppgivits av intervjupersonerna. 
 

2.1 Företagspresentation 
 

”LRF Konsults affärsidé är att aktivt hjälpa våra 
kunder att utveckla sina företag och förbättra sin 
ekonomi så att de blir lönsamma och framgångsrika.”  

(www.konsult.lrf.se) 031209 
 
LRF Konsults verksamhet startade redan 1918 under namnet Driftsbyrån, 
av Ludvig Nannesson som var agronom och senare även professor i 
lantbruksekonomi vid lantbrukshögskolan på Ultuna. Verksamheten var 
under de första 25 åren koncentrerad till redovisning och driftsanalyser. 
När skattelagarna blev mer komplicerade ökade efterfrågan på Driftsbyråns 
tjänster och verksamheten fick byggas ut med flera kontor. När 
Lantbruksförbundet och Riksförbundet Landsbygdens Folk slogs samman 
till LRF blev Driftsbyrån en avdelning inom organisationen. I början av 
1980-talet var Driftsbyrån landets modernaste redovisningsföretag med 
omfattande ABD-investeringar. Vid mitten på 1980-talet ändrades namnet 
till DB och kunder söktes även från andra branscher än lantbruken. Namnet 
LRF Konsult AB togs i bruk 1989 vid bolagiseringen, och den nuvarande 
styrelsekonstellationen består sedan dess av ägare, externa ledamöter och 
representanter för de anställda. LRF Konsult har över tiden utvecklats från 
ett branschknutet serviceorgan för Sveriges lant- och skogsbruk, till en 
marknadsaktör som konkurrerar med andra redovisningsbolag och 
rådgivningsbyråer för företag.  
 
LRF Konsult AB är helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB, 
vilket i sin tur är helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Riksförbund, 
förening u.p.a. Verksamheten omfattar tjänster inom ekonomi, skatter, 
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branschspecifik rådgivning, specialistrådgivning för juridik och skog samt 
fastighetsförmedling. Kontor finns på fler än 125 platser i landet. 
Omsättningen uppgår till ca 729 Mkr (2002). De operativa enheterna är 
uppdelade i fem geografiska marknadsområden, samt en enhet för 
grisrådgivning och slutligen Skogsbyrån, som verkar över hela landet. 
Under marknadsområdena finns resultatenheter, som kan bestå av ett eller 
flera kontor, vilka är uppdelade i s.k. kundteam, vilka försöker tillgodose 
kundernas tjänstebehov.  
 
Företaget har en kundstock på ca 100 000 kunder, inom såväl lantbruk och 
skog som hästsport, bygg och anläggning. Huvuddelen av kunderna har sin 
förankring i skogs- eller lantbruk. Våra svenska lant- och skogsbruk går 
mot färre och större enheter. Det är därför viktigt att söka nya kundgrupper, 
och marknadsföring sker idag följaktligen mot flertalet branscher. Det är 
också viktigt att kvaliteten på de tjänster som erbjuds, stadigt förbättras och 
utvecklas för att tillmötesgå såväl nya som gamla kunders behov. Det LRF 
Konsult i första hand förknippas med, är djupkompetens på områden som 
relaterar till lant- och skogsbruk. Inte minst vad gäller specialistkunskaper 
som EU-frågor och generationsskiften, men även branschövergripande 
frågor om juridik, skatter och redovisning. En unik databas med 
jämförelsetal har byggts upp för att kunna hjälpa kunderna att utveckla sina 
företag och förbättra sin ekonomi. Närheten till huvudorganisationen LRF 
ger tillgång till makroekonomisk information som rör lantbruk. 
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Källa: www.konsult.lrf.se (031209) 
 
BILD 1. LRF KONSULTS ORGANISATIONSSCHEMA.        
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 Företaget har gått från 300 anställda på 60-talet till idag ca. 1 300. Många 
anställda är lantmästare eller har på annat sätt anknytning till lant- och 
skogsbruk. Det har inneburit att det i LRF Konsult finns goda 
branschkunskaper om lant- och skogsbruk. På hemsidan, som innehåller ett 
ovanligt och underhållande inslag, nämligen veckodagböcker från några av 
de anställda, framgår att många av konsulterna står med ”fötterna kvar i 
myllan”. Samma bild återges i reklammaterial där de starka banden med 
lantbruks- och skogsnäringen betonas, samtidigt som den nya profilen 
framförs.  
 

”Under 70-talet ryckte vi i princip folk från 
gärdesgården, och många av dem finns kvar än idag.” 

  (Ledningsrepresentant)  
 

Rekrytering sker idag medvetet även av personer med erfarenhet från andra 
näringsgrenar. Medelåldern har angivits till ca 44 år och många av de 
intervjuade personerna har uppgivit att det finns många som arbetat i 
organisationen i mer än 20 år. Personalomsättningen kan alltså konstateras 
vara mycket låg.  
 

2.2 Förändringen i LRF Konsult  
 
I mitten av 90-talet fluktuerade omsättning och resultat (se bild 2), mycket 
beroende på uppdragsbaserad verksamhet, spridd på olika områden. Som 
exempel kan nämnas att företaget sålde datorer, vilket bidrog till god 
lönsamhet men också ett mycket spritt fokus. Den tekniska utvecklingen 
hade gjort att personalstyrkan började bli för stor, och strukturella problem 
hade skjutits på framtiden.  
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Källa: www.konsult.lrf.se (031209) 
 
BILD 2. LRF KONSULTS RESULTAT ÅREN 1993 - 1997.  
 
I slutet av 90-talet kom en ny VD, och verksamheten omorganiserades. 
Fokusering på kundnytta och lönsamhet skulle ske. Det är denna 
strategiska förändringsprocess, som alltså pågår sedan 4-5 år tillbaka, som 
den här uppsatsen behandlar. 
 
Förändringen inleddes med ett benchmarkingprojekt tillsammans med 
några europeiska bolag, vilket gav det lönsamhetsfokus som utgör grunden 
för förändringsprocessen. En grundlig genomarbetning av affärsplaner och 
affärsidé gjordes till en början av samtliga kontorschefer, för att sedan 
sammanställas, och därefter åter spridas ut i organisationen. 
Förändringsprocessen har av en person ur ledningen beskrivits som en 
kulturresa, där flera förändringar pågår simultant. Organisationen ska 
genom förändringen frångå hierarki och detaljstyrning med låg lojalitet och 
kompetens, för att istället sträva mot att vara ett företag som präglas av 
tillit och förtroende, där ledningen förmedlar policies, visioner och 
affärsidé. 
 
I operativ och praktisk mening omfattar förändringen ökad kundnytta och 
rådgivning i fokus för de anställda, omstrukturering, samt imageskapande 
för marknadsföring mot andra marknadssegment än lant- och skogsbruk.  
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”Förändringen bottnar i att redovisning som är 
grundfunktionen, har förändrats. Förut var LRF 
myndigheternas förlängda arm. Så om man skall kunna 
behålla volymen så måste man ändra beteende. 
Tidigare kom kunden och ställde frågor. Idag är det 
kanske så att vi måste ställa frågorna som gör att 
kunden kan växa.” 

 (Intervjuperson) 
 
Traditionellt är LRF Konsult den organisation som LRFs medlemmar vänt 
sig till i frågor om bokslut, deklarationer och andra redovisningsmässiga 
frågor. Den ökade effektivisering som införandet och bruket av datorer 
med sina bokföringsprogram inneburit, har lett till att kunderna själva kan 
ombesörja den grundbokföring som redovisningsbyråerna tidigare gjorde. 
Även för de kunder som väljer att lämna hela sin redovisning till 
redovisningsbyråerna, kan registreringen genom bokföringsprogrammen 
utföras mycket snabbare än förut. Denna tekniska utveckling har inneburit 
omställningar och utveckling i arbetet för redovisningsbyråer i allmänhet, 
och så är även fallet i LRF Konsult. Förutom fackkunskaper måste 
medarbetarna ha stor kunskap om t.ex. bokföringsprogrammen, för att 
kunna tolka sammanställningarna, utnyttja funktionerna och rådge sina 
kunder i frågor om dessa. Den effektivare handläggningen frigör också tid, 
vilken måste fyllas ut. Hur det skulle ske blev en strategisk fråga. Det 
positiva med den tekniska utvecklingen är att den kompetens som faktiskt 
finns, bättre kan utnyttjas till andra tjänster än de mest basala. Det finns i 
LRF Konsult goda specialistkunskaper inom de ovannämnda områdena 
skatter, juridik, redovisning, EU-frågor, skog och grisrådgivning. I den 
pågående förändringsprocessen handlar det om att väcka konsulternas 
medvetande om kundernas önskemål gällande mer aktiv rådgivning för 
deras affärsverksamhet. En del av den problematik som framfördes av de 
intervjuade, är att få de anställda att våga stå för att en stor del av den 
service de ger till kunderna, faktiskt är rådgivning.  
 
Ett annat problem som framfördes i vår intervju med två personer ur 
ledningen, var att bildningsnivån bland personalen på många ställen är låg. 
Bland de som rekryterades i anställningsboomen på 70-talet finns en 
gedigen ekonomisk kunskap grundad på erfarenhet, men många saknar 
akademisk utbildning. Det här får konsekvenser för den aktuella 
förändringsprocessen. 
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”Många är väldigt bra på att analysera, men inte att 
hjälpa kunden att genomföra och sedan följa upp.”  
”90% är analytiker. De tycker om att kunna säga ’jag 
hade rätt’.”                                    
”Mycket är faktiskt rådgivning, trots detta så vågar vi 
inte stå för att det är det.” 

(Ledningsrepresentanter) 
 
En fortsatt strävan pågår för att betona och öka andelen rådgivningstjänster, 
vilket enligt kundundersökningar är efterfrågat. För uppföljning tas 
kontinuerligt nya verktyg fram som hjälpmedel för de anställda. Som 
exempel kan nämnas verktyget företagsanalys samt datalagret med 
branschspecifika jämförelsetal. Utgångspunkten i rådgivningstjänsterna är 
en framtidsorientering med kundens förbättrade lönsamhet, exemplifierat 
genom delgivning av nyckeltal och beslutsunderlag för 
verksamhetsförbättringar. Med rådgivning menas en mer förädlad tjänst i 
relation till service, som omfattar det mer produktionsinriktade arbetet med 
traditionella redovisningstjänster. Företaget har redan, som nämnts tidigare, 
specialistkunskaper inte bara inom det rent juridiska området, utan även 
vad gäller EU-frågor, vilka är komplicerade när det gäller lantbruk, 
ansökningsförfaranden för stöd av olika slag. Specialisterna ska kontaktas 
eller hänvisas till om någon av konsulterna fångar en kunds behov och 
intresse.  
 
Den strategiska förändringen har också resulterat i en omstrukturering av 
verksamheten. En traditionell syn hos konsulter i allmänhet och kanske 
redovisningskonsulter i synnerhet är att de själva ”äger” kunden, och inte 
att det är arbetsgivarens eller uppdragsgivarens kunder. Som ett led i ökad 
kundservice och bättre förutsättningar för kunden att få kvalitativa tjänster, 
har omstrukturering i form av en ”teamorganisation” införts. På varje 
kontor finns ett eller flera team som tillsammans arbetar mot kunderna. Hur 
det sker varierar, men oftast finns någon som är kontaktperson för kunden, 
medan arbetsuppgifterna kan delas. Det innebär för kunden att denne med 
större säkerhet kan få hjälp direkt när han eller hon ringer och har frågor. 
Det innebär också ett krav från organisationsledningen på de anställda att 
dela sitt ansvar för kunden med andra i sitt team, något som haft varierad 
framgång på olika platser. Den nära relationen med kunderna har byggts 
upp under lång tid. Bundenheten till kunden tar sig uttryck på olika sätt. Ett 
sätt är att det blir svårt att ”dela” kunden i ett teamarbete, ett annat att 
lojaliteten ibland kan synas större med kunden än med företaget.  
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”Det har varit jobbigt för en del att ändra sitt 
arbetssätt.”  

(Intervjuperson) 
 

”Det finns en tendens att då konsulten arbetar nära 
kunden, så sätter man tiden så det betingar ett lägre 
pris.”  

(Ledningsrepresentant) 
 
I den nya organisationen finns även vad man kallar seniorkonsulter. Dessa 
har ofta specialkunskaper av något slag, och skall fungera som stöd för 
teamen. Seniorkonsulterna utnämns av ledningen, och tillsätts på en 
treårsperiod. Utvärdering sker efter ett s.k. styrkort där vissa kriterier skall 
uppfyllas. Det finns också riktlinjer för seniorkonsulterna gällande hur stor 
del av deras tid som ska omfatta rådgivning.  
 

”Seniorkonsulterna måste ta ett steg från ordinarie 
arbetsuppgifter. I dag finns ca 25 st. Det är dock svårt 
för dem att frigöra sig från tidigare uppgifter.” 

                                             (Ledningsrepresentant) 
 
De orsaker som angavs till att seniorkonsulterna inte lyckas frigöra sig från 
ordinarie uppgifter, var för det första att seniorkonsulten själv ibland inte 
förmår utföra rådgivning. Detta då han/hon känner sig osäker och ser det 
svårt att ’byta roll’ på grund av nära kontakt med kunden. För det andra 
ansågs att seniorkonsultrollen ännu inte är tillräckligt förankrad i ”linjen”, 
det vill säga den löpande verksamheten.  
 
Konkurrensen och lönsamhetssituationen har hårdnat överhuvudtaget i de 
flesta branscher under det senaste decenniet, inte minst vad gäller skogs- 
och lantbruk. Trenden är att just dessa har blivit större men också färre. 
Detta ser vi också som en förklaring till att LRF Konsult började 
marknadsföra sig mot andra kundgrupper än de traditionella lant- och 
skogsbruken. Kunder från andra marknadssegment fanns innan den 
aktuella förändringen initierades, men har ändå stor betydelse i den 
nuvarande förändringsprocessen. Det har diskuterats om namnbyte, men 
förslaget har förkastats då det goda renommé LRF Konsult ändå har, är ett 
starkt kort i marknadsföringen. Däremot har logon befästs och 
standardiserats för att säkerställa enhetlighet i marknadsföringen.  
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Några mallar för annonser finns inlagda på företagets intranät för lokala 
marknadsföringstillfällen. De logos och bilder som används idag har 
naivistiska drag, med teman som för tanken till draghjälp, eller delade 
tankar mellan människor. De för inte den första tanken till lant- eller 
skogsbruk, vilket också varit avsikten. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Internt material, LRF Konsult 
 
BILD 3. ANNONSBILD. 
 

2.3 Sammanfattning och avstamp 
 
Den här genomgången har belyst vårt fallföretags närmaste historik och 
även den förändringsprocess som uppsatsen behandlar. Förändringen 
omfattar fokusering på kundnytta och rådgivning, omstrukturering av 
organisation och arbetssätt, samt imageskapande för ökad marknadsföring 
mot nya kundgrupper. Det är dessa tre förändringsaspekter vi tolkar som 
huvudsakliga, och som vi valt att ta upp i den här uppsatsen. Som tidigare 
fastställts, kommer dessa aspekter att diskuteras i relation till 
organisationsidentiteten.  
 
Efter denna empiriska genomgång av vårt fallföretags organisation och 
pågående förändringsprocess kommer nu ett metodavsnitt, kapitel 3. 

Har du råd att inte ta råd? 
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3 Metod 
 
I detta kapitel förklaras inledningsvis den vetenskapliga ståndpunkt, och 
det synsätt som uppsatsen vilar på. Den ansats vi valt beskrivs som 
abduktiv, där uppsatsen spirar fram i en dynamisk växling mellan teori och 
empiri. Hur vi faktiskt gjorde beskrivs under avsnittet tillvägagångssätt. 
Etiska överväganden, val av analysenhet och urval av intervjupersoner 
förklaras. De alltid så avgörande frågorna om trovärdighet, tillförlitlighet 
och generaliserbarhet diskuteras. I metodkritiken försöker vi förklara de 
tillkortakommanden vårt tillvägagångssätt kan tänkas ha haft. 
 

3.1 Vetenskaplig ståndpunkt 
 

”Vi är intrasslade i allmänna föreställningar, teorier 
och laghypoteser hur vi än vänder oss. Det är svårt 
eller omöjligt att veta så mycket med säkerhet.”        

(Molander, 1998, sid. 177)  
 
Med ovanstående ord inleder Molander sin diskussion kring vetenskapliga 
riktningar under 1900-talet, och menar att oenigheten mellan de olika 
riktningarna är lika stor som någonsin. Vi anser att det är viktigt att, som 
författare till uppsatsen, redan inledningsvis klargöra vår vetenskapliga 
ståndpunkt. Vi anser att vår förståelse av verkligheten påverkar de 
antaganden vi gör. Arbnor & Bjerke (1994, sid. 19-37) skriver om 
vetenskaplig ståndpunkt på ett sätt vi finner att vi kan ansluta oss till. 
Författarna menar att en forskare har grundläggande föreställningar 
(paradigm), vilket hänger samman med hur det problem som betraktas 
gestaltar sig för forskaren. Dessa grundläggande föreställningar ändras 
mycket långsamt, eller för en del människor nästan inte alls, under livet.  
 
Val och utformning av metoder vid ett forskningsprojekt sker, enligt 
författarna, i interaktion med problemformuleringen på basis av dess 
grundläggande föreställningar, och givet de tekniska förutsättningar som 
finns. Denna uppfattning om vad metod är, definieras som metodsynsätt. 
Relationen mellan grundläggande föreställningar och metodsynsätt kallas 
vetenskapsteori. ”Vetenskapsteoretikerna använder paradigmbegreppet för 
att beskriva grundläggande filosofiska föreställningar av betydelse för 
praktisk forskning.” (ibid., sid. 31). Ordet paradigm förknippas annars 
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oftast med upphovsmannen Kuhn, som menade att paradigm utvecklas 
revolutionärt genom att gamla paradigm utmanas av nya teorier och ger 
upphov till först bortförklaringar, sedan ihärdig diskussion och till sist 
paradigmskifte. Detta gäller dock främst naturvetenskapen. 
Samhällsvetenskapen utvecklas mer evolutionärt, menar Arbnor & Bjerke 
med stöd i Törnebohm, och att gamla paradigm istället för att ersättas, 
lever kvar vid sidan om de nya. Bryggan mellan metodsynsätt och 
undersökningsområde kallas Arbetsparadigm. Detta innefattar enligt 
författarnas definition fyra komponenter (ibid., sid. 32):  
 

 Verklighetsuppfattning: våra idéer om verkligheten, t.ex. som socialt 
konstruerad, eller ordnad och sann  
 Vetenskapsuppfattning: de kunskaper vi fått i och med vår 
utbildning  
 Vetenskapligt ideal: vad vi vill åstadkomma med vår forskning 
 Etik: vad som är moraliskt lämpligt, exempelvis att det inte är 
lämpligt att spela in någons uttalanden vid en intervju mot dennes 
vilja eller utan dennes vetskap  

 
Arbetsparadigmet innebär formandet av metodisk procedur och metodik i 
arbetet. Metodisk procedur innebär att ”inordna, utveckla och/eller 
modifiera någon på förhand given teknik (t.ex. teknik för urval, insamling 
av data eller analys av resultat) i ett metodsynsätt” (ibid., sid. 34). Det 
innefattar också att anpassa tidigare teorier eller resultat i arbetet. En 
undersökningsteknik t.ex. intervju, blir, enligt författarna, till metod först 
när den anpassats till det aktuella metodsynsättet och 
undersökningsområdet. Metodik innefattar såväl de till metod gjorda 
teknikerna och det konkreta genomförandet av undersökningen. Det 
betyder att metodik som tillämpas måste stämma överens med 
metodsynsätt, metod och undersökningsområde som valts. Om så inte sker, 
blir resultatet av undersökningen vagt (ibid.).  
 
Som vi förstår Arbnor & Bjerkes diskussion, måste ett vetenskapligt 
förhållningssätt innefatta insikter och förståelse om forskarens/-arnas 
medvetenhet, synsätt och egna begränsningar, snarare än metodteknisk 
kunskap och förmåga. Vår vetenskapliga ståndpunkt med synsätt, 
vetenskapsuppfattning, ideal och etik framgår av kapitlen nedan. Det 
omfattar en tolkande verklighetsuppfattning där vi ser verkligheten som en 
social konstruktion, och innefattar ett arbetsparadigm med en 
vetenskapsuppfattning som bygger på förförståelse baserad på tidigare 
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studier och livserfarenheter. Vårt vetenskapsideal strävar mot att uppnå ett 
trovärdigt, tillförlitligt och generaliserbart resultat som kan vara intressant 
och användbart för alla som är intresserade av det problemområde 
uppsatsen behandlar, och vi redovisar även etiska överväganden.  
 

3.2 Vetenskapligt synsätt 
 
Den tolkande plattform vi använder i denna uppsats, är inspirerad av vad 
Arbnor & Bjerke (1994, sid. 86-95 samt kap. 6) kallar aktörssynsättet. 
Detta synsätt härstammar ur fenomenologin varför vi i denna beskrivning 
tar avstamp där.  
 

3.2.1 Fenomenologi 
 
Fenomenologin beskrivs av Alvesson & Sköldberg (1994, sid. 95-96) som 
kritisk mot den moderna naturvetenskapens och positivismens rationalitet. 
Istället anges att den subjektiva upplevelsen skall vara utgångspunkten, och 
att intresset skall fokuseras på fenomenvärlden. Fenomenologin sätter en 
tredje kategori till subjekt-objekt, nämligen det upplevda, även kallat 
livsvärlden. Norén (1995, sid. 29) beskriver livsvärlden som en 
mångfacetterad kvalitativ verklighet, som bygger på föränderliga 
erfarenheter, värden och betydelser. Författaren låter följande utdrag 
förklara livsvärlden: 
 

”Även om livsvärlden är objektiv både i betydelsen att 
den är en delad värld och i betydelsen av att den 
överskrider subjektet, är den likväl oupplösligt 
förbunden med ett subjekt, nämligen det subjekt som 
erfar den, lever och handlar i den.” 

 (Norén, 1995, sid. 29) 
 
Norén (ibid., sid. 30-32) skriver vidare att fenomenologer framhåller 
aktörer som aktiva tolkande subjekt, som förser intryck med avsikter, 
meningar och värderingar. Människan anses leva i ett spänningsförhållande 
till livsvärlden, och det är detta spänningsförhållande som är intressant att 
studera. 
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3.2.2 Aktörssynsättet 
 
Aktörssynsättet härstammar, som vi påtalade tidigare, från fenomenologin. 
Synsättet ser verkligheten som en social konstruktion och således beroende 
av oss människor. Arbnor & Bjerke (1994, sid. 86) menar att detta 
ställningstagande innebär att verkligheten anses bestå av flera 
verklighetsbilder som delas av en större eller mindre grupp människor. De 
menar vidare att verklighetsbilderna delvis överlappar varandra, och att de 
överlappande delarna utgör gemensamma delar av verkligheten och kan 
bestå av t.ex. en organisation eller ett samhälle. Denna gemensamma 
livsvärld kallar författarna objektiverad verklighet (inte att missta för 
objektiv verklighet).  
 

 
Källa: Arbnor & Bjerke, 1994, sid. 200 
 
BILD 4. OBJEKTIVERAD VERKLIGHET ENLIGT ARBNOR & BJERKE. 
 
Denna objektiverade verklighet är dock inte statisk, utan i linje med 
fenomenologin så antas att aktörerna kontinuerligt tolkar och omtolkar 
innebörden av verklighetsbilderna, och att de således förändras över tiden. 
Arbnor & Bjerke (1994, sid. 87-89) skriver vidare att en aktörs tolkningar 
får sin struktur genom de verklighetsbilder som denne orienterar sig med, 
respektive de verklighetsbilder aktören orienterar sig mot, d.v.s. andra 
aktörers bilder. Att information kan ”gå in genom ena örat och ut genom 
det andra” kan då enligt författarna förklaras med att mottagarna inte har de 
verklighetsbilder som informationen vilar på. Detta exempel visar på hur vi 
konkret kan koppla synsättet att gälla arbetsliv och privatliv. 
 
Norén (1995, sid. 171) skriver om verkligheten som en social konstruktion 
och skildrar det som något som skapas i interaktion mellan aktörer, i en 
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evigt pågående process. Processen kan enligt författaren delas upp i faserna 
subjektifiering, externalisering, objektivering samt internalisering. 
Författaren förhåller begreppen till varandra enligt följande:  
 

”…den enskilda människan… antas ha en erfarenhet, 
och därmed ett subjektivt förhållningssätt till världen. 
Erfarenheten antas vara möjlig att externalisera, d.v.s. 
uttrycka främst genom språket. Via språket blir den 
enskilda människans erfarenhet extern och 
intersubjektiv. Vissa externaliseringar brukar efter en 
tid objektiveras och utgör därmed samhällets sociala 
konstruktion vid en viss tidpunkt. Objektiveringar 
tenderar att tas för givna och betraktas som verklighet 
av de medlemmar som finns i samhället. Nya 
medlemmar i samhället föds in i en objektiverad social 
konstruktion, och de internaliserar samhället som en 
objektiv realitet.” 

                (Norén, 1995 sid. 171) 
 
Även Arbnor & Bjerke (1994, sid.192-196) talar om en indelning i dessa 
faser. De skriver att genom objektiveringen så förlorar externaliseringen 
sin subjektiva innebörd, och blir till en näst intill objektiv 
innebördsstruktur. Objektiveringen kan således enligt författarna liknas vid 
en acceptansprocess.  
 
Vi gör inte anspråk på att i denna uppsats använda ett renodlat 
aktörssynsätt, utan som vi konstaterade inledningsvis anser vi oss 
inspirerade av detta tänkande för att skapa förståelse för 
organisationsidentitetens betydelse vid införandet av en ny strategi. Vi 
menar att genom ett grundläggande antagande om att verkligheten är 
socialt konstruerad så kan vi få förståelse för hur införandet av en ny 
strategi påverkar och påverkas av, den organisatoriska identiteten, d.v.s. 
den gemensamma objektiverade verkligheten. Detta då identiteten grundas 
på en gemensam socialt konstruerad verklighet som kontinuerligt 
omformas då nya erfarenheter läggs till de gamla.  
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3.2.3 Tolkning 
  

”Någon säger något, och det kan medge olika 
tolkningar på grund av oklarhet och mångtydighet. 
Men en utsaga är ändå något som har, eller antas ha, 
en något så när sammanhängande innebörd – eller 
flera.”  

  (Molander, 1998, sid. 232) 
 
Att tolka något innebär att i sitt medvetande omvandla vad någon säger till 
förståelse, och ibland även på annat sätt översätta det så att det kan förstås 
av andra. Tolkning används på olika sätt inom organisationsteoretisk 
forskning. För att ge en bakgrund till detta tar vi stöd i Norén för en kort 
genomgång av några sätt att använda tolkning. Norén skriver i sin artikel 
Kvalitativ metod och tolkande forskning (1998, sid. 257 – 276) om metod 
inom svensk organisationsteoretisk forskning. I artikeln behandlar 
författaren den debatt som rör skillnaden mellan kvalitativ metod och 
tolkande forskning.  
 
Norén (ibid.) menar, att begreppet tolkning har nått genomslag genom att 
det förr vedertagna begreppet organisation tidigare oreflekterat 
reproducerades av forskarna via en kvalitativ metod. Den kvalitativa 
metoden är vanlig i t.ex. uppsatser. Under 1970- 0ch 80-talet 
relativiserades dock uppfattningen och resulterade i en vetenskapsteoretisk, 
såväl som filosofisk diskussion. Den vedertagna synen ifrågasattes med 
hjälp av begrepp som paradigm (jfr diskussion ovan) och metafor. Norén 
jämför sedan den kvalitativa metoden med tolkande forskning. Enligt en 
metod som Norén benämner texttolkning, tolkar forskaren de empiriska 
studierna för forskarkollektivets förståelse eller för att hjälpa dem som 
intervjuas att få distans och förståelse till sin situation. En annan metod 
benämns antropologiskt inspirerad tolkande metod. Här betonas forskarens 
tolkning under det empiriska arbetet, medan sekundärtolkningen av den 
färdiga texten har mindre vikt. En annan diskussion kom till Sverige från 
den amerikanska pragmatismen (förklaring) och vidareutvecklades i den 
nyinstitutionella organisationsteorin. Efter empiriska studier försöker 
forskaren förstå och beskriva de studerade aktörernas handlingar och 
verklighet, och kan relatera dessa till institutioner i samhället. Norén 
behandlar också den ökande intellektualiseringen av organisationsteoretisk 
metod, och varför kvalitativ forskning i ökad utsträckning hamnar under 
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den vetenskapsteoretiska luppen. Slutsatsen är att forskare inom 
organisationsteori, enligt de ansatser som beskrivits ovan, måste reflektera 
över sin egen förförståelse och vara medveten om tolkningar hos sig själv 
och andra som ingår i en forskningsprocess (ibid.).  
 
Vår egen ståndpunkt när det gäller tolkning, ansluter sig till ovanstående 
slutsats. Detta har vi också indikerat genom den diskussion, som tidigare 
fördes under 3.1 Vetenskaplig ståndpunkt, där vi påtalade vikten av insikt 
och förståelse om forskarens/-arnas egen medvetenhet. Vi vill här klargöra, 
att vårt vetenskapliga synsätt bygger på en medvetenhet om förförståelse 
hos oss själva, liksom hos dem vi intervjuat vid vår empiriska 
undersökning. Den verklighet vi försöker skapa en bild av blir i anslutning 
till detta tolkad genom vår förförståelse. I vår förförståelse ingår tidigare 
erfarenheter, vilket i vårt fall omfattar såväl akademiska studier som 
arbetslivserfarenhet. Som Alvesson & Sköldberg (1994, sid. 49) uttrycker 
det: ”Vi lägger alltså alltid in perspektiv i det vi ser, och inte nog med det, 
utan seendet är oskiljbart från perspektivet, är perpektivistiskt.”  
 

3.3 Ansats 
 

”När vårt syfte är att producera kunskap om samhället, 
organisationer eller mänskligt beteende i allmänhet finns 
det i princip två vägar att gå.” 

 (Andersen, 1998, sid. 29) 
 
De två vägarna är nämligen vad som brukar benämnas induktiv respektive 
deduktiv metod. Andersen (1998, sid. 29) beskriver induktion som 
”upptäcktens väg” då en enskild händelse leder forskaren till en princip 
eller generell lagbundenhet. Den deduktiva metoden beskriver samma 
författare som ”bevisföringens väg”, där forskaren utifrån generella 
principer drar slutsatser om enskilda händelser. Vi har dock i denna uppsats 
valt att använda oss av ett abduktivt tillvägagångssätt. Enligt Alvesson & 
Sköldberg (1994, sid. 42) kan denna metod beskrivas som ”en slags 
kombination” av tidigare nämnda metoder. Skillnaden menar författarna är 
att vid ett abduktivt tillvägagångssätt tillåts empirin utvecklas under 
processens gång, samtidigt som teorin justeras och förfinas. Pålsson Syll 
(2001, sid. 111) liknar abduktion vid ”ett detektivarbete”, där man prövar, 
tolkar och med hjälp av kreativitet och fantasi kan upptäcka nya 
sammanhang som kan ”förklara en händelse eller ett förlopp”. De nya 
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sammanhangen kan ge ny kunskap, vi kan inte veta om denna är sann, men 
möjligheten finns ”att de ger bättre och fördjupad kunskap”. 
 

”Abduktion torde vara den metod som i realiteten 
används vid många fallstudiebaserade 
undersökningar. Den innebär att ett (ofta 
överraskande) enskilt fall tolkas med ett hypotetiskt 
övergripande mönster, som , om det vore riktigt, 
förklarar fallet ifråga.” 

(Alvesson & Sköldberg, 1994, sid. 42) 
 
Det abduktiva tillvägagångssättet är alltså inriktat på att finna 
underliggande förklaringar som kan kasta ljus över det som studeras. Syftet 
med denna uppsats är, som vi tidigare fastställt, att skapa förståelse för 
organisationsidentitetens betydelse vid införandet av en ny strategi. Att se 
organisationer som bärare av en egen identitet menar vi kan sprida nytt ljus 
över varför förändringar sker, samt vad som sker i en förändring. Alvesson 
& Sköldberg (1994, sid. 358-359) talar också om vikten av att forskning är 
poängrik och menar att detta uppnås genom att forskningen har en viss 
förankring i empiriska förhållanden, men att den når bortom vad som 
möjliggörs med primärtolkningar (vad empirin är i stånd att säga). 
Tolkningen skall därför stå i görligt förhållande till empirin så att 
tolkningen kan betraktas som skälig. Den behöver dock inte för den skull 
vara en kausal verkan av empirin, andra tolkningar kan således vara 
möjliga. Författarna menar vidare att empirin kan användas som 
språngbräda, men att det viktiga är tolkningen d.v.s. att se det fenomen som 
studeras som något (författarnas kursivering). Vi tolkar detta att gälla vår 
uppsats då vi utgått från de intervjuades berättelser om hur de uppfattar 
förändringen, för att sedan tolka deras berättelser ur ett identitetsperspektiv.   
 

3.4 Tillvägagångssätt 
 
Här beskrivs studiens genomförande, etiska överväganden och 
aggregeringsproblem samt urval av intervjupersoner.  
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3.4.1 Genomförande 
 
Den abduktiva metoden bygger på en växling mellan teori och empiri, 
vilket är det sätt vi genomfört vår studie på.  
 
En inledande intervju för bakgrundsinformation genomfördes i Stockholm 
på LRF Konsults huvudkontor, där vi talade med två representanter ur 
företagsledningen. Därefter har besöksintervjuer och telefonintervjuer 
genomförts med resultatenhetschefer, affärsområdeschefer och 
kontorschefer (se 3.4.4. Urval av intervjupersoner). Ytterligare ett samtal 
med en av de tidigare intervjuade ledningsrepresentanterna, som också är 
pådrivande i förändringsprocessen, har i ett senare skede genomförts för 
validering av vissa uppgifter. Vi har även tagit del av internt 
informationsmaterial som används i budskapsspridningen av 
förändringsprocessen, årsredovisningar, hjälpmedel vid kundkontakter s.k. 
verktyg, samt LRF Konsults hemsida.  
 
Vad gäller litteraturstudierna har vi funnit att sökområdena spänt över flera 
discipliner. Organisationsteori, organisationslära, beskrivs i 
Nationalencyklopedien (1992, sid. 481) som ”teorier för att beskriva och 
analysera företag och förvaltningar (avseende struktur, styrning, 
beteendemönster, normer m.m.) som förekommer inom olika discipliner, 
bl.a. företagsekonomi, psykologi, sociologi och statskunskap.” 
Litteraturstudierna omfattar såväl företagsekonomiska som specifikt 
organisationsteoretiska, metodologiska, sociologiska, filosofiska och 
skönlitterära verk. 
 

3.4.2 Etiska överväganden 
 
Denna studie av en organisations identitet bygger empiriskt till stor del på 
individers uttalanden. Vi har fått förtroendet att intervjua medarbetarna i 
LRF Konsult. För att återgälda förtroendet, och för att de intervjuade inte 
ska riskera att påverkas i någon mån av sina uttalanden måste vi värna om 
de intervjuades integritet. Därför har vi valt att inte ange namn vid 
uttalanden som gjorts vid intervjuerna. Enskilda medarbetare åsikter har 
därför inte lyfts fram i uppsatsen. Vi har också valt att inte heller belägga 
de intervjuade med fingerade namn. Den enda åtskillnaden som görs 
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mellan de intervjuade är huruvida de är representanter för ledningen, då 
denna aspekt kan antas ha betydelse för hur de ser på förändringen. 
 

3.4.3 Val av analysenhet – aggregeringsproblemet 
 

”Inom samhällsvetenskaperna har vi ofta att göra med 
kollektiva fenomen, som inte är meningsfullt kan 
reduceras till sina individuella beståndsdelar”  

(Abrahamsson, 1986, sid. 247) 
 
Abrahamsson har i sin bok Varför finns organisationer? (1986, kap 13) en 
lång diskussion kring valet av undersökningsenhet vid studiet av 
organisationer. Han ställer två frågor: Är det möjligt att aggregera 
individuella beteenden till grupprocesser? Och omvänt; Är det möjligt att 
reducera grupprocesser till individuella beteenden? Abrahamssons dystra 
slutsats är, att organisationsforskaren inte kan räkna med att få en sann bild 
av organisationens värdemönster genom att välja individer som 
undersökningsenhet, därför att det sociala sammanhanget då försvinner. 
Kollektiva begrepp är, enligt författaren, ofta de enda rimliga och praktiskt 
möjliga. Visserligen är generalisering bara sann om dess underliggande 
orsaker är sanna, men det betyder inte att helhetens agerande måste 
återföras på individer. Historia t.ex., handlar om människors beteenden, 
men historiska förklaringar måste för den skull inte utgå från individuella 
egenskaper (och gör det oftast inte heller). Abrahamsson menar, att 
undersökningsenheten måste väljas mot bakgrund av det problem som 
studeras.  

 
Abrahamsson (1986, sid. 61), kritiserar det målrationella tänkesättet, d.v.s. 
att individen alltid agerar målrationellt. Han menar att individen också 
handlar på grundval av substantiv rationalitet (ett weberskt begrepp), eller 
commitment, det vill säga för en högre sak offrar sitt egenintresse. Detta 
skulle enligt målrationalitet anses som irrationellt beteende. Att individer 
handlar mot sitt egenintresse kan förklaras av en slags strävan efter välfärd 
genom medverkan i organisationens mål. Det betyder att organisationen 
kan studeras ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv, där individernas 
handlingar ger mening åt kollektiva och organisatoriska fenomen. Denna 
sociala rationalitet får då större betydelse för individen än egenintresset 
(ibid. sid. 205-214). Denna paradox bevisar, skriver Abrahamsson, att den 
målrationella förklaringen är otillräcklig för att förklara individers 
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handlande. Detta gör att det är nödvändigt att diskutera organisationen som 
en ”kollektiv aktör”, vars rationalitet är en annan än individens (ibid.). Det 
som är rationellt för organisationen kan då vara irrationellt för individen. 
Om någon är sjuk kan valet att stanna hemma tolkas som substantivt 
rationellt men inte socialt rationellt, eftersom det drabbar arbetsgivaren och 
arbetskamraterna. Om personen går till jobbet trots sin sjukdom är det 
troligen substantivt irrationellt, men kan vara ett utslag av social 
rationalitet eller commitment till sin arbetsuppgift. Det kan dock också vara 
socialt irrationellt, om sjukdomen är smittsam och därmed fler blir sjuka. 
 
Mot bakgrund av ovan förda resonemang kan vi motivera vårt val av 
analysenhet såsom adekvat för det fenomen vi vill studera, och ser oss inte 
heller nödgade att studera förändringsprocessen på individnivå. Istället kan 
vi, som vi redogjorde för under Avgränsningar och begränsningar, 
begränsa oss till de operativa enheternas representanter i form av 
resultatenhetschefer, marknadsområdeschefer och kontorschefer, samt 
några representanter ur ledningen som är involverade i 
förändringsprocessen. Sammanfattningsvis kan vi konstatera, att även om 
det är individer vi intervjuar, avser vi att studera det kollektiva fenomenet 
rörande organisationsidentiteten. 
 

3.4.4 Urval av intervjupersoner  
 
Urval är gjort enligt den metod Silverman (2003, sid. 251) kallar teoretiskt 
urval, vilket är nära besläktat med kvalitativt urval. Det innebär att urvalet 
definierats enligt logiken att ge en meningsfull och relevant studie, ett urval 
som kan representera en större grupp och därmed utgöra grund för 
generalisering. Teoretiskt urval ligger nära vad som kallas avsiktligt urval, 
där detta sker på basis av tillgänglighet samt representativitet för olika syn 
på det som ska studeras, d.v.s. lämplighet. 
 
Intervjuer har genomförts med åtta personer inom organisationen på 
mellanchefsnivå samt i ledningen under november och december månad. 
Anledningen till att vi valt chefer på mellannivå är att vi förväntade oss att 
dessa hade stor medvetenhet om de frågor vi önskade ställa, samt att de 
befann sig på en nivå där ledningens och de anställdas synpunkter ofta 
möts och omvandlas. Vi har, som beskrivet ovan i 3.4.2 Etiska 
överväganden, valt att inte omtala de intervjuade vid namn. Personerna, 
vars ålder varierar, har valts ut med geografisk spridning. Detta för att vi 
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ville få en bredare bild av hur förändringen tolkats. Dessutom måste en 
geografisk spridning av intervjupersoner betraktas som naturlig i en studie 
vid ett företag utspritt likt LRF Konsult. Intervjupersonerna har olika 
bakgrund, en del har haft egna lantbruk eller företag tidigare. De har också 
deltagit i förändringsprocessen olika länge. Vissa har varit med sedan långt 
innan processen startade, medan några tillträtt sin nuvarande post först 
sedan förändringsarbetet påbörjats. Även de som senare tillträtt har dock 
varit med under förändringsprocessens största del. 
 
Intervjuerna genomfördes med en intervjuguide med öppna frågor (se 
bilaga 1). Omständigheter, svar och diskussioner varierade därför något 
med frågeställare och intervjupersoner. Silverman (2003, sid. 54) skriver 
att ett dilemma för forskaren är att vilja ge full information till dem som 
studeras, men ändå att undvika att påverka sin forskning genom att 
informera för specifikt om forskningsfrågorna. Författaren menar, att för 
mycket information kan påverka intervjupersonen att besvara de ställda 
frågorna på ett visst sätt. Intervjuguiden utformades så att 
intervjupersonerna skulle beskriva förändringen. Frågorna inriktades på 
förändringens bakgrund och innebörd, förändringens betydelse för och 
anpassning till de lokala förhållandena, samt utvärdering och anställdas 
inställningar. Intervjuerna tog ca en timme vardera, ibland mer. 
Intervjuernas subjektivitet i fråga om de intervjuades utsagor, samt vår 
egen tolkning av svaren på grund av vår egen förförståelse leder oss till en 
diskussion kring trovärdighet och tillförlitlighet.  
 

3.5 Tillförlitlighet, trovärdighet och generaliserbarhet 
 
Författare av metodböcker har ofta liknande resonemang kring behovet av 
att ge vetenskapliga rapporter den dignitet som är nödvändig för att de ska 
kunna ha någon betydelse i vetenskapliga eller för all del några som helst 
sammanhang. Begreppen rationalitet och validitet kommer från den 
kvantitativa forskningen. Att använda dessa begrepp vid en kvalitativ 
studie blir då lite märkligt, varför vi kommer att översätta begreppen i 
diskussionen nedan. Vi har här främst studerat Yin och Silverman. Trots att 
vi finner rationalistiska drag hos Yin har vi ändå anammat några av hans 
teorier då vi finner dem relevanta i vårt sammanhang.  
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”Social science is [thus] scientific to the extent that it 
uses appropriate methods and is rigorous, critical and 
objective in its handling of data.” 

(Silverman, 2003, sid. 224) 
 

3.5.1 Tillförlitlighet och trovärdighet 
 
Reliabilitet kan översättas med tillförlitlighet. Inom naturvetenskaperna 
kan samma experiment utföras flera gånger som ett sätt att öka 
tillförlitligheten. Att kunna kopiera en studie i samhällsvetenskaplig 
forskning är inte så lätt, och det är det inte heller i en naturvetenskaplig, av 
den enkla anledningen att omständigheter alltid varierar. Silverman (2003, 
sid. 225) definierar olika slags reliability, här översatt till tillförlitlighet, 
varvid synkronisk tillförlitlighet förklaras som observationers likhet inom 
samma tidsperiod. Nu har vi inte gjort observationer, utan utfört intervjuer, 
men dessa är gjorda inom samma tidsperiod och har givit liknande resultat. 
Vidare anges hög tillförlitlighet uppnås genom låg-inferenta deskriptorer. 
Med detta menar Silverman att forskaren när han skriver ner ett uttalande 
vid den empiriska studien, inte tolkar utan skriver så som det sades. Vi har 
i vår studie eftersträvat att återge intervjupersonernas uttalanden så 
objektivt som möjligt, väl medvetna om vår egen förförståelse. Vi har 
också turats om att skriva ut intervjuerna, och läst varandras 
intervjutranskriptioner.  
 
Validitet kan sägas vara synonymt med giltighet. Begreppet innebär att det 
som mäts också visar det som det avser mäta. Då detta är en kvalitativ 
studie, finner vi det mer relevant att använda begreppet trovärdighet.  
Begreppet kan delas upp i en inre och en yttre aspekt. Intern trovärdighet 
nås genom ”mönstermatchning” och förklaringar, extern trovärdighet 
likställs med generaliserbarhet (Yin, 1994, sid. 33-36). Trovärdighet och 
tillförlitlighet kan enligt Yin (ibid.), förbättras genom multipla källor, 
upprättande av databas för studien samt uttryckliga länkar mellan frågor, de 
data som genereras, och de slutsatser som dras. Vi menar att vi genom 
såväl litteraturstudier, dokumentation, telefonintervjuer och 
besöksintervjuer åtminstone delvis säkerställt multipelkriteriet. Det 
förespråkas att jämföra olika data och metoder för att öka trovärdigheten i 
en rapport. Detta brukar i dessa sammanhang kallas triangulering (ibid., 
kap. 4). Detta menar vi att vi åstadkommit genom att använda multipla 
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källor, samt jämförande av olika intervjuer som genomförts och de teorier 
vi använt.  
 
Silverman (2003, sid. 34) menar att sanningshalten i en rapport ibland kan 
betvivlas p.g.a. avsaknad av en diskussion kring motsägelser. Där 
avvikande fall förklaras och citeras känner läsaren sig ofta mer säker på 
sanningshalten (ibid.). Vi har därför haft som ambition att belysa även 
motsägelser och olikheter i uppsatsen. Länkar mellan frågor, data och 
slutsatser rekommenderas av trovärdighetsskäl. Länkar mellan teori, empiri 
och analys eftersträvas genom den något otraditionella disposition vi valt, 
men som motiveras av vår vilja att så långt som möjligt knyta ihop 
resonemangen.  
 
Kvale (1997, sid. 216-218) skriver att kunskap i den postmoderna eran 
(som vi lever i), skapas genom dialog mellan forskarna, såsom en social 
konstruktion. Valid kunskap nås enligt detta synsätt genom vad författaren 
benämner begreppsvaliditet (construct validity). Teoretiska begrepp – 
exempelvis intelligens eller organisationsidentitet – mäts genom 
korrelation med andra mått och logisk analys av sambanden mellan de 
korrelerande begreppen. Valideringen vilar på forskarens 
hantverksskicklighet, genom dennes val mellan konkurrerande och 
falsifierbara tolkningar samt argumentation för den relativa trovärdigheten 
i undersökningen. Den aktuella valideringssynen medför att verkligheten 
ses som en social konstruktion, där kommunikation av kunskap stöds av 
retorik i den vetenskapliga dialogen. Kunskapens praktiska tillämpning ger 
bekräftelse på forskningsresultaten (ibid.).  
 
Kvale framför också (ibid., sid. 227-228) en intressant aspekt om 
valideringsfrågans egen validitet, och påpekar att alltför omfattande 
validering kan bli kontraproduktiv. Författaren menar, att 
kunskapsanspråket inte bör överskuggas av legitimeringsmani, då detta 
istället kan få effekten att valideringen undergrävs. En alltför upprepad 
sanning kan få motsatt verkan, skriver Kvale (ibid.) och hänvisar till ett 
talspråk:  
 

”Var på din vakt när de svär på att de säger 
sanningen.” 

(Kvale, 1997, sid. 227) 
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3.5.2 Generaliserbarhet 
 
Trovärdighet och tillförlitlighet i forskning är mycket viktig. Den 
samhällsvetenskapliga forskningen har ibland antagits endast vara 
trovärdig och tillförlitlig om den baseras på experiment, statistik eller 
slumpmässigt urval, och att endast kvantitativa data kan generaliseras. 
Kvantitativa metoder är dock inte alltid möjliga i kvalitativa studier 
(Silverman 2003, sid. 32). Då denna studie är av kvalitativ natur, 
uppkommer frågan hur generalisering ska kunna ske på basis av empiri 
från en enda fallstudie.  Den generalisering som kan göras av en 
samhällsvetenskaplig studie, definieras av Yin (1994, sid. 31) som 
analytisk generalisering, i vilken forskaren strävar efter att generalisera ett 
visst resultat till en vidare teori. Analytisk generalisering görs på tidigare 
utvecklad teori, vilken används som mönster för att jämföra empiriska 
resultat mot den teoretiska bakgrunden. Med detta resonemang följer också 
att det är möjligt att generalisera utifrån en studie, då den generaliserar till 
teoretiska förslag och inte till statistiska populationer. Det handlar inte om 
att säkerställa statistisk generalisering, vilket ofta är målet i en 
naturvetenskaplig undersökning. Kvale (1997, sid. 209-212) jämför 
analytisk generalisering med induktiv generalisering, och skriver att 
forskaren genom att klarlägga argument och ge stödjande belägg kan hävda 
riktigheten i generaliseringsanspråket. 
 
Kvale (ibid.) skriver också om forskarens och läsarens generalisering i ett 
kvalitativt forskningsfall. Frågan är vem som skall utföra den analytiska 
generaliseringen, forskaren eller läsaren? Tradition inom vetenskapen är att 
forskaren bygger upp det generella genom olika metoder, men det krävs att 
tillräckliga belägg finns i fallstudien för att generalisering sak kunna ske 
(ibid.). Författaren skriver vidare, att analytisk generalisering även innebär 
en bedömning av huruvida resultaten från en undersökning kan peka på vad 
som kommer att hända i en annan situation, baserat på en analys av likheter 
och skillnader mellan de båda situationerna. Vår uppfattning är, att två 
situationer alltid har olika förutsättningar, och att generalisering vid en 
studie som i den här uppsatsen därför måste ske med stöd i tidigare teori. 
 
Alvesson & Sköldberg (1994, sid. 39) menar att generalisering av 
kvalitativa studier brukar ifrågasättas och ställer sig därför frågan: kan man 
generalisera utöver den empiriska basen? De anser att om man endast 
räknar regelbundenheter på ytan, så finns inget skäl för att ett tidigare 
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konstaterat mönster skulle kunna sägas gälla för flera tillfällen. Författarna 
menar att detta beror på epistomologisk ståndpunkt.  
 
Vi har i denna uppsats valt att använda LRF Konsult som fallföretag, 
resonemanget kan dock med fördel appliceras även på andra företag som 
har gjort, eller är i stånd att genomföra, en förändring. Vi menar att genom 
att se en förändring ur ett identitetsperspektiv så kan ökad förståelse fås för 
varför något sker, samt vad som sker. Den ”vidare teori” som Yin menar 
eftersträvas gäller i detta fall således hur vi genom att betrakta 
organisationen som bärare av en egen identitet kan få förståelse för hur 
identiteten påverkar, och påverkas av, vad som sker i en 
förändringsprocess.  
 

3.6 Metodkritik 
 
Här vill vi utnyttja möjligheten att kritisera den metod och de källor som vi 
valt att arbeta med i uppsatsen. 
 
Hur de som vi intervjuat besvarat våra frågor menar vi beror mycket på 
tillfälle och situation, såväl som förförståelse hos de intervjuade, liksom 
hos oss som intervjuare. Andra påverkande element är hur frågorna ställs 
och även faktorer som kroppsspråk och hur vi som intervjuare uppfattas av 
den tilltalade. Med detta menar vi, att vi författare är medvetna om dessa 
förhållanden, och den betydelse de kan ha haft för intervjuernas resultat.  
 
Vi har i denna uppsats valt att inte använda oss av en kvantitativ metod, en 
sådan skulle t.ex. kunna vara att ta fram statistik på antalet 
rådgivningstimmar under en given tidsperiod. Våra intervjuer gav dock vid 
handen att det mätinstrument som finns i företaget för detta inte används på 
ett konsekvent sätt. Variansen var dessutom enligt vad vi kunnat uttolka 
stor, varför det inte skulle vara möjligt att studera enstaka avvikelser för att 
öka undersökningens validitet. En sådan mätning skulle därför vare sig 
skänka trovärdighet, eller tillförlitlighet till undersökningen. 
Organisationsidentitetens betydelse vid en förändringsprocess kan knappast 
förklaras genom en kvantitativ studie när inte något mått finns som kan ge 
tillförlitliga kvantitativa data. Detta exemplifierar varför kvantitativa data 
inte passar in i alla undersökningar.  
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Vi har i största möjliga utsträckning eftersträvat att skriva ner vad som 
sades vid intervjuerna på ett så noggrant sätt som möjligt. Vi har dock valt 
att inte använda bandspelare. Enligt vår tidigare förklarade uppfattning om 
tolkning och förförståelse, har naturligtvis våra transkriptioner en viss bias 
redan här.  Anledningen till att vi valde bort bandinspelningar, är 
framförallt att vi inte ville hämma de intervjuade personerna genom att 
spela in dem, men även att vissa intervjuer gjordes per telefon och det 
därmed av praktiska skäl var svårt att spela in det den intervjuade sade. 
Däremot har vi nedtecknat vad som sades, alternerat huvudansvaret mellan 
vem som skriver och vem som ställer frågor, och sedan stämt av 
intervjuerna med varandra i efterhand. 
 
Vi har valt att intervjua åtta personer, vilket kan kritiseras som otillräckligt. 
Vi uppfattar det dock vara tillräckligt då vi funnit att vi nått en ”mättnad”, 
såtillvida att vi anser att det inte är sannolikt att någon ytterligare intervju 
skulle tillföra så pass divergerande information att uppsatsens innehåll, i 
det väsentligaste, skulle ändras. 
 

3.7 Sammanfattning och avstamp  
 
Att skriva metod är en svår och tidskrävande uppgift. Vi hoppas dock ha 
övertygat läsaren om våra avsikter och förhållningssätt när det gäller 
uppsatsen. Den disposition vi valt är inte helt okontroversiell, men den 
ligger i linje med vårt vetenskapsideal och vi hoppas att den i gengäld ger 
en intressant och lättläst rapport.  
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4 Organisationens identitet 
 
Det här kapitlet kommer, som titeln avslöjar, att handla om 
organisationers identitet.  Identiteten belyses i relation till dess omvärld 
liksom med avseende på intern interaktion, där 
organisationsmedlemmarnas interna ageranden formar organisationen till 
vad den är. Som vi tidigare motiverat i metodavsnittet och beskrivit i 
dispositionen, kommer kapitlet att omfatta såväl teori som empiriska 
beskrivningar och våra egna tolkningar. 
 

4.1 Organisatorisk identitet - i samspel med andra 
 
Brunsson (1990, sid. 86-89) skriver att idén om individer är viktig i 
västerländskt tänkande sedan klassisk grekisk tid. Begreppet betyder 
odelbar och visar på tanken om individen som en unik enhet, som utan 
problem kan avgränsas från sin omgivning. Brunsson (ibid.) menar vidare 
att begreppet inte bara står för en idé, utan har blivit en central institution i 
vår västerländska kultur, förbunden med formella och informella regler för 
hur man som individ kan bete sig. Författaren fortsätter med att konstatera 
att människor antas vara individer, och som ett resultat av detta följer 
ansvar. Ansvar då individen förutsätts kunna påverka sina handlingar, och 
detta enligt vår kultur är symptomatiskt med ansvar. Idén om individer 
innebär således ett antagande om identitet, men även antagande om 
rationalitet. Tanken och förnuftet skall styra individens handlingar. 
Brunsson (ibid.) kopplar sedan detta till att gälla även organisationer. Han 
menar att organisationer framställs som ett slags individer, enhetliga och 
välkoordinerade, styrda av ledarens tankar och prat. Denna tanke går enligt 
författaren att se i traditionella organisationsscheman då ledningen ritas 
som huvud och streck visar på hur det som ledningen tänkt ut utförs av 
organisationen (kroppen).  
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BILD 5. VANLIGT ORGANISATIONSSCHEMA. 
 
LRF Konsults organisationsplan (se bild 1, kap 2) har, till skillnad mot 
ovanstående bild, visserligen formen av en vilande individ, men det är ändå 
en klassisk bild av ett företag. Det är inte svårt att föreställa sig ledningen 
som huvud, kompetensområden och stab som höger och vänster hand, och 
sedan de operativa enheterna som resten av kroppen.  
 

4.1.1 ”Vi” och ”de” i interaktion 
 
Rövik (2000, sid. 131-132) skriver att begreppet identitet framförallt 
används inom socialpsykologin för att beskriva den enskilde individens 
självuppfattning i relation till en s.k. referensgrupp av andra individer, men 
menar att begreppet även används för att fånga den självuppfattning som 
kollektiv utvecklar. Författaren definierar ”identitet” som personers, 
gruppers eller organisationers medvetenhet om sig själv i förhållande till 
hur man uppfattar andra, och hur man uppfattar att andra ser på en själv. 
Jämförelsen är således av central betydelse. Identiteten kan följaktligen 
beskrivas som ett relationellt fenomen d.v.s. den definieras alltid i 
förhållande till någon och något. Rövik (ibid.) fortsätter med att konstatera 
att kontrastering d.v.s. avståndstagande, är lika viktigt som identifiering vid 
utvecklandet av identiteten. Detta resonemang för även Johansson (2002, 
sid. 96-97). Han menar att organisatorisk identitet handlar om en viss 
självständighet gentemot omgivningen i det att man vet vilka ”vi” och ”de” 
är. Även hos Alvesson & Björkman (1992, sid. 210-211) finns en liknande 
diskussion om organisationsidentitetens betydelse. Författarna menar att en 
stark organisationstillhörighet kan ge en kollektiv känsla och enhetlighet, 
där känslan av ”vi” och ”de” inom organisationen reduceras, och ”de” 
istället blir grupper utanför organisationen. 
 

Utförare

Underutförare Underutförare

Utförare Utförare

Ledning
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En intervjuperson redogjorde för organisationen på ett sätt som vi finner 
exemplifierande för ovanstående resonemang i samband med LRF Konsult: 
  

”LRF Konsult har en bredd i kompetens. Gör vi fel så 
står vi för det. Detta gör att vi inte kan hålla ner 
priserna. Vi ligger i ett ’mittsegment’ jämfört med 
KPMG och Öhrlings, respektive ’källarnivån’ som 
bara kör på utan några garantier…. KPMG har ett 
mer hierarkiskt upplägg… medan LRF Konsult har en 
flackare organisation med en närmare relation med 
kunderna, vilket kanske är typiskt för just 
’mittsegmentet’?” 

(Intervjuperson) 
 
Ovanstående beskrivning anser vi tydligt illustrerar hur vi som människor 
jämför med andra/annat för att kunna identifiera oss själva och andra. 
Intervjupersonen målade upp en bild av LRF Konsult i förhållande till 
referensorganisationer, som togs avstånd ifrån d.v.s. utgjorde ”de”. 
Samtidigt markerades tillhörigheten med andra organisationer i 
”mittsegmentet”, som liknade den egna organisationen d.v.s. ”vi”. 
 
Tanken om identiteten som ett relationellt fenomen är också grundläggande 
för socialpsykologen Mead (1994, sid. 99-106) som förklarar utvecklingen 
av individuellt medvetande som en social process, vilken byggs upp i 
interaktion med andra individer. Språket har således en central betydelse då 
det utgör ett medel för interaktion. Även Mead kan tolkas i termer av en 
organisatorisk identitet. Han skriver att den självmedvetne individen antar 
kollektivets attityd för att lösa olika sociala problem. Att språket utgör ett 
viktigt medel för interaktion stöds av Lindström (2000, sid. 28) som menar 
att språket har stor betydelse för vår världsuppfattning. Lindström (ibid.) 
refererar till en rapport från 1700-talet som berättar om en ung man som 
varit döv sedan födseln, men som då han gått för nära ett par ringande 
kyrkklockor börjat kunna höra. Det visade sig att mannen inte alls haft 
samma föreställningar om Gud, eller för den delen döden, som hans 
samtida medmänniskor. Detta kan tyckas vara ett långt avstick från en 
diskussion kring identitet. Vi menar dock att exemplet, trovärdigt eller ej, 
illustrerar att medvetande byggs upp i interaktion med andra, 
företrädelsevis genom språket. Detta resonemang kan jämföras med tanken 
om en objektiverad verklighet som vi diskuterade i metodavsnittet, då vi 
redogjorde för den syn på verkligheten som inspirerat oss författare. 
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Mannen hade inte deltagit i interaktionen med sin omgivning, och delade 
följaktligen inte den objektiverade verkligheten. 
 

4.1.2 Benchmarking för jämförelse 
 
Interaktion är, som ovanstående resonemang har visat, av central betydelse 
vid formandet av identiteten. Det är genom jämförelse med andra som vi 
identifierar oss själva och andra. Johansson (2002, sid. 99) skriver att 
organisatorisk identitet handlar om enskilda organisationers 
självuppfattning t.ex. vem är jag, vilka vill jag vara lik, respektive olik? 
Gällande LRF Konsult ser vi att ett benchmarking projekt var vad som 
initierade förändringsprocessen. Detta projekt kan ses som ett sätt att 
definiera den egna organisationen. Vid en intervju med två personer ur 
ledningen, uppgavs att benchmarkingen gav fokus på kundnytta och 
lönsamhet. Innan hade man varit alltför ”uppdragsfixerade”, vilket hade lett 
till att organisationen tappat sitt ”strategiska fokus”. Organisationen 
verkade då över ett alltmer spritt verksamhetsområde, som exempel kan 
nämnas att i slutet av 90-talet såldes under ett år 8 000 datorer, vilket 
gjorde LRF Konsult till en av de största återförsäljarna av datorer. Det 
spridda verksamhetsområdet innebar stora fluktuationer i resultatet (se 
bilaga 2).  Årsredovisningen för 1997-98 visade drastiskt försämrade 
siffror, och efter ett VD-byte 1998 så startade benchmarkingprojektet 1999. 
Benchmarkingen gjordes med både svenska och utländska företag bl.a. i 
Norge och Frankrike. Samarbetet i Europa heter EFAC och består av 7 
företag. Vid benchmarking ställs företaget inför frågor liknande de 
ovannämnda, som t.ex. vem är jag, vad skall jag syssla med? 
Benchmarking innebär att man systematiskt jämför sig med andra företag 
för att därigenom få klargjort skillnader, samt möjligheter till förbättring 
(Rövik, 2000, sid. 256-257). Benchmarkingen var alltså startskottet för 
förändringsprocessen vid LRF Konsult, och visar enligt vår mening tydligt 
på behovet av interaktion och jämförelse med andra för att forma den egna 
identiteten.  
 

4.2 Intern interaktion 
 
Vi har tidigare konstaterat vikten av interaktion för formandet av den 
gemensamma identiteten. En annan typ av interaktion viktig för formandet 
av identiteten är den interna kommunikationen. Den gör att medlemmarna i 
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organisationen kan skapa sig en gemensam uppfattning om saker och ting, 
d.v.s. forma en gemensam identitet.  
 
Jacobsen & Thorsvik (1998, kap. 8) menar att kommunikationen är att 
likna vid ”kittet” i en organisation. Den sammanbinder organisationen och 
möjliggör förmedling av tankar och idéer mellan 
organisationsmedlemmarna. Författarna skriver vidare att ord och 
uttrycksformer kan tolkas olika beroende på personers rationalitetskontext. 
De menar att kvalitén på kommunikationen därför är avhängig av 
möjligheten att uppnå en gemensam förståelse.  
 
Vi menar att interaktionen således är viktig inte bara för skapandet av 
identiteten i sig självt, utan underlättar också det fortsatta skapandet av 
identiteten. Den gemensamma identiteten gör, med Jacobsen & Thorsviks 
resonemang, att en bättre kvalité på kommunikationen kan uppnås, vilket 
innebär att organisationsmedlemmarna förstår varandra bättre, som i sin tur 
verkar ytterligare stärkande av identiteten då en än starkare gemensam 
förståelse kan formas. Interaktionen har därmed en förstärkande verkan i 
sig själv, så länge den är av positivt slag naturligtvis. Den interna 
kommunikationen kan ske på olika sätt dels formellt via personalmöten 
eller medarbetarsamtal, men även informellt i fikarummet eller i 
korridoren. Detta gör att vi i följande avsnitt gör en uppdelning i formell 
respektive informell interaktion. Vi har också intresserat oss för hur våra 
intervjupersoner uppfattar sina möjligheter att göra sig hörda i 
organisationen. Detta väljer vi att ta upp under formell interaktion eftersom 
denna kommunikation har till syfte att påverka arbetet, och därför kan 
betraktas som av mer formell natur.  
 

4.2.1 Formell interaktion 
 
Den formella interaktionen kan bestå av t.ex. personalmöten. Ett intressant 
exempel på formell interaktion i LRF Konsult som fördes fram vid 
intervjuerna är s.k. audits, en idé som hämtats från ett norskt företag i 
samband med benchmarkingprojektet. Audit har i LRF Konsult, enligt flera 
intervjupersoner, betydelsen ”förhör” och innebär att VD m.fl. 2-3 gånger 
per år åker ut till de olika resultatområdena. Varje år hålls ett tema, vilket 
avgör vilka personer, förutom VD:n, som åker. Från operativ nivå deltar 
resultatenhetscheferna. En intervjuperson kallar audits för ett 
styrinstrument, och beskriver en audit enligt följande:  
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”På förmiddagen får de kontor med resultatavvikelser 
berätta vilka åtgärder som man tänker genomföra för 
att förbättra resultatet på kort sikt. De andra sitter med 
och lyssnar. Alla är med hela tiden för att få en ”vi-
känsla”, sedan lär man sig ju av varandra. På 
eftermiddagen har man ett tema, och det hålls då 
”förhör” t.ex. om personalfrågor. Då ställs frågor 
som; hur jobbar ni med det här? Alla 
(resultatenhetscheferna) ställs då till ”svars”, även de 
som nått de ekonomiska målen.”  

(Intervjuperson)  
 
Att audits har en viktig funktion som styrinstrument synes klart. Detta 
kommer vi även att återkomma till i kapitel 5.3. Vi ser dock även en annan 
viktig funktion; audits innebär interaktion mellan resultatenhetscheferna, 
och även med ledningen. Vi menar att dessa möten också kan ses ur ett 
identitetsperspektiv, och att de då har en viktig funktion i det att man från 
olika håll i organisationen personligen träffas och diskuterar frågor och 
idéer. Detta kan ses som identitetsstärkande, och kan tänkas vara 
synnerligen viktigt i en organisation som LRF Konsult, som är så pass 
utspridd över landet, med nära 130 lokala kontor. Vid mötena är endast 
resultatenhetscheferna representerade varför inte varje kontor enskilt 
kommer till tals. Resultatenhetscheferna är dock, även om de företräder 
flera kontor, ändå representanter för kontoren. Kanske är det t.o.m. så att 
det är särskilt viktigt att just resultatenhetscheferna träffas då det är de som 
har befogenhet att fatta eventuella beslut och ge direktiv om hur man på 
lokal nivå skall agera. Det är också de som ”sätter tonen uppifrån” i den 
operativa verksamheten, vilket vi återkommer till nedan i samband med 
informell interaktion. Att resultatenhetscheferna personligen träffas 
möjliggör således interaktion mellan resultatområdena och skapandet av en 
gemensam identitet, eller med intervjupersonens ord ”en vi-känsla”.  
 
Gällande den formella interaktionen finner vi det också intressant att visa 
på huruvida intervjupersonerna upplever att det finns möjligheter att göra 
sin röst hörd i organisationen. På denna fråga var majoriteten av svaren 
positiva. Någon bedömde möjligheten som god, men ansåg att det kräver 
ett eget engagemang. En annan person uttryckte detsamma, och menade att 
audits ger ett forum för sådan kommunikation.  
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”Genom våra audits kan budskap föras fram direkt till 
ledningen. Det är snabba raka rör. Vi har väldigt nära 
till ledningen nu och det är Eriks (dåvarande VD:n) 
förtjänst! Innan dess att vi hade audits så var det inte 
så.” 

(Intervjuperson) 
 

Samma person sa också att han tycker att audits har ett öppet klimat och att 
han är övertygad om att ledningen tar till sig det som sägs där. Det finns en 
förslagslåda på intranätet, men det är bättre med direkt kommunikation. 
Alla intervjuade var dock inte lika positiva, vi fick även svar som att det är 
mycket svårt att påverka. 
 

”Om man kan påvisa att en kund tycker något så kan 
det vara lättare att påverka. Då kan man säga att: 
jaha, men jag har iallafall en kund som tycker det.” 

(Intervjuperson) 
 

Ovanstående citat är intressant då samma fråga framfördes i intervju med 
ledningen ”somliga gömmer sig bakom kunden”. Vi kan således se två 
sidor på samma mynt, och menar att detta kan förklaras med att en del inte 
känner att de har möjlighet att göra sin röst hörd om de inte kan påvisa att 
en kund tycker si eller så.  
 

4.2.2 Informell interaktion 
 
Jacobsen & Thorsvik (1995, sid. 285) ställer frågan om informell 
kommunikation är att se som ett problem eller en resurs? De menar att 
anställda har ett behov av att fylla den gemensamma samvaron, och om 
inte ledningen ger anställda information som de kan diskutera, så fylls 
tomrummet med privata samtalsämnen. Författarna fortsätter med att 
konstatera att den informella kommunikationen fungerar mycket snabbare 
än den formella, och att den informationen ofta betraktas som mer 
tillförlitlig av de anställda. 
 
Den informella interaktionen är svår att definiera innebörden av, då den 
kan sägas innebära många aspekter. Vi anser att den representerar mer 
subtila värden som icke desto mindre har en stor betydelse för 
organisationsmedlemmarna och den gemensamma identiteten. Den 
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informella interaktionen kan sägas utgöra kärnan för formandet av den 
organisatoriska identiteten. Detta eftersom den medger ett fortlöpande 
formande och utveckling av densamma. Det är således viktigt att den 
informella interaktionen omgärdas av en positiv atmosfär. Den informella 
interaktionen kan ta sig många uttryck i en organisation. Vi kommer i detta 
sammanhang att ta upp tre aspekter som vi finner viktiga för den informella 
interaktionen i vårt fallföretag. Dessa är; den fysiska miljön, 
kommunikation via nätet, och vad vi kallar ”tonen uppifrån”. 
 

Fysisk miljö 
Informell interaktion kan, som sagts tidigare, bestå av samtal i korridoren 
eller i fikarummet etc. Detta gör att vi anser att faktorer som t.ex. hur 
lokalerna ser ut har betydelse för den informella kommunikationen. Är 
miljön uppmuntrande eller nedslående gällande informell samverkan? 
Betydelsen av den fysiska miljön diskuteras av Hatch (2000, kap 8), som 
anser att den fysiska strukturen rymmer en geografi och layout, som i allra 
högsta grad får konsekvenser för organisationsmedlemmarnas beteende. 
Därtill kommer att den fysiska strukturen har en viktig symbolisk 
betydelse. Författaren fortsätter med att skriva att den fysiska utformningen 
påverkar hur individer och grupper kommunicerar med varandra, samt hur 
de koordinerar sina arbetsinsatser. Även Hatch (ibid., sid. 274-276) menar 
att det hon kallar layouten (enligt författaren ”det rumsliga arrangemang 
som skapas av fysiska objekt och mänsklig verksamhet”) har ett samband 
med tillblivelsen av informella kommunikationskanaler.  
 
Hur miljön ser ut är något som vi författare lagt märke till vid våra besök 
på kontoren. Detta är naturligtvis en subjektiv uppfattning, men vi ser ändå 
ett värde i en diskussion kring ämnet. Dessutom har inte alla intervjuer 
genomförts med ett besök, utan några har av praktiska skäl gjorts per 
telefon, vilket gör att vi inte kan uttala oss om hur kontorsmiljöerna ser ut 
generellt sett hos LRF Konsult. Att miljön varierar på kontoren är också 
något som kommit fram i våra intervjuer. Detta som förklaring till att 
förändringen till arbete i team inneburit större omställning på vissa kontor 
än andra. Det uppgavs att en del kontor har en öppnare miljö, medan vissa 
har en mer sluten. Det vi ändå sett är att även om kontoren varierar i 
struktur t.ex. om det är organiserat i kontorslandskap eller i separata kontor 
med möjlighet att ”stänga dörren om sig”, är att miljön till övervägande del 
tycks öppen för kommunikation. Detta grundar vi på hur vi sett de 
anställda interagera vid våra besök. Vilken betydelse interaktionen har för 
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de anställda kan vi naturligtvis endast spekulera i, men att den har 
betydelse för formandet av den gemensamma identiteten torde vara 
uppenbart.  
 

Datakommunikation 
Informell kommunikation kan även ske genom samtal via nätet. LRF 
Konsults intranät utgör en möjlighet för de anställda att kommunicera 
spontant sinsemellan. Intranätet togs även upp för diskussion av våra 
intervjupersoner. Några kommentarer löd:  
 

”Vi har ett väldigt bra intranät.” 
”Intranätet funkar jättebra, det är relativt lätt att hitta 
det man letar efter.” 
”Förr hade vi kontorschefsträffar, då kontorscheferna 
träffade ledningen och överröstes med information som 
sedan skulle förmedlas neråt. Det var lite olika hur väl 
man lyckades med det. Idag har vi andra 
informationsvägar, t.ex. intranät.” 

(Intervjupersoner) 
 
En intervjuperson förklarade att då någon anställd slutat brukar han eller 
någon annan en tid senare ringa och fråga hur personen ifråga med lite 
distans ser på LRF Konsult, vad som varit bra och dåligt etc. Något som då 
brukar föras fram är att man saknar intranätet. Detta gör att 
intervjupersonen benämner intranätet ”ett levande informationsverktyg”, 
som även kan användas för att fråga andra i organisationen om råd i mer 
formella frågor som rör arbetet, t.ex. om en kund har en särskild 
verksamhet som är ny för det kontoret. Alla hade inte lika odelat positiv 
inställning till intranätet. Två intervjupersoner uttryckte t.ex. att 
förslagslådan inte egentligen används. Överlag var dock inställningen till 
intranätet positiv bland våra intervjupersoner.  
 
Vi ser att ett intranät i en organisation som LRF Konsult med sina många 
kontor kan fylla en mycket viktig funktion ur ett identitetshänseende. Över 
nätet kan de värderingar som organisationen står för förmedlas löpande till 
de anställda. Detta gör intranätet till ett kanske särskilt viktigt verktyg vid 
förändring, då innebörden av förändringen kan kommuniceras och 
diskuteras löpande. Utmaningen kan nog främst sägas ligga i att förmå 
användarna att aktivt delta i det som försiggår på intranätet, och få det att 
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bli en naturlig del av arbetet att ta del av informationen och i diskussionen. 
Informationen ligger presenterad, men det krävs en viss aktivitet för att ta 
del av den. Denna utmaning kan vara nog så svår då det handlar om att 
ändra rutiner och göra användaren bekväm med verktyget. En hjälp på väg 
är att verktyget associeras med en positiv upplevelse t.ex. i det att det är 
lättanvänt och tillgängligt.  
 

”Tonen uppifrån” 
I den informella interaktionen ligger även, vad vi benämnt ”tonen 
uppifrån”. Med detta menar vi den anda som ledningen förmedlar nedåt i 
organisationen. Merchant & Van der Stede talar om ”tone-at-the-top” 
(2003, sid. 565). Med begreppet menas att chefens/ledningens agerande 
sätter normer för vad som är godtagbart beteende i företaget. För att ha 
någon inverkan måste chefernas/ledningens beteende vara konsekvent i den 
meningen att uttalanden och handlingar överensstämmer med den kultur de 
försöker skapa (ibid., sid. 83). Det går med andra ord inte att säga en sak 
och göra en annan. För att fungera som styrinstrument, bör goda exempel 
på föredömligt beteende hos de anställda belönas, menar Merchant & Van 
der Stede. Att ledningen/chefens agerande har betydelse har även 
framkommit i intervjuerna. 
 

”Det är min uppgift som chef att ’sälja in’ verktygen 
på kontoret…. Kundnyttan är mycket viktig. Vi måste 
tro på det vi säljer!”  

 
”...det (resultatet vid utvärderingar) är chefsorienterat. 
Om inte han (chefen) presterat bra så visar det sig i 
dåliga siffror. Det syns på dem som arbetar med 
dörren stängd och inte rör sig runt på kontoret, som 
inte är öppen.”  

(Intervjupersoner) 
 
Även från ledningshåll var övertygelsen den att de operativa chefernas 
inställning på olika orter har stor betydelse för förändringens genomslag. 
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4.3 Fasaden utåt  
 
Hatch (2000, sid. 284-285) skriver att organisationsidentitet handlar om 
medlemmarnas upplevelser av, och uppfattningar om, organisationen i sin 
helhet. Författaren menar att den organisatoriska identiteten har fokus på 
sig själv, och hur medlemmarna upplever sig själva som organisation. Hon 
fortsätter med att förhålla identiteten mot begreppet image, som hon menar 
istället handlar om det intryck som andra utanför organisationen får av den. 
Författaren återkommer sedan till att konstatera att fysiska element som 
logotype, broschyrer, årsredovisningar, klädsel etc. har en speciell 
möjlighet att representera organisationens identitet. Hon skriver även att 
identitet och image som begrepp är sammanflätade, då den image som 
organisationen vill skapa av sig själv gentemot andra bidrar till identiteten.  
 
Vi har tidigare i detta kapitel konstaterat att identitet kan definieras som 
medvetenhet om sig själv i förhållande till hur man uppfattar andra, samt 
hur man uppfattar att andra ser på en själv. Detta gör att vi menar att det 
inte går att åtskilja identitet och image på det sätt Hatch till en början gör. 
Den bild som organisationen uppvisar utåt i form av t.ex. logotype eller 
skrivet material kan delvis, enligt oss, ses som en spegel av den 
organisatoriska identiteten. Att använda ordet spegel antyder ”ge en korrekt 
avbild av”, vi avser dock betydelsen att imagen visar på de värderingar 
(den identitet) som organisationen vill bli sammankopplad med. På så sätt 
menar vi att imagen representerar och även reproducerar den 
organisatoriska identiteten. Reproducerar, då den uppfattning andra utanför 
organisationen får av den bidrar till det fortsatta formandet av identiteten. 
Detta antyds senare även av Hatch som menar att begreppen är 
sammanflätade och att imagen bidrar till identiteten. Att fasaden som syns 
utåt är en del av identiteten stöds också av Polesie (1990, sid. 14-15) som 
under tio års tid studerat 16 olika företag, vilkas utveckling förklaras med 
avseende på identitet och ekonomi. Han menar att frågor om identitet är 
viktiga därför att de handlar om att ha kontakt med sig själv och andra. Ett 
företags identitet kan enligt honom ses ur två perspektiv; inifrån, d.v.s. hur 
dess medarbetare ser på sig själva och sitt företag, och utifrån, d.v.s. hur 
omvärlden uppfattar företaget.  
 
I LRF Konsult har man i samband med den strategiska förändringen valt att 
arbeta om den bild av organisationen som förmedlas utåt via t.ex. logotype 
och symboler. Att organisationen idag vänder sig till fler branscher än 
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tidigare, då kunderna uteslutande kan sägas varit lantbrukare, har även 
aktualiserat diskussioner kring om företagsnamnet bör bytas ut. Beslut har 
dock tagits om att detta inte skall göras.  
 

”Namnkopplingen kan innebära en svårighet att nå 
andra branscher, men namnbyte är svårt, dyrt, och en 
lång process. Det som förknippas med LRF Konsult är 
trots allt en seriös och trovärdig verksamhet.” 

(Intervjuperson) 
 

”Är man bra, är det ju så att man kan heta vad som 
helst.” 

(Ledningsrepresentant) 
 
I vår intervju med personer ur ledningen påtalades att man bytt ut bilden av 
den väderbitne bonden i flanellskjorta, mot illustrationer i naiv stil som 
skall appellera alla. De olika symbolerna förmedlar budskap som t.ex. ”vi 
lyfter kunden”, eller ”har du råd att inte ta råd?” (för exempel se kapitel 2). 
Att den bild som förmedlas utåt ändrats framfördes även av en annan 
intervjuperson som sade att man sedan strategiförändringen har blivit 
noggrannare internt med företagets image och logotype. 
 

”Marknadsföringen stöder affärsidén på ett helt annat 
sätt nu. Det är noga att företaget uppfattas lika 
överallt, vilket gör att annonser och så inte får se ut på 
olika sätt. Varumärket måste vara obefläckat.”  

(Intervjuperson) 
 

Samma intervjuperson berättade att det tillsatts en person per 
marknadsområde som har till uppgift att kontrollera att annonser som skall 
publiceras överensstämmer med vad som fastslagits. Personen ansåg dock 
att denna kontroll inte riktigt fungerar.  
 
Av intervjusvaret ovan antyds att organisationen strävar efter att utifrån 
uppfattas som enhetlig och sammanhållen. Detta går väl i linje med tidigare 
diskussion inledningsvis i detta kapitel, om att organisationer framställs 
som ett slags individer (se 4.1) som förväntas vara enhetliga och 
välkoordinerade.  
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Rövik (2000, sid. 133) skriver att när en verksamhet börjar se sig som en 
formell organisation, så skapas det en press på den att visa vad som gör den 
unik i förhållande till andra (jfr tidigare diskussion kring ”vi” och ”de”). 
Detta eftersom det förväntas att organisationen är en självständig integrerad 
enhet, med klara gränser mot omgivningen. Författaren menar att en 
organisation gärna blir uppfattad och omtalad som synonymt med en 
individ, då detta insinuerar en distinkt karaktär och självinsikt med ett 
kontrollerat förhållande till andra. Författaren låter följande citat av Kerstin 
Sahlin-Andersson belysa poängen: 
 

”Precis som vi förväntar oss att den moderna 
västerländska individen skall veta vad hon gör, att 
hennes tankar styr hennes handlingar och att hon har 
kontroll över sina handlingar, så att inte ben och 
armar springer iväg och gör vad som helst utan att 
huvudet hänger med, så är detta också det spridda 
idealet för den moderna organisationen.” 

    (Rövik, 2000, sid. 133) 
 

4.4 LRF Konsults identitet  
 
Vad kan anses utmärkande för LRF Konsults identitet? Enligt en av de 
intervjuade, har företaget utvecklats från att ha varit en 
myndighetsliknande verksamhet, med en kundkrets styrd av lagstadgade 
förhållanden, till en marknadsaktör som konkurrerar med andra 
redovisningsbolag.  
 
Vi ser att den gedigna historiska förankringen inom LRF Konsult idag 
fortfarande har stor betydelse i den starka representation av kunder från 
lant- och skogsbrukssektorn, även om en växande andel kunder finns inom 
andra branscher. Denna förankring är att se som en betydande del av den 
organisatoriska identiteten. 
 
Kärnkompetensen sitter i personalen, vilket måste sägas vara 
kännetecknande för ett kunskapsföretag. Flera av våra intervjupersoner 
uttryckte att kompetensen går ut genom dörren klockan fem, och 
förhoppningsvis kommer tillbaka nästa dag. Identiteten består, som vi 
beskrivit ovan, inte bara av människor som fysiska varelser utan i deras 
kompetens, erfarenheter, samspel och interagerande, d.v.s. en social 
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konstruktion. Det vi kunnat uppfatta av vår empiriska undersökning, är att 
det finns en stark organisatorisk identitet hos LRF Konsult som 
organisation, och att ledningen arbetar med såväl formella som informella 
interaktioner för att stärka den identiteten och organisationsmedlemmarnas 
identifikation med företaget. 
  

4.5 Sammanfattning och avstamp 
 
I det här kapitlet har vi visat att de bilder vi skapar av organisationer ofta 
har förklaringar i att organisationer tillskrivs individliknande egenskaper. 
Identiteten hos ett företag kan förstås genom dess samspel med omvärlden, 
men även genom dess egen interna interaktion och samlat lärande genom 
tidigare erfarenheter. Fasaden utåt är också viktig för att organisationen ska 
kunna ses och upplevas som en enhet för en utomstående betraktare, och 
med självkänsla för organisationsmedlemmarna. Vi finner i såväl teori som 
empiri stöd i antagandet att identiteten är en grund varifrån dess 
medarbetare gör sina bedömningar och handlar. En livlig interaktion, 
formell som informell, ger goda förutsättningar för att stärka, och även 
påverka identiteten i den riktning som den strategiska agendan avser. 
 
I nästa kapitel diskuteras hur den organisatoriska identiteten påverkas av en 
strategisk förändringsprocess likt den i vårt fallföretag.  
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5 Organisationen i förändring 
 
Om organisationer ses som sociala konstruktioner, är det omöjligt att ge 
en objektiv verklighetsbild för vad som händer i en organisation i 
förändring. Det vi kan göra är att försöka ge en objektiverande bild. 
Denna vill vi försöka skapa genom att i empiri belysa olika fenomen som 
uppstått, och uppstår, under den pågående förändringsprocessen. För att 
relatera dessa till relevant teori om identitet och förändringsprocesser. 
Kapitlets sista del handlar om mätningars betydelse i relation till 
förändring och identitet.  
 

5.1 Vad förändringen inneburit  
 
Hur förändringen sett ut i LRF Konsult beskrev vi i kapitel 2, under 
rubriken Förändringen i LRF Konsult. Vi konstaterade då att förändringen 
framförallt inneburit tjänsteförädling mot mer rådgivande tjänster, 
omstrukturering till att arbeta i team, samt omarbetning av imagen, 
symboler etc. Numera arbetar LRF Konsult aktivt med att förmedla en 
enhetlig bild av organisationen utåt.  
 
Förändringsprocessen har av en ledningsrepresentant beskrivits som en 
kulturresa, där både chefs- och medarbetarbeteende skall förmås ändras. Ett 
hierarkiskt tänkande från båda sidor skall bytas mot ”tillit, förtroende och 
förväntan om positiva överraskningar” (internt material). Företagets 
visioner och strategier, vilka fokuseras i avsikterna kundvärde, 
kundtillfredsställelse och lönsamhet, skall medvetandegöras. Med kunden i 
fokus försöker ledningen påverka lokalkontoren att utföra mer rådgivning 
och att klassificera sina tjänster såsom rådgivning istället för service. 
Personerna ur ledningen påtalade också att LRF Konsult är ett 
mångkulturellt företag, som är starkt i den lokala miljön och chefen för 
respektive kontor är en profil. De menade att ”detta är på gott och ont, men 
mest gott”. Att förändring av kulturen uppfattas som svårt finner vi tidigt 
bevis för i det interna material vi tilldelats. Där framförs svårigheten att 
”vända chefs- och medarbetarbeteende” (internt material). Vi frågade 
samtliga intervjupersoner vad de upplevde vara den största förändringen 
mot tidigare sätt att arbeta. Det visade sig att svaren varierade. Vad 
respektive intervjuperson tagit fasta på som det ’stora och svåra’ att 
överkomma i förändringen skilde sig åt dem mellan.  
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Att svaren varierade, gör det tydligt att även om vi ser organisationen som 
bärare av en egen identitet, är det viktigt att komma ihåg att organisationer 
inte är så enhetliga som de framställs vara. Organisationsmedlemmarna är 
individer med egna identiteter (se bild 4, stycke 3.2.2.) och förändringen 
innebär även en förändring av delar av konsulternas identitet, främst i 
bemärkelsen yrkesidentitet, då de verklighetsbilder som deras respektive 
identiteter bygger på ställs inför nya utmaningar.  
 
Vad intervjupersonerna anser vara den största förändringen mot tidigare 
sätt att arbeta har, som konstaterats ovan, visat sig skilja sig åt dem 
emellan. Svaren kan för bättre överskådlighet kategoriseras i två 
övergripande kategorier som handlar om övergången till att arbeta i team, 
respektive övergången mot rådgivning. Svaren i de respektive kategorierna 
var dock inte uniforma, utan tyngdpunkten lades olika vilket vi kommer att 
diskutera vidare nedan. Följande två underrubriksavsnitt behandlar dessa 
kategorier varvid båda börjar med en genomgång av vad intervjusvaren 
givit till handa, och avslutas med vår tolkning. I övrigt skiljer dock 
strukturen för de båda avsnitten sig åt.  
 
Gällande övergången till teamarbete, följs intervjusvaren av författarna 
Jacobsen & Thorsviks förklaring till varför ett nytt arbetssätt ger upphov 
till osäkerhet. Därefter redogör vi för vår tolkning av diskussionstemat.  
 
Efter intervjusvaren beträffande övergången mot rådgivning följer en 
diskussion kring begreppet rådgivning, detta då en förståelse av begreppets 
innebörd är av vikt för att klargöra vad övergången inneburit. I påföljande 
stycke redogörs för författaren Czarniawskas syn på begrepp som 
potentiella artefakter, med styrningsimplikationer. Avsnittet avslutas med 
våra tolkningar angående övergången mot rådgivning.   
 
Som sista avsnitt presenteras en ytterligare förändring som inte tillhör de 
två mest framförda, men som är av ekonomisk betydelse, varför vi ändå 
vill rikta den vår uppmärksamhet. Denna förändring rör omorganiseringen 
till resultatenheter, och vad det fått för effekter. 
 

5.1.1 Teamarbete 
 
Gällande övergången till att arbeta i team framgick det i flera intervjuer att 
detta har varit en stor omställning.  
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”Vi har ändrat organisationen och arbetar i team 
nu…. Det här är en långsam process.”  
”Teamledarorganisationen har en helt annan 
funktion... vi är inte färdiga med det, det är ett ständigt 
arbete som behöver mer stuns och utveckling.”  
”Det här med teamorganisation har varit en stor del av 
förändringen. Hur man upplever denna förändring är 
väldigt individuellt. En del har tyckt att det varit 
väldigt jobbigt att flera är delaktiga i kunden.”  
”Ledningen har förstått att teamfrågan inte riktigt 
fungerar. På ca 20-40% av kontoren funkar det inte…. 
Det finns inga policies för teamledarna, det 
efterfrågades i början.”  

(Intervjupersoner) 
 
Teamen har alltså varit en stor omställning. Gällande övergången till 
teamarbete uttrycks av en person i ledningen ”vi har inte kommit så långt 
som vi velat, vilket medfört att vi skall ta förnyat tag”. Förhoppningen är, 
enligt samma person, att teamen kommer att ha ett kollektivt kundansvar 
om 2-3 år. Tanken är alltså att det på sikt inte skall finnas kundansvariga, 
utan att teamen skall ha ett gemensamt ansvar för kunderna. Idén med team 
motiveras av en person ur ledningen som att om/när en kund ställer nya 
krav så kan dessa kanske inte tillgodoses av en kundansvarig då denne, 
oavsett hur duktig, inte förfogar över mer än sin egen kompetens. ”Då går 
det inte att köra en-mans racet” (ledningsrepresentant). Genom att arbeta i 
team breddas kompetensen och kan således tillgodose ett bredare spektrum 
av krav.  
 

”Det här är ju något som vi vet kommer att gynna 
kunderna. Vi får rätt man till rätt jobb…”  
”Svårigheten ligger i att fördela arbetsuppgifterna då 
många interna anser att man är kunden bunden. Och 
visst är kunden bunden, men det är inte svårt att 
motivera att kunden får bättre service genom team.”  

(Intervjupersoner) 
 
Teamarbetet har också framförts vara en trygghet för både kunden och 
organisationen. Om kunden kommer in på kontoret och en person inte är 
där, så kan han/hon prata med någon annan istället. För organisationens del 
så innebär teamen att om en person slutar, så finns de andra kvar och är 
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insatta i kunden. Varför har då teamarbetet visat sig vara en så stor 
omställning? Förklaringen kan, enligt oss, förstås ur ett 
identitetsperspektiv. 
 
Många anställda hos LRF Konsult har funnits länge i organisationen och 
har etablerat ett nära förhållande till de kunder de haft kontakt med. En 
relation som bygger på förtroende mellan parterna. Detta har tydligt 
framkommit i intervjuerna, som följande citat illustrerar: 
 

”Det handlar mycket om personliga relationer…det är 
viktigt att inte ha hemligheter för varann om kunden 
skall kunna ha förtroende och vi skall kunna göra ett 
bra jobb.” 
”Det gäller att vara självkritisk, vi sitter ju på en hel 
del makt. Kunden litar ju på oss…” 
”Man blir ju nästan som en familjemedlem…. Det är 
ett arbete där man kommer kunden mycket nära.” 
”Vi har traditionellt mycket långvariga relationer med 
våra kunder… och delade förtroenden med kunden.”  

 (Intervjupersoner) 
 
Enligt en intervjuperson innebär teamorganiseringen ”att man blottar sig”, 
med den innebörden att ens arbete blir synligt för andra. Många tycker det 
är jobbigt att släppa kontrollen. Det gäller också att få bort konsulternas 
uppfattning att de själva ”äger” kunden. Det är i detta sammanhang 
intressant att notera att två av intervjupersonerna också berättade att det 
framförallt är konsulterna och inte kunderna som tycker att övergången till 
team är besvärlig.  
 

”Kunden tycker inte att det är konstigt, det är vi som 
tycker det – eller vissa av oss.”  
”Kundundersökningar visar att kunderna inte ser 
några problem med att möta fler konsulter.” 

(Intervjupersoner) 
 
En ytterligare intervjuperson sade att de inte fått någon egentlig reaktion 
från kunderna, vilket också tyder på att övergången inte uppfattats som så 
problematisk av kunderna. En intervjuperson förklarade, att han tror att 
anledningen till att teamarbetet på vissa håll anses besvärligt är ”äldre 
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medarbetare och en icke-drivande chef. De äldre medarbetarna vill kanske 
inte dela kunden.” 
 

Obekväm i den nya rollen 
Att arbetssättet är nytt gör att konsulterna känner en osäkerhet som gör 
konsulten obekväm i den nya rollen. Osäkerhet inför det nya och okända är 
något som frekvent framförs som förklaring till motstånd vid förändring, 
vilket vi kommer att återkomma till i kapitel 6. Jacobsen & Thorsvik 
(1995, sid. 357-358) menar att förändring kan betyda att den anställde 
ställs inför krav på ny kunskap och kompetens. De skriver att den anställde 
arbetar upp en specifik kompetens inom sitt arbetsområde, och att denna 
kompetens blir till mindre nytta om arbetsuppgifterna ändras. En 
förändring av befattningen kan således innebära att den anställde måste 
omdefiniera sin kunskap vilket kan vara tungt för de flesta (ibid.).  
 

Vår tolkning 
Att ’släppa taget’ om kunden och dela denne är en omställning som av 
begripliga skäl inte ligger naturligt för alla konsulter, om de inte arbetat på 
ett sådant sätt tidigare. Det nya bygger då inte på existerande 
grundläggande värderingar, en förutsättning för att förändring skall få 
genomslag som vi kommer att återkomma till (se 5.2.2). Som citaten ovan 
visar, finns en nära relation mellan konsult och kund. Att dela kunden med 
andra ger upphov till osäkerhet som kan tolkas på flera sätt. Dels innebär 
det en förändring i arbetssättet, men också att konsulten måste lämna över 
någon (kunden) som han/hon sannolikt känner ett visst eget ansvar för, och 
identifierar sig med. Det tycks som att den långa och nära kundrelationen, 
en relation som knutit kunden till att i många fall bli en lojal och 
återkommande kund, också knutit konsulten till att inte vilja släppa taget 
om sin kund. 
 
Vi tolkar även känslan av osäkerhet att gälla de anställda i LRF Konsult. 
Många anställda har arbetat i många år och har en klar bild av vad han/hon 
förväntas åstadkomma. Att övergå till att arbeta i team innebär således att 
den anställde måste omdefiniera sin kunskap. 
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5.1.2 Rådgivning 
 
Övergången mot rådgivning har sin grund i kundundersökningar som 
genomförts där kunderna uttryckt att de vill ha mer rådgivning. 
Transformationen har varit jobbig för många vilket intervjupersonerna 
uttryckte: 
 

”Det är inte alla kunder som frågar efter det 
(rådgivning), men vi arbetar mer på att fånga 
ögonblicket då behovet uttrycks.” 
”Det kan vara svårt om man sitter i ett samtal med 
kunden och nästan byta stol och säga att det här är  
rådgivning.” 
”Det gäller att få de anställda att se sig själva som 
rådgivare istället för bokförare, vilket varit svårt för 
vissa, som kanske inte varit medvetna om sin egen 
kompetens.” 
”Många har tyckt att det varit väldigt jobbigt. Många 
känner kunden och upplever att denna inte har behov 
av vissa tjänster och när man då från ledningshåll 
tjatar på dem så tycker de att det är jobbigt.” 

 (Intervjupersoner) 
 
En person ur ledningen menade att mycket av det som görs faktiskt är 
rådgivning, trots detta så ”vågar vi inte stå för att det är det”. För att kunna 
förstå vad övergången mot rådgivning inneburit finner vi det nödvändigt 
med en diskussion kring begreppets innebörd. 
 

Begreppet rådgivning 
Rådgivning i sin betydelse tycks inte alltför tvetydigt; som synonym kan 
nämnas handledning, upplysning etc. När begreppet skall omsättas i 
handling blir det dock mer komplicerat, för vad innebär rådgivning 
egentligen? Om en organisation, som i LRF Konsults fall, vill utföra mer 
”rådgivning”, vad kommer det nya innebära, och hur förhålls det till det 
gamla?  
 
I boken Att förstå rådgivning till småföretag (Johansson, 1997) har 
författaren anlagt ett något annorlunda perspektiv, i ett försök att förstå 
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relationen mellan konsult och kund. Författaren granskar kritiskt 
rådgivning som fenomen och påtalar även han begreppets tvetydighet. 
Johansson arbetar vid LRF Konsult och forskar vid Ekonomihögskolan i 
Lund. Han menar att rådgivningen kan förstås på tre helt skilda sätt. För 
det första ur konsultens synvinkel, för det andra ur småföretagarens 
synvinkel, och för det tredje som ett maktspel inbegripet både konsult och 
kund. Rådgivning kan således förstås och tolkas på flertalet sätt.  
 
Vi har bett samtliga intervjupersoner att definiera begreppet för att skapa 
oss en förståelse av hur ”rådgivning” uppfattas i organisationen. Av de två 
personerna i ledningen framgick att rådgivning anses bestå av tre ledord: 
förstå kundens behov, lönsamhet och framtid. Distinktionen mellan service 
(d.v.s. bastjänst) och rådgivning (d.v.s. en mer förädlad tjänst) skall vara 
naturlig. Det är därför intressant att jämföra svaren med de andra 
intervjuade. Vi fann att svaren varierade, och att tyngdpunkten lades olika. 
 

”Det har väl alltid varit rådgivning på ett eller annat 
sätt.” 
”Rådgivning är alla typer av samtal med kunden.”  
”Rådgivning handlar om ifrågasättandet, och 
investeringar i ett framåtperspektiv.”  
”Om bastjänsterna är kontering och bokslut, så kan 
man säga att uppläggandet av bokslut, skattearbetet 
och pensionsfrågor är mer rådgivande.” 

(Intervjupersoner) 
  
Ytterligare en person uttryckte att rådgivning är allt utom deklarationer, 
bokslut, redovisning etc. Samma person sa också att ”vad jag uppfattar som 
rådgivning kanske inte någon annan gör”.  
  

Begreppsanvändning som styrningsmetod 
Czarniawska diskuterar i boken Att handla med ord (1988, sid. 13-15) hur 
lingvistiska medel blir artefakter som produceras och används för styrning 
av organisationer. Hon menar att prat kan ses som en metahandling som 
ger en betydelsefull struktur åt andra handlingar, d.v.s. utgör en länk 
mellan kultur och symboler. Pratet förbinder uttryckt och tillämpad 
struktur, och låter oss finna en gemensam innebörd (läs: absorberas till att 
bli en del av den gemensamma identiteten). Ett medel för att nå en 
gemensam innebörd är att dela in saker och händelser i enheter och sorter, 
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d.v.s. belägga dem med etiketter. Etiketter är enligt författaren grunden för 
all organisering, och för att namn skall bli till etiketter måste de upprepas. 
Czarniawska (ibid., sid. 35-36) fortsätter att diskutera kring vad som gör en 
artefakt framgångsrik och menar att för att artefakter skall kunna användas 
vid styrning så måste de som skall styra övertyga de andra om den önskade 
projektionen. Författaren (ibid., sid. 31) skriver även, att artefakterna 
möjliggör för ledarskapet att styra innebörden genom att förklara och göra 
tillgängligt. En gemensam betydelse av artefakternas innebörd byggs upp i 
samförstånd vilket gör dem till ett stabilare styrinstrument då de inte 
provocerar fram motstånd. Hon avslutar diskussionen med att konstatera att 
handlingar som styrs av en given etikett, kommer att passa etiketten, som i 
sin tur förstärker artefakten. Artefakten blir således alltmer värdefull för 
varje handling som strukturerats med deras hjälp (ibid., sid. 36). 
 

Vår tolkning 
Av ovanstående resonemang kan sammanfattningsvis konstateras att 
begreppet rådgivning är mångtydigt och har ett tämligen stort 
tolkningsutrymme. Gränsen dras, av intervjupersonerna, med olika 
utgångspunkter. Vissa talar om tidsaspekter, att rådgivning är det som har 
med kundens framtid att göra. Andra menar att rådgivning är vad det är 
fråga om när olika ställningstagande diskuteras med kunden. Är detta 
uttryck för just en ”naturlig distinktion” mellan råd och service, vilket är 
vad ledningen velat uppnå? Frånvaron av en enhetlig definition får 
naturliga följdverkningar vad gäller möjligheter till mätning, något som vi 
kommer att diskutera nedan i 5.3. Kanske är det som en person uttryckte 
det att det framförallt är viktigt att inte fastna i begreppet? För är det 
egentligen meningsfullt att i detta sammanhang finna en enhetlig 
definition? I en organisation geografiskt utspridd likt LRF Konsult kan 
dessutom det faktum att det inte finns någon enhetlig definition vara en 
förutsättning, då det medger ett visst tolkningsutrymme. Denna tanke stöds 
av en intervjupersons uttalande då han uttryckte att han uppfattar att 
förändringen tolkats olika på olika kontor beroende på vilka resurser som 
finns tillgängliga, och hur förhållningssättet mellan kollegorna är på 
respektive plats. Att förhållandena varierar mellan kontoren har vi tidigare 
noterat. Att då försöka implementera en förändring på ett likartat sätt kan 
ses inte bara som en omöjlig uppgift, utan också som en onödig uppgift. 
 
Varför upplevs omställningen mot rådgivningen så stor? En del av 
förklaringen kan ses hänga samman med vad vi konstaterat tidigare, att 



 60 

förändringen i förlängningen även medför en förändring av konsulternas 
yrkesidentitet, d.v.s. sin syn på sig själva och sin roll i den organisatoriska 
kontexten. Ur detta perspektiv blir det tydligt att ledningen står inför en 
stor utmaning som inte kan förväntas gå snabbt. För att genomdriva 
förändringen kan s.k. etiketter vara till stor hjälp. Etiketterna möjliggör en 
stabilare grund för styrningen, en grund byggd på gemensam förståelse. 
Czarniawska skriver (se ovan) att handlingar som styrs av en given etikett 
kommer att passa etiketten, och därmed stärka artefakten, vilken blir mer 
och mer värdefull allteftersom den används. Ur ett identitetsperspektiv 
betyder detta att artefakten, d.v.s. etiketten ”rådgivning”, efterhand som 
begreppet används kommer att innebära en allt klarare gemensam 
förståelse. Gemensamt utformas således den ”naturliga distinktionen” till 
att absorberas och bli en naturlig del av den gemensamma objektiverande 
verkligheten, d.v.s. den organisatoriska identiteten. 
 
Vi finner också Czarniawskas resonemang kring etiketter intressant i 
anknytning till rådgivning då det ger oss möjlighet att tolka intervjusvar på 
ett nytt sätt. En av våra intervjupersoner sade att ”bara man säger 
rådgivning tillräckligt många gånger, så tror jag att alla mer eller mindre 
omedvetet arbetar mot det”. Uttalandet kan med Czarniawskas tankegångar 
tolkas som att begreppet genom upprepning blir till en etikett med en 
gemensam innebörd. Också argumentet att de som skall styras måste 
övertygas om den önskade innebörden får, enligt vår tolkning, stöd i 
intervjusvaren då en person uttryckte att det är hans uppgift som chef att 
”sälja in” koncept t.ex. företagsanalysen (ett ”verktyg” framtaget för att 
lyfta framtidsinriktade frågor för kunden) på kontoret.  
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5.1.3 Omstrukturering i resultatenheter 
 
En omstrukturering till större resultatenheter än tidigare har också skett 
under de senaste åren. Även om denna förändring inte berörts av så många 
av de intervjuade, vill vi framföra en poäng av ekonomisk betydelse. De 
större resultatenheterna, uttrycktes av en intervjuperson, ha givit större 
handlingsutrymme och underlättar därmed ett mer framåtdrivande 
arbetssätt, genom att t.ex. större budgetutrymme för kompetensutveckling 
kan medges. Ett påpekande från en av våra intervjupersoner var att det förr 
rådde större konkurrens mellan lokalkontoren, men att den pressen har 
försvunnit genom de större resultatenheterna.  
 

”Förr var det svårt att göra satsningar i personal, 
utbildning och så, för gjorde vi det så fick vi ju lågt 
resultat det året. Jag menar att vi har större bärkraft 
genom dessa större resultatenheter.” 

(Intervjuperson) 
 
Det större handlingsutrymmet legitimerar, enligt vår mening, förändringen 
i det att den på angivet vis ger ekonomisk möjlighet till 
kompetensutveckling som underlättar utförandet av mer rådgivning. 
 

5.2 Varför förändring? 
 
Aldrich (1999, sid. 192), skriver att förändringar är viktiga då en 
organisation som inte förändras när dess miljö utvecklas är i riskzonen för 
sin överlevnad. Förändringsbehovet kan, enligt författaren, förklaras av den 
föränderlighet som alltid kräver organisationers anpassning, men också 
genom den rationalitet som berättigar organisationers existens. Inom 
organisationen måste nya rutiner och kompetenser anammas vid 
förändringar. De individer som ej kan anpassa sig, står inför en utmaning 
från de som anpassat sig och som tar sin rättmätiga plats i organisationen.  
 
Aldrich (ibid., sid. 20-41) beskriver förändringar med ett evolutionärt 
synsätt, där organisationers tillblivelse och utveckling förklaras genom 4 
generiska processer, vilka hänger intimt samman och som kan ske i stort 
sett på en och samma gång: variation, selection, retention, och struggle. 
Variation, avvikelse (från rutiner), är början på en förändring, och kan vara 
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medvetna responser på svåra situationer eller problem, resultatet av 
planeringsmöten, råd från utomstående konsulter, eller vara slumpmässiga 
resultat av händelser, konflikter eller kreativ utforskning. Ju fler avvikelser 
och större varianser som förekommer i en organisation, desto större är 
sannolikheten för förändring. Selection, urval, av vissa variationer kan ske 
genom extern eller intern påverkan. Externt genom t.ex. utomstående 
krafter såsom marknadskrafter eller konkurrens, och internt genom krav på 
stabilitet i verksamheten. En del avvikelser är mer ”hjälpsamma” än andra i 
det att de ger legitimitet för en förändring, skriver författaren, och bibehålls 
därför. Bevarande, retention, kan ske genom mångfaldigande eller 
reproduktion i organisationen. Inomorganisatoriska rutiner som en gång 
verkat självförstärkande i organisationen kan dock också leda till att 
potentiella alternativ hindras. Inom organisationen uppstår ibland spänning 
på grund av begränsade resurser, t.ex. tid i dess strävan efter effektivitet. 
Struggle, strävan, uppstår då organisationsmedlemmarna vidhåller sina 
personliga målsättningar jämte de organisatoriska mål, vilka inte är 
desamma som de personliga. Aldrich (ibid.) menar, att uppmärksamhet och 
anpassning till nya förhållanden är avgörande för organisationens 
överlevnad.  
 
Förändringstrycket i LRF Konsult kommer från organisationsledningen, 
som vill förändra organisationens identitet. Hela organisationen är också 
utsatt för ett förändringstryck från omvärlden genom olika krafter som t.ex. 
kunders önskemål, marknadskonkurrens, o.s.v.  Förändringen i LRF 
Konsult kan med Aldrichs generiska processer beskrivas enligt följande: 
LRF Konsults situation kan sägas ha utgått från ett av ledningen initierat 
lönsamhetskrav för organisationens överlevnad tillsammans med externa 
impulser från ändrade marknadsförhållanden, följt av det inledande 
benchmarkingprojektet. Urvalet blev kundnytta genom ökad rådgivning. 
Bevarandet sker genom den pågående interna spridningen av begreppet 
rådgivning. Även audits har en funktion här. Den strävan som upplevs är 
att vinna förankring av den ökade rådgivningen och få till det avsedda 
teamarbetet, vilket kräver omprioritering av tidigare egna målsättningar hos 
de individuella medarbetarna. För de s.k. seniorkonsulterna, är det enligt 
vad som framförts av en intervjuperson, svårt att frigöra sig från sitt 
ordinarie arbete för att arbeta mer marknadsnära med uppgifter som 
nykundsförvärv.  Uppmärksamhet och anpassning är dock, vilket Aldrich 
ovan konstaterat, avgörande för organisationens överlevnad. 
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5.2.1 Förändring som identitetsförvaltning 
 
Rövik (2000, sid. 117-141) för ett intressant resonemang kring anledningen 
till att idéer får fäste i organisationer. Frågan författaren söker svaret på är 
vad som kan förklara att en organisation blir uppmärksam på, och 
motiverad till, att ”adoptera ett organisationsrecept”? Rövik (ibid.) för fram 
tre förklaringar. Den första förklaringen är att receptet ger en lösning på ett 
äkta internt problem. Den andra förklaringen är att det finns en externt 
skapad problembeskrivning som behöver tas omhand, d.v.s. ett externt 
upplevt problem. Den tredje förklaringen, som vi finner särskilt intressant 
ur ett identitetsperspektiv, gäller anammandet av idéer som uttryck för 
identitetsförvaltning. Författaren menar, att genomslaget av idéer som t.ex. 
benchmarking kan förstås som ett uttryck för identitetsförvaltning. 
Traditionellt antas, som de första två förklaringarna visar på, att införandet 
av idéer som målstyrning, projektorganisering eller benchmarking beror på 
ett underliggande problem som behöver åtgärdas. Författaren menar, att 
införandet istället kan bero på att organisationens identitet utmanas och 
upplevs som problematisk både internt och externt. Organisationen blir då 
benägen att anamma idéerna och koncepten, då de betraktas som recept för 
”rätt” organisering och ledarskap. De införda koncepten påverkar 
organisationsmedlemmarnas uppfattning om sig själva och sin 
organisation, samt ger signaler om vilka organisationer man identifierar sig 
med respektive tar avstånd ifrån. Anammandet kan därmed ses som en 
slags identitetsförvaltning. Rövik (ibid.) skriver att idéerna kan framstå 
som en lösning på identitetsproblemet både internt, som gentemot 
omgivningen. Han fortsätter med att konstatera att identitetsförvaltningen 
måste betraktas som en genuin identitetsutveckling, då förvaltningen 
handlar om en utveckling av organisationens självuppfattning i förhållande 
till andra organisationer och aktörer.  
 
I LRF Konsult initierades arbetet med den strategiska förändringen just 
med ett benchmarkingprojekt, ett recept så pass vanligt förekommande att 
Rövik använder det som illustrerande exempel på organisationsrecept. De 
förändringar som sedan gjorts i LRF Konsult, som omstruktureringen och 
imageförändringen, kan då i samma ljus ses som uttryck för 
identitetsförvaltning. Vi menar att även om detta inte var det primära 
uttryckliga syftet som organisationen ville uppnå, så har förändringarna 
haft även en identitetsförvaltande effekt. Vid en intervju uttrycktes att 
organisationen hade tappat sitt ”strategiska fokus”, vilket vi menar kan 
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tolkas som att den organisatoriska identiteten uppfattades som 
problematisk och icke-enhetlig.  
 

5.2.2 För att en förändring skall få genomslag 
 
Vi har diskuterat hur förändringen sett ut i LRF Konsult, men vad är det 
som gör att en viss förändring kommer till stånd? Det är allmänt känt att 
det inte finns ett ”bästa sätt” att organisera och att valet om vilken 
förändring som skall genomföras inte är enkelt och entydigt, det finns 
många konkurrerande idéer. Vad avgör då vilka förändringar som får fäste?  
 
Brunsson & Olsen (1990, sid. 16) skriver att förändringar för att få fäste 
bör överensstämma med den organisatoriska identiteten. Om förändringen 
inte bygger på de grundläggande värderingar som identiteten utgör, menar 
författarna att det krävs avsevärd maktkoncentration för att genomdriva 
förändringen. Sådana förändringar är dock tämligen sällsynta och är i regel, 
enligt Brunsson & Olsen (ibid.), ett resultat av kriser eller förväntningar 
om kriser. Organisationens identitet ger alltså restriktioner för vad som är 
lämpligt respektive olämpligt att göra. Val som tidigare gjorts kan således 
sägas begränsa organisationens valmöjligheter idag, då de tidigare valen 
finns inbyggda i den organisatoriska identiteten.  
 
I LRF Konsults fall är övergången mot rådgivande tjänster både att betrakta 
som en förändring, men även enligt vår intervju med personer ur ledningen, 
en återgång till organisationens tidigare sätt att arbeta. 
Ledningsrepresentanterna beskrev att LRF Konsult tidigare arbetat mer 
med rådgivning, men att man ”gick därifrån, för att nu gå tillbaka”. Detta 
är intressant då förändringen enligt Brunsson & Olsens resonemang 
därmed bör ha en god grund i den organisatoriska identiteten. Om 
organisationen arbetat på detta sätt tidigare, varför har då införandet visat 
sig vara så svår att få igenom?  
 

”Det är ett jävla slit att få igenom rådgivningspolicyn, 
det skall man ha klart för sig.” 

 (Ledningsrepresentant) 
 
En stor del av förklaringen står sannolikt att finna i den stora nyrekrytering 
som gjordes under 70-talet. Enligt vad som framkommit i den interna 
information vi tagit del av, ökade antalet anställda under en tioårsperiod 
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från ca 200-300 till närmare 2 000 personer inkl. säsongsanställda. Detta 
måste, med hänvisning till kapitel 4, sannolikt ha haft en mycket stor 
inverkan på den organisatoriska identiteten. En sådan stor ökning under 
kort tid gör naturligtvis att den gemensamma verkligheten drastiskt 
förändras, till skillnad från vad som är fallet vid ”normalrekrytering” då 
den sker i en takt som tillåter de nya medlemmarna att fasas in i den 
gemensamma identiteten. En annan förklaring menar vi kan vara att 
identiteten, som vi tidigare sagt, utvecklas och förändras kontinuerligt över 
tiden. De grundläggande värderingarna har således i en naturlig process 
förändrats sedan dess i takt med att nya erfarenheter har tillskansats.  
 
Tanken om en naturlig förändringsprocess stöds också av Brunsson & 
Olsen (ibid. sid.17), som menar att många små ändringar över lång tid kan 
leda till betydande förändringar i identiteten. Aldrich, (1999, sid. 167), ger 
en liknande förklaring. Hur små eller stora förändringar bedöms vara, beror 
på hur lång tidsrymd som betraktaren väljer. Liten tidsrymd kan innefatta 
inkrementella förändringar som passar väl in i existerande rutiner och 
kompetenser i organisationen. Små kritiska händelser och förändringar kan 
ske obemärkt, och lätt anammas av organisationen. Sett över en längre 
tidsperiod kan i efterhand konstateras att den förändring som skett är större 
än vad som insetts (ibid.).  
 

5.3 Mätning och utvärdering som verktyg för 
förändring 

 
Vi har tidigare diskuterat varför förändring sker och vad som är avgörande 
för vad som får genomslag i en organisation, sett ur ett identitetsperspektiv. 
Ett vanligt verktyg i en förändringsprocess är olika typer av mätningar.  
 
Ljungberg & Larsson (2001, sid. 222-225) beskriver mätningar såsom 
centrala för varje förändring eller utveckling, möjlighet till anpassning och 
jämförelser med omvärlden (t.ex. benchmarking), för att identifiera 
problem, och skapa ett gemensamt språk. Mätning har således betydelse 
såsom verktyg och legitimerande indikatorer för förändring. Vidare menar 
författarna att verksamheter är sociala system, där utveckling eller 
förändring av ett mätsystem också innebär förändringar i människors 
beteenden. Sådana förändringar kräver förståelse hos 
organisationsmedlemmarna för hur de bidrar till kundtillfredsställelse och 
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måluppfyllelse. Mätning används för att förändringen ska bibehållas och få 
fäste i organisationen. En förutsättning för detta är legitimitet. 
 
För att förändringen ska kunna påverka det sociala systemet och därmed 
åstadkomma en identitetsförändring krävs legitimitet. En förutsättning för 
detta är att organisationen upplevs som trovärdig i omvärldens ögon, 
liksom inåt inför de som arbetar i den. Om organisationen inte upplevs som 
trovärdig uppstår legitimitetsproblem. Yttre legitimitet uppnås enligt 
Abrahamsson (1986, sid. 160-167) genom enhetlighet (jfr diskussion i 4.3 
Fasaden utåt) och produktivitet. Inre legitimitet kan uppnås genom att 
skapa en atmosfär av att företaget är i rörelse, på väg mot ett mål (jfr 
tidigare diskussion om identitetsförvaltning i 5.2.1). Det krävs dock också, 
enligt författaren, att organisationen åstadkommer något som för den 
närmare sitt mål, effektivitet bidrar till legitimitet. En ineffektiv produktion 
som inte skapar tillräckligt med inkomster, förlorar stöd och trovärdighet 
både inom organisationen och gentemot omvärlden. Mätningar utgör 
därmed bevis för produktivitet och effektivitet.  
 
Den fortsatta dispositionen av 5.3 ser ut som följer: Gällande mätning av 
rådgivningstimmar följs våra empiriska resultat av några teorier, och 
avslutas med vår analys av diskussionstemat. Därefter redogörs på liknande 
sätt för kundundersökningars roll i förändringsprocesser. 
 

5.3.1 Mätning i LRF Konsult 
 
I vårt fallföretag handlar det om att legitimera en strategisk 
förändringsprocess, att vinna medarbetarnas lojalitet och identifiering med 
det som förändringen innebär. För att kunna bevisa att organisationen ”är 
på väg någonstans”, är det också enligt ovan nödvändigt att på något sätt 
mäta framgången. Mätningar kan utföras både externt och internt. I LRF 
Konsult mäts internt t.ex. rådgivningstimmar som en indikation på vägen 
mot ökat kundvärde, kundtillfredsställelse och lönsamhet. Vad gäller 
externa mätningar, genomförs årliga kundundersökningar. Att öka 
rådgivningen uttrycktes i en intervju med två personer ur ledningen vara ett 
problem i förändringsprocessen. Även andra mått används och viktas. De 
omfattar t.ex. antal debiterade timmar – skall släppas, avkastning – resultat, 
beläggningsgrad, expansion – andel nya kunder, kundnöjdhet och antal 
rådgivningstimmar. Vi väljer fortsättningsvis att fördjupa diskussionen 
kring de två sistnämnda, kundnöjdhet och antal rådgivningstimmar, 
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eftersom de är särskilt centrala i förändringsprocessen. Kundnöjdheten 
speglar hur förändringen tas emot externt av kunderna (jfr yttre legitimitet), 
och antal rådgivningstimmar skall spegla införandegraden av (jfr inre 
legitimitet) förändringen.  
 

Rådgivningstimmar 
Som vi beskrivit tidigare så använder LRF Konsult internt bl.a. måttet antal 
rådgivningstimmar. Måttet har betydelse för att mäta anslutningen till den 
strategiska förändringen, där ju ökad rådgivning ingår som en målsättning. 
Konsulterna i LRF Konsult redovisar vad som skall faktureras på kunderna 
genom att ange transkoder för utförda tjänster. Det finns ett stort antal 
transkoder, som enligt vad vi erfarit används lite olika av olika konsulter. 
Transkoderna är indelade i kategorier, men efter vad som framgått så är det 
i nuläget oklart vilka koder som bäst indikerar rådgivning respektive 
bastjänster. Ibland kan ett kundmöte innehålla både bastjänster och 
rådgivning. Det finns då enligt intervjuerna en tendens att notera hela 
ärendet som bastjänst, vilket betingar ett något lägre pris för kunden. Av 
våra intervjuer framgår att de anställda ibland kanske känner större lojalitet 
med kunden än med sin arbetsgivare. Att mäta rådgivningstimmar är därför 
inte helt problemfritt. Vi låter några citat illustrera vad de intervjuade 
tycker:  
 

”ibland fakturerar man kanske den där kvarten mindre 
hellre än man lägger på en kvart” 
”Det är lite sisådär”  ”…jag är en av dem som inte 
följer det där om jag skall vara ärlig” 
”En del anställda kanske redan arbetar med 
rådgivning, men sätter fel transkoder.”   
”Fel transkoder är ett problem…man skriver det man 
brukar och det man vill ska stå på fakturan. Om man 
inte är tillräckligt tydlig finns många koder att välja 
bland.” 
”…inga egentliga kontroller om det följs”  

(Intervjupersoner) 
 
Intervjupersonerna i den operativa verksamheten har, som vi förstår av 
citaten ovan, enhälligt bedömt instrumentet som trubbigt och till och med 
icke med verkligheten överensstämmande. Ledningen har också uttryckt en 
medvetenhet om att mätningarna inte ger tillfredställande information. En 
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omarbetning av systemet pågår. Målsättningen med det nya systemet är att 
varje konsult ska ha en egen taxa (timpris), och därmed försvinner 
tendensen att debitera den lägre taxan. I det nya systemet är, enligt 
ledningen, tjänsterna kategoriserade i bastjänster respektive rådgivning på 
ett tydligt och klart sätt. Om detta löser problemet för hur rådgivning ska 
mätas är fortfarande en fråga. Hur skulle man då kunna göra? För hur 
mäter man rådgivning?  
 

”Vi kan inte kommunicera det vi inte kan mäta, vi kan 
inte mäta det vi inte kan definiera, vi kan inte definiera 
det vi inte förstår”  

 (Ljungberg & Larsson, 2001, sid. 226) 
 
Om vad som är rådgivning inte förståtts, eller vill förstås, kan det svårligen 
definieras, och därmed inte heller mätas, eller kommuniceras om man får 
tro citatet av Ljungberg & Larsson ovan (rådgivning som begrepp har 
tidigare diskuterats i 5.1). Ljungberg & Larsson (2001, sid. 271) menar att, 
en förändring i omvärldens förväntningar som kräver anpassning eller 
förändring, också måste förstås av organisationsmedlemmarna för att de 
ska kunna bibehålla en enhetlig identitet utåt. Syftet med att mäta bör 
därför vara att skapa kunskap och aldrig att skapa diagram (ibid.) 
 
Mätning kan, enligt Ljungberg & Larsson (ibid., sid. 270) också utformas 
till att visa vilken riktning ledningen önskar att företaget ska utvecklas. 
Självklart är det också möjligt att jämföra mot historiskt utfall. Mätningar 
måste jämföras mot något för att vara meningsfulla. Jämförelser kan göras 
externt med andra organisationer genom t.ex. nyckeltal eller benchmarking. 
Jämförelser görs också internt. Det naturliga i en förändringsprocess eller 
annat utvecklingsarbete, är då att jämföra det som mäts mot ett förväntat 
utfall, ett mål (ibid.). Merchant & Van der Stede (2003, sid. 225) medger i 
sin diskussion om utvärdering av styrsystem, att ambivalens i vissa fall är 
önskvärt, då det kan ge utrymme för kreativitet, gott mod och 
samarbetsvilja. En av fyra implementeringsstrategier som Brunsson & 
Olsen (1993, sid. 126) beskriver är just att införandet av en förändring kan 
förenklas genom tvetydighet, vilket skapar mer tillfredsställelse och lugn. 
 
Varför använder LRF Konsult då ett så trubbigt instrument som sina 
transkoder för sin mätning av rådgivning? Vår tolkning genom den 
empiriska undersökning som genomförts, är att kontrollbehovet kan vara 
ett hinder mot framgång, alltför kontrollerat och noga mätt kan ge känsla 
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av misslyckande. Att ständigt har dåliga siffror kan verka demotiverande 
för dem som måste stå till svars för det. Det är också, enligt en 
intervjuperson, vanligt att det är samma kontor som återkommande har 
svårt att nå sina budgeterade resultat. Medarbetarsamtalen som utförs i 
LRF Konsult kan tänkas mildra sådana känslor, det förstnämnda genom att 
de anställda får förklara vad de egentligen utfört i sitt arbete. 
Medarbetarundersökningarna publiceras på intranätet, vilket kan ge en 
legitimerande effekt. Generellt större tolkningsutrymme kan istället ge ökat 
stöd för förändringen, vilket bäddar för större känsla av framgång. 
Uppfattningen från ledningen är att medarbetarna ner till enhetsnivå måste 
ges frihet att själva tolka och förverkliga de centrala budskapen, samtidigt 
som det ibland behövs mer detaljstyrning och pekpinnar. Det är dock även 
viktigt att följa upp måttet rådgivningstimmar, om önskvärd påverkan på 
de anställda att verkligen följa den strategin ska kunna ske. Det är en svår 
balansgång, som våra intervjupersoner ur ledningen uttryckte det, att få ut 
centrala budskap samtidigt som man måste ge utrymme för viss lokal 
anpassning. Audits är en annan form av utvärdering som tidigare 
diskuterats i 4.2.1. Dessa har enligt vad som framkommit i intervjuerna, 
traditionellt haft formen av ”förhör”. Vid audits diskuteras resultatet och 
resultatenheterna utvärderas i ett gemensamt forum. Som vi tidigare 
konstaterat, kan audits i den här meningen även ses som styrinstrument.  
 

Kundundersökningar 
 

”Ledningen tror att man kan mäta på transkodsnivå, 
men det funkar inte. Det är bättre med 
kundundersökningar.” 

(Intervjuperson) 
 
Flera av intervjupersonerna har uttryckt att kundundersökningar är ett 
mycket bättre och mer relevant mått än de interna systemen. Att de har en 
viktig funktion är vi benägna att hålla med om, inte minst om man ser till 
både den inre och yttre legitimitetsskapande effekt som 
kundundersökningarnas resultat ger. Genom att presentera resultat från 
kundundersökningar, som visar att kunderna önskar mer rådgivning, har 
också ledningen legitimerat den fortsatta förändringsprocessen och mätning 
av antal rådgivningstimmar.  
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Ljungberg & Larsson (2001) skriver att mätsystemet bör utgå från 
organisationens värdesystem, vilket i sin tur bör utgå från kundernas 
förväntningar. Kundnöjdhet och trygghet med utförda tjänster ger gott 
betyg åt LRF Konsult i kundundersökningarna. Mätning av 
kundtillfredsställelse kräver dock förståelse för kundens situation mer än 
kvantifierbara resultat. För att avgöra om företaget bidragit till kundens 
framgång, krävs förutom kundnöjdhet även kunskap om vad kunden 
förväntar sig i framtiden. (ibid., sid. 262). Detta kan då i termer av identitet 
ses som att det finns en växelverkan mellan organisationens identitet och 
dess samspel med andra, vilket vi också tidigare diskuterat. 
Kundundersökningarna pekar tydligt på att kvalificerad ekonomisk 
rådgivning gällande affärsutveckling och aktiv framtidsorienterad 
rådgivning från LRF Konsult är högt prioriterat av kunderna, enligt vad 
som framgår av det interna materialet.  
 
Kundundersökningarna är också högst relevanta, då den upplevda 
kvaliteten av utförda tjänster också är vad kunderna värdesätter. Om vikten 
av kvalitet skriver Ljungberg & Larsson (2001, sid. 18), att fel eller brister 
är något som dagens kunder inte accepterar, och som också är mycket svårt 
att rätta till i efterhand. Detta gäller inte minst tjänster, där det kanske inte 
ens är möjligt att rätta till ett fel. Här står företagets varumärke och 
renommé på spel. Av den anledningen är proaktiv mätning nödvändig. 
(ibid., sid. 233)  
 

5.4 Sammanfattning och avstamp 
 
I kapitlets inledande del konstaterades att förändringens övergripande 
avsikter från ledningshåll har ansetts ha varierande innebörd för olika 
individer i organisationen. Förklaringar till det har vi funnit i individers 
olika förståelse och tolkning av ledningens strategiska mål, samt de olika 
grundläggande förutsättningarna på lokal nivå. Frågan om varför 
förändringar äger rum har funnit en förklaring i identitetsförvaltande, då 
företaget förlorat sitt strategiska fokus. De grundläggande värderingarna 
menar vi fanns i organisationens tidigare historia, men drastisk 
nyrekrytering och små naturliga förändringar har över tiden lett till en 
identitetsförändring. Detta gör att den organisatoriska identiteten idag 
bygger på andra grundläggande förutsättningar. Vi har också pekat på 
betydelsen av att legitimera förändringen för att den ska kunna få fäste i 
organisationen, och diskuterat betydelsen av mätning. Samtidigt måste 
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mätningen utföras på rätt sätt och tolkningsutrymme av anvisningar ges för 
att inte mätningen ska skada eller motverka förändringsarbetet.  
 
Nästa kapitel kommer att handla om bemötande av en förändring, och 
därefter följer uppsatsens avslutande del med våra slutsatser och 
reflektioner.  
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6 Bemötande av en förändring 
 
Förändringar i en organisation kan bemötas på olika sätt eftersom de kan 
ha flera betydelser i praktiken. I det här kapitlet beskrivs några faktorer 
som kan vara avgörande för hur en förändring bemöts i en organisation. 
Olika former av tröghet eller motstånd i en förändringsprocess belyses. 
Liksom i de föregående kapitlen använder vi både teori, empiri och analys 
för att ge läsaren en objektiverande bild av verkligheten. 
 

6.1 Intern förankring 
 
Hessler (2003, sid. 191-214) menar att en organisationskultur tar emot en 
förändring aktivt genom anpassning till de förhållanden som finns i 
organisationen. Organisationsmedlemmarna skapar och återskapar sin 
kultur, i något som definieras autopoietisk dynamik. Autopoiesis betyder 
ungefär ’självlärande’ i ett system av något slag (ibid.). Autopoietiken har 
egentligen sitt ursprung i naturvetenskapen. Författaren ser organisationer 
som sociala system. Dessa är mycket komplexa. Relationer mellan olika 
organisationer, d.v.s. sociala system och även individer, betecknade 
psykiska system, uppkommer genom förståelse och kommunikation som 
ger bekräftelse för den egna identiteten. Ett förändringsbeslut kan möta 
motstånd i organisationen. Motståndet kan vara nog så subtilt och till och 
med osynligt, men ändå uthålligt och starkt. Förändringen bör därför 
förankras på flera plan och ”i flera dimensioner” för att organisationen som 
helhet ska få en självövertygelse om förändringens betydelse. Utan 
förankring finns risk att aktörerna i organisationen glider tillbaka i gamla 
traditionella handlingsmönster (ibid., sid. 214).  
 

”När man skall göra en förändring så måste man börja 
internt. Det blir fel om man går ut till kunden först. Då 
kanske kunden kommer och frågar om det, och de 
anställda inte känner till något. Det skapar 
konfrontation….man måste knåda det här med 
personalen.” 

 (Intervjuperson) 
 
En liknelse för att förklara förankring av förändring i en organisation, 
gjordes vid en av våra intervjuer med ett metspö. Själva metspöt bemästras 
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i denna liknelse av ledningen. Linan får då symbolisera kommunikationen 
mellan ledning och operativa delar.  
 
På vattenytan finns flötet, som lätt flyttar sig vid en vindpust. Där finns, 
enligt liknelsen, förändringsbenägna individer i organisationen. Längre ner, 
ovanför metkroken finns som bekant ett sänke. Detta är den tyngd som 
befinner sig närmast kroken – där fiskarna, d.v.s. kunderna, ska fastna. Vid 
förändringar i omvärlden, vindpustar eller vattenströmmar håller sänket 
kroken stadigt på plats. Om ledningen vill flytta metkroken, måste metspöt 
flyttas. För att inte bara flötet, med de förändringsbenägna, ska följa med, 
krävs tydliga signaler, eller en kraftig rörelse med spöt. Först då flyttar sig 
sänket. Ju tyngre sänke, desto svårare att förändra.  
 

”I värsta fall så sitter kroken fast i botten. Man kan 
eventuellt flytta upp personal så att det går att flytta på 
sänket.” 

 (Intervjuperson) 
 
Liknelsen med metspöt anser vi vara en bra illustration av Hesslers 
beskrivning av hur förändring måste förankras på flera plan, för att inte 
organisationsmedlemmarna ska glida tillbaka i sina gamla 
handlingsmönster. Vi har också uppfattat att det omfattande 
kommunikationsnätet och ständiga arbetet med förankringen av ”mer 
rådgivning” i LRF Konsult sker i flera dimensioner, genom såväl formell 
som informell interaktion (jfr. kap. 4.2), som genom teamarbeten, 
imageskapande och synliggörande av strukturen enligt beskrivningarna i 
kap 5. 
 

6.2 Uttryck för motstånd 
 
Jacobsen & Thorsvik (1998, sid. 357-360), menar att motstånd mot 
förändring är en rationell reaktion, som har sitt ursprung i att individen 
försvarar något som är välkänt, något som anses vara rätt och riktigt. De 
menar vidare att förändring innebär att man går från ett säkert tillstånd till 
något man inte vet så mycket om. De menar avslutningsvis att de allra 
flesta förändringar möter motstånd, dock av olika grad. Ju mer omfattande 
förändring, desto starkare kan motståndet antas bli.   
Från ledningen har hörts kommentarer om att konsulterna ”gömmer sig 
bakom kunden”. På mellanchefsnivå motsägs detta av uppfattningar om 
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kundernas behov och nödvändighet till lokal anpassning. Detta är 
naturligtvis ingen unik situation, utan snarare en vanligt förekommande 
dissimilerande uppfattning av verkligheten mellan ledning och operativ 
verksamhet. Återkommande argument har också varit ett avfärdande av 
transkodernas betydelse, i samband med något av (de snart klassiska) 
påståendena: ’Det har alltid varit rådgivning’, alternativt ’Det passar inte 
våra kunder’.   
 

”En del inser inte att de faktiskt redan arbetar eller 
kan arbeta med rådgivning, till exempel de som haft 
lantbrukskunder… arbetet är så levande för dem, och 
de är många. De tycker ändå inte att det är så att de 
arbetar med rådgivning.”  
”Det har väl alltid varit rådgivning på ett eller annat 
sätt, det beror på hur man sätter upp det.” 
”I vår region har vi väldigt många små företag som 
kanske inte alltid behöver dessa tjänster” 
”Vi har en speciell kundstruktur som kanske skiljer 
sig…i alla fall gör kundstrukturen det att vi har en 
mycket speciell praktisk situation” 

(Intervjupersoner) 
 

Brunsson & Olsen (1993, kap. 6), beskriver i ett case förändring av 
arbetsprocesser för att skapa en mer marknadsorienterad och rationell 
organisation i ett stort företag. Genom intervjumetod har en fallstudie 
genomförts, som speglar människors reaktion till introduktionen av en ny 
strategisk plan, där kundtillfredsställelse står i fokus. Studien ansågs lyckad 
vid undersökningens genomförande. Ändå poängterar författarna att det 
ofta föreligger en diskrepans mellan idé och verklighet, idévärldens 
modeller vinner sällan verkligt fotfäste i praktiken. En strategisk plan har 
olika betydelse för strategisk respektive operativ personal. Olika 
mekanismer, ”mediating concepts”, kan då uppstå för att motverka 
konflikter. I dessa mekanismer urskiljs, enligt författarna, två typer av 
personligheter; pragmatiker och idealister. Pragmatikern hävdar antingen 
att han arbetar efter den nya strategiska planen genom att tolka den på sitt 
eget sätt och därmed rättfärdiga sitt eget beteende, eller så anser han att 
planen är avsedd för någon annan och inte behöver följas i det praktiska 
arbetet. Ett tredje alternativ är att hänvisa till andra principer i 
organisationen som gör det omöjligt att följa den nya planen. Brunsson & 
Olsen (ibid.) menar att dessa mekanismer kan hindra implementeringen av 
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idéerna trots att organisationsmedlemmarna inte avvisat den. De arbetar 
vidare och talar väl om förändringen och håller på så sätt reformen vid liv, 
men det viktiga är att förändringen inte stöter på motstånd i egentlig 
bemärkelse, vilket skulle innebära ett värre avbrott i organisationens 
rutiner. Mekanismerna kan förklaras av att det familjära är starkare än nya 
principer, och att identiteten hos organisationsmedlemmarna kan hindra en 
förändring utan att de själva är medvetna om det. Idealisten reagerar enligt 
Brunsson & Olsen (ibid.) olika beroende på var i organisationen han/hon 
befinner sig. Idealisten i planerande positioner, lär gärna ut den nya 
strategin till andra organisationsmedlemmar, medan idealisten på operativ 
nivå kopplar idéer till praktik i sitt praktiska arbete genom att ta till sig 
konkreta delar som t.ex. aktivitetslistor. Det finns också de som reagerar 
med frustration, och som enligt författarna återfinns på operativ nivå. 
Dessa idealister har svårt att se skillnader och fördelar med den nya 
strategin. I exemplet är det just kundtillfredsställelse som står i fokus. Den 
frustrerade idealisten anser att hans dagliga arbete bestäms av den kund han 
mötte i sitt dagliga arbete (ibid.).  
 
De olika mekanismerna beror enligt författarna på, att verkligheten är 
socialt konstruerad. De beskrivna ”mediating concepts”, medverkar i 
exemplet till att organisationens identitet stärks och att 
organisationsmedlemmarna utvecklar ett gemensamt språk för en 
gemensam sak. Trots att sådana mekanismer kan verka motverkande i en 
strategisk förändring, kan de ge organisationsmedlemmarna en känsla av 
framgång och ökad identifikation med organisationen (ibid.). Här är det lätt 
att dra paralleller med Czarniawskas diskussion om artefakters betydelse i 
företagsstyrning (se kapitel 5.1.2). 
 
Hessler (2003, sid. 78) skriver att den enskilda individens möjlighet till 
identifiering med organisationen, styr dennes lojalitet och engagemang. 
Gränserna mellan mål- och värdesystem för organisationen och dess 
medlemmar är svåra att dra. Graden av målinriktning beror på 
organisationens natur och kultur, skriver hon. Organisationen kan fastställa 
mål, men att levandegöra dem och ge medarbetarna ett medvetet 
förhållningssätt till dem är, enligt författaren, svårare.  
 
Det finns säkerligen i alla organisationen några gamla hundar som 
svårligen kan läras att sitta. En av våra intervjupersoner uttryckte att  
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”….här gäller som vanligt ”80/20% regeln – 20% går 
aldrig att ändra på. Genom att börja och korrigera de 
andra 80% och sedan gå till kund kan man kanske nå 
20%-arna.”    

 (Intervjuperson) 
 

6.2.1 Team som lösning på motstånd? 
 
Abrahamsson (1986, kap. 8, sid. 172) skriver att de hierarkiska mönster 
som uppkommer i organisationer, legitimeras genom att de ger ökad 
effektivitet och därmed blir ett bättre instrument för medlemmarnas (olika) 
syften. Genom att synliggöra strukturen i en verksamhet, skapas inre 
legitimitet för handlingskraft och målinriktning. En synlig struktur innebär 
åtkomlighet för inflytande. Morgan (2001, sid. 296), skriver att en 
organisation på ett eller annat sätt måste frigöras från sin etablerade 
kontext, och en ny attraktionskraft skapas av ledningen för att ett 
förändringsförsök inte ska leda till att man gör något nytt på samma gamla 
vanliga sätt. En låsning vid den gamla kontexten omöjliggör varje större 
förändring.  
 
Vi har i vårt fallföretag exempel på tydliggörande av struktur genom 
omorganisation i större resultatenheter, vilket givit positiva effekter i form 
av större handlingsutrymme (se 5.1.1.). En identitetsförstärkande struktur 
som också tydliggjorts och som mycket aktivt kan: medvetandegöra den 
avsedda förändringen, påverka individernas handlingssätt och hindra att 
återfall i ”gamla handlingsmönster” sker, är teamorganisationen. Ett sätt att 
ytterligare legitimera förändringen, vore att låta teamen få större inflytande 
på t.ex. budgetarbetet. 
 

6.3 Hur skall vi se på förändringen och dess 
bemötande?  

 
Vi har i föregående stycke diskuterat uttryck för motstånd i LRF Konsult. 
Här vill vi istället ställa frågan om det verkligen är motstånd vi ser? Vi vill 
också ge uttryck för att en förändring kan utvärderas på flera sätt, och att en 
förändring inte nödvändigtvis kan bedömas som lyckad eller misslyckad. 
Dessutom diskuteras vem som bör vara den som gör denna bedömning. 
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6.3.1 Möter förändringen motstånd? 
 
Är det motstånd vi ser i LRF Konsult? Åtminstone två alternativa 
förklaringar kan finnas. Den första förklaringen gäller den operativa 
personalens egentliga avsikter, och den andra gäller en förändring av 
synsätt.  
 
Brunsson & Olsen (1990, sid. 18) menar att motstånd traditionellt sett ses 
som försvar av särintressen och som ett resultat av vanetänkande. 
Författarna skriver att denna tolkning förutsätter ett antagande om att det 
finns riktiga lösningar. Istället menar de, att de som bjuder motståndet 
kanske är lika intresserade av att organisationen skall fungera på ett bra 
sätt, och att de har en bättre insikt i arbetet då de finns på den operativa 
nivån.  
 
Att konsulterna upplever att alla kunder inte har behov av rådgivning har 
uttryckts i intervjuerna, ändå så har kundundersökningar visat att kunderna 
efterfrågar mer rådgivning. Hur hänger detta samman? Vi menar att detta 
speglar dels att respektive part kanske inte ser på fenomenet ”rådgivning” 
på samma sätt. En annan möjlighet menar vi kan vara utformningen på 
frågorna. En ytterligare möjlighet rör en förskjutning i tiden. Vid intervjun 
med två personer ur ledningen berättade de att en tidigare fråga kring 
kundnöjdhet omformulerats till att istället fråga hur LRF Konsult aktivt 
bidrar till att öka lönsamheten. Organisationen fick med den nya frågan 
sämre betyg, vilket enligt intervjupersonerna ”väckt mycket eftertanke”. Å 
ena sidan kan det sämre betyget faktiskt spegla kundernas önskemål om 
mer aktiv och kvalificerad rådgivning från LRF Konsult för sina 
verksamheter. Å andra sidan undrar vi om inte den nya frågan kommer att 
påverkas av hur längesedan det är som tjänsten genomfördes. Som 
människor har vi en benägenhet att glömma och förringa betydelsen av 
sådant som ligger långt tillbaka i tiden. Om vi belyser frågan ur ett 
identitetsperspektiv blir det dessutom tydligt att påståendena inte behöver 
ses som en motsättning. Som vi visade på i metodavsnittet så innebär ett 
grundläggande antagande om att verkligheten är socialt konstruerad att 
”information kan gå in genom ena örat och ut genom det andra”. Detta då 
informationen vilar på verklighetsbilder som inte mottagaren bär med sig. 
På samma sätt kan vi anta att verklighetsbilderna skiljer sig åt mellan de 
som svarar på undersökningsfrågorna och de som tar emot och tolkar 
svaren. Om identitetens grundläggande värderingar skiljer sig åt i hög grad 
kan detta få effekten av att parterna ”talar varsitt språk”.  
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Utifrån den förklaring framförd ovan av Brunsson & Olsen (ibid.) kan 
konsulterna ses som lika intresserade som ledningen av att organisationen 
går bra. Vi har tidigare diskuterat den nära relation som i många fall 
präglar relationen mellan konsult och kund. Om konsulten som känner 
kunden upplever att denne inte har behov av en viss tjänst så är det 
naturligt att han/hon inte vill tvinga på kunden tjänsten. Detta behöver 
heller inte nödvändigtvis ses som att konsulten skyddar kunden, utan likväl 
som att konsulten skyddar organisationen från att riskera att förlora 
kunden. Att ta betalt för en tjänst är alltid en svår avvägning, särskilt om en 
kund är van att betala för ”service”, men det upptäcks att den servicen 
egentligen är att klassa som ”rådgivning”.  
 

”Det kan ju handla om andra frågor från början. 
Transkoderna ska ju mäta rådgivning, men är svårt att 
se någon rättvisa i det systemet. Det våra konsulter 
/handläggare sa han/  måste göra är att skriva 
förklaringar, t ex 1 tim bokföring, 2 tim 
rådgivningssamtal. Problemet är att det ser inte vikten 
av att sätta upp det och ibland fakturerar man kanske 
den där kvarten mindre hellre än man lägger på en 
kvart. Ska vi då höja priserna så blir det ännu svårare. 
Koderna har också olika timpris ibland – inte ofta men 
det händer – sätter man lägre timpristaxa.”   

 (Intervjuperson) 
 
Att konsulter sätter en lägre taxa eller hellre debiterar lite mindre tid än 
mer, skulle kunna tolkas som illojalitet. Å andra sidan kan det vara ett 
uttryck för medvetenhet om kundens priskänslighet när det gäller betalning 
av tjänster såsom rådgivning. Det gäller att komma ihåg att lant- och 
skogsbrukare traditionsenligt skött sina verksamheter i generationer och 
inte tagit hjälp av utomstående konsulter. 
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”De betalar gladeligen åtskilliga tusenlappar för en ny 
traktor, men om årsfakturan från oss skiljer sig på 
någon tusenlapp eller så, blir det ramaskri”  
”Det svåraste är att ta betalt för det som inte syns. 
Många kunder är betalningskänsliga, det är lättare att 
kritisera eller ifrågasätta det man inte ser eller 
förstår.” 

 (Intervjupersoner) 
 
Den andra alternativa förklaringen till det upplevda motståndet handlar mer 
om en förändring av synsätt. Vi menar att det kanske inte rör sig om ett 
egentligt motstånd, utan mer om en slags tröghet? Vi har konstaterat att 
LRF Konsult har en lång gedigen historia med fast förankring inom 
lantbruksrelaterade verksamheter. Något som måste betraktas som en stor 
konkurrensfördel i den löpande verksamheten. Den fasta förankringen och 
den pålitliga gemensamma förståelsen som gör att organisationen kan 
tillgodose sina kunder dagligen kan vid förändringen istället verka som ett 
”sänke” för att använda resonemanget i stycke 6.1. Ur detta perspektiv kan 
vi se att det som paradoxalt nog i den löpande verksamheten utgör en 
konkurrensfördel å andra sidan också utgör själva orsaken till att 
förändringen går trögt. Här vill vi återkoppla till betydelsen av 
teamorganisationen som viktig för att förändra beteenden hos 
organisationsmedlemmarna.  
 

”Teamen gör det uppenbart, och lättare. Svårigheten 
ligger i att fördela arbetsuppgifterna då många interna 
anser att man är kunden bunden. Och visst är kunden 
bunden, men det är inte svårt att motivera att kunden 
får bättre service genom team. Team är bra arbetssätt, 
ger öppen flexibel miljö.” 

 (Intervjuperson) 
  
Ledningen i LRF Konsult har redan insett problemet med de olika koderna 
för konsulternas tjänster, och det pågår en utarbetning av ett nytt system 
med enhetliga timpriser, där en ’prislapp per konsult’ istället ska sättas.  
 
Ovanstående förklaring har vi också funnit stöd i hos Alvesson & 
Björkman (1992, sid. 215), som skriver att en stark organisationsidentitet 
kan medföra starkt motstånd mot förändringar, men att en sådan tröghet 
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inte behöver vara negativ. Organisationsidentitetens konserverande effekt 
kan vara motiverad (ibid.). 
 

6.3.2 Vad är en lyckad förändring? 
 
Vem ska bedöma om en förändring är framgångsrik eller inte? Vi har 
tidigare i kapitel 5 diskuterat tvetydigheten i innebörden av begreppet 
rådgivning, och vilka implikationer det får för mätning.  
 
Rombach skriver (1993, sid. 143), att en – enligt den taxonomi som 
används i deras bok – ”reform” inte kan beskrivas utan ambivalens, då den 
är en social konstruktion. Det finns inga objektiva eller generella mått. En 
reform är lyckad när den anses vara lyckad, är den ironiska slutsatsen. De 
som kan göra en bedömning är både de som berörs av reformen i 
organisationen, den som leder och den som blir påverkad, men även 
externa betraktare. Samma tanke har Malmi (1997) som i sin artikel 
gällande att lyckas eller inte med införande av ett visst redovisningssystem, 
menar att lyckandegraden skall utvärderas utifrån vad som varit syftet, inte 
nödvändigtvis vilken handling som blivit följden.  
 
Vi har tidigare visat att då begreppet rådgivning är tvetydigt så kan det, 
enligt Ljungberg & Larssons (ibid.) resonemang, svårligen definieras, 
kommuniceras eller mätas. Detta antyder att en bedömning av 
lyckandegraden blir problematisk. Antagandet grundas dock på en rationell 
syn att förändringen skall ”råda bot” på något som upplevs som ett 
problem, därav mätningen. Om vi istället antar att förändringens syfte kan 
vara multipelt. Det kanske inte först och främst handlar om att ”råda bot” 
på något, utan istället om identitetsförvaltning eller legitimitetssökande för 
att nämna två resonemang som vi berört i denna uppsats.  
 
Andra anledningar, framförda av Czarniawska (1990, sid. 229-230), kan 
vara att det ”livar upp” i organisationen d.v.s. har en symbolisk betydelse, 
flyttar om makten – maktförhållanden synliggörs vid förändring, utbildar 
organisationsmedlemmarna – det ursprungliga organisatoriska budskapet 
tappas med tiden bort eller föråldras, medan förändringen medger en 
återutbildning. Förändringar kan således fylla många funktioner, och bör 
inte utvärderas endast utefter rationell mätning. Johansson (2002, sid. 89) 
refererar till ovannämnda förslag av Czarniawska och skriver ”en reform 
som uppnår allt detta kan ses som framgångsrik med avseende på det 
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symboliska resultatet, oavsett om några på förhand uppställda formella 
målsättningar uppnås eller ej.” 
 

6.4 Sammanfattning och avstamp  
 
En intern förankring är avgörande för att en förändring ska få fäste och 
kunna ge någon effekt i de handlingar organisationsmedlemmarna utför. Vi 
har i detta kapitel belyst synliggörande av strukturen, exemplifierat av 
teamens viktiga funktion i LRF Konsults förändringsarbete, såsom 
underlättande för förändringen och förhindrande av att återfalla i gamla 
handlingsmönster enligt autopoietisk teori. Det ledningen uttrycker såsom 
motstånd, kanske i själva verket bara är en tröghet, lika frustrerande men 
ändå något som ger stabilitet åt organisationen i dess förändring. 
Paradoxalt nog kan denna tröghet i vissa fall vara ett beteende som skyddar 
organisationen från att förlora kunden, och inte vad som vid första 
anblicken kan ses som illojalt beteende mot organisationen. Slutligen har vi 
konstaterat, att en förändrings lyckandegrad främst kan bedömas av dem 
som berörs av den, och att en förändringsprocess som håller organisationen 
aktiv och levande, kan anses framgångsrik i det att den stärker 
organisationsmedlemmarnas identifikation med organisationen och på så 
sätt stärker organisationens identitet.  
 
I följande kapitel kommer våra sammanfattade slutsatser och reflektioner 
över studien att presenteras.  
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7 Slutsatser och reflektioner 
 
I detta kapitel sammanfattas de slutsatser vi kommit fram till i vår studie av 
organisationsidentitetens betydelse vid en strategisk förändring, och 
dessutom framförs några reflektioner vi gjort under studiens gång.  
 
Uppsatsens syfte fastställdes inledningsvis vara att skapa förståelse för 
organisationsidentitetens betydelse vid införandet av en ny strategi. Vi 
förklarade också, att vi med organisationsidentitet menar att vi ser 
organisationen som bärare av en egen identitet. Att belysa en strategisk 
förändring ur ett identitetsperspektiv, kan enligt oss ha stort 
förklaringsvärde för varför förändringar sker, vad som sker, liksom vad 
som får genomslag vid förändringar. För att kunna säga något om hur en 
organisations identitet påverkas vid införandet av en ny strategi, har vi i 
uppsatsen med utgångspunkt i studien av ett fallföretag, LRF Konsult, 
försökt illustrera hur förändringens införande mottagits och accepterats. 
Detta mot bakgrund av hur historiska händelser och förhållanden lett fram 
till, och även påverkat, förändringsprocessen. Med stöd i vårt abduktiva 
tillvägagångssätt, och för att ge ett trovärdigt resultat, har vi genom att 
koppla teori, empiri och våra egna tolkningar genom kapitlen skapat 
förståelse för det aktuella ämnet. Vi hoppas att det givit en intressant och 
nöjsam resa för läsaren.  
 
De frågeställningar vi främst behandlat är:  
 

 Hur ska en organisations identitet förstås?  
 Varför uppkommer behov av förändring, och vad avgör om 

förändringen får fäste?  
 Vad har identiteten för betydelse för bemötande av förändring i en 

organisation? 
 Vad har mätning av förändring för betydelse i en förändringsprocess, 

och hur ska förändring bedömas? 
 
Vi väljer därför, för bättre överskådlighet, att dela upp slutsatserna enligt 
frågeställningarna ovan, under fyra motsvarande rubriker. Avslutningsvis i 
varje stycke redogör vi för de reflektioner som uppkommit under 
uppsatsens gång. 
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7.1 Hur ska en organisations identitet förstås?  
 
Synen på organisationer som bärare av en egen identitet har en kulturell 
bakgrund, och grundas i tanken på organisationer som enskilda enheter, 
klart avskiljbara från omvärlden. Identiteten kan beskrivas som ett 
relationellt fenomen då den alltid definieras i förhållande till någon eller 
något, och formas genom interaktion mellan individer/organisationer. Vi 
har i uppsatsen beskrivit den organisatoriska identiteten som en samlad 
social konstruktion grundad på organisationens tidigare erfarenheter, där 
också organisationsmedlemmarna bidrar till dess formande. Denna identitet 
måste byggas upp från organisationsmedlemmarnas gemensamma 
verklighetsbild och samverkan.  
 
Vi har i fallföretaget LRF Konsult sett att den organisatoriska identiteten 
har en mycket stark historisk förankring. Organisationen har funnits länge, 
sedan 1918, och många anställda har arbetat i företaget sedan 70-talet. 
Detta har naturligtvis en stor betydelse för den organisatoriska identiteten. 
En annan aspekt av stor betydelse är de starka band LRF Konsult har med 
sina kunder inom skogs- och lantbruk. Dessa band har resulterat i att 
konsulterna i vissa fall identifierar sig mer med kunden än med företaget, 
vilket fått till följd att kunden ibland debiteras så att tjänsten betingar ett 
lägre pris på fakturan. Att jämförelsen med andra är central har vi även det 
sett i LRF Konsult, då den nu pågående förändringsprocessen initierades 
med benchmarking mot andra företag. 
 
Att den organisatoriska identiteten utgörs av en samlad social konstruktion, 
som kontinuerligt formas och omformas då nya erfarenheter läggs till de 
gamla, gör det tydligt att interaktion är av avgörande betydelse. En slags 
interaktion är den interna interaktionen, som är att betrakta som en 
grundförutsättning för formandet av en gemensam organisatorisk identitet. 
Kommunikationen har i uppsatsen liknats vid kittet i en organisation. Vi 
har också konstaterat att intern interaktion inte bara är viktig för skapandet 
av identiteten i sig självt, utan att det även underlättar det fortsatta 
skapandet. Detta eftersom, i första led, en gemensam förståelse uppnås, 
som i sin tur ger förutsättning för att uppnå en än starkare gemensam 
förståelse. Interaktionen kan vara av både formell och informell natur. Att 
utveckla en inomorganisatorisk gemensam språklig plattform, ser vi som 
en nödvändighet och en förutsättning för att en av strategisk personal 
utformad plan, ska kunna omsättas i praktisk handling på den operativa 
nivån i verksamheten.  
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I LRF Konsult, sker både formell och informell interaktion. Formell i form 
av t.ex. audits, något som av intervjupersonerna beskrivits som ett slags 
”förhör”, då representanter från ledningen och resultatenhetschefer träffas 
och diskuterar huruvida ekonomiska mål uppnåtts. Att audits har en viktig 
roll som styrinstrument är tydligt. Vi menar dock att audits även har en 
viktig roll ur ett identitets hänseende, då de medför att 
resultatenhetscheferna personligen träffas och diskuterar frågor och idéer. 
Audits möjliggör således identitetsstärkande interaktion mellan 
resultatenheterna, d.v.s. upprättandet av en ”vi-känsla”. Exempel på 
informell interaktion i den aktuella organisationen, vilka diskuterats i 
uppsatsen, är intranätet, den prägel som ledningen sätter på organisationen, 
och de förutsättningar som den fysiska miljön ger i form av t.ex. 
arbetsplatsens utformning. Intranätet finner vi ha en stor betydelse i 
förändringsprocessen, då det möjliggör en kontinuerlig spridning av, och 
diskussion kring, budskapen. Den stora utmaningen ligger, som vi ser det, i 
att få alla anställda att ta del av intranätet och i den diskussion som pågår. 
Det är först då budskapen diskuteras och organisationsmedlemmarna 
förmås reflektera över budskapens innebörd, som en gemensam förståelse 
kan nås och budskapen kan bli en del av den organisatoriska identiteten. 
Det är därför essentiellt att intranätet är lättanvänt och tillgängligt. Både 
audits och intranät är enligt oss att se som betydelsefulla, särskilt i en 
organisation geografiskt utspridd likt LRF Konsult. Vår övergripande 
uppfattning är ändå att den livliga interaktionen i LRF Konsult, såsom vi 
tolkat den, ger goda förutsättningar för att stärka och även påverka 
identiteten i den riktning som den strategiska agendan avser.  
 
En motsättning vi funnit gäller möjligheten att göra sin röst hörd i 
organisationen. Å ena sidan har intervjuerna givit tillhanda att vissa 
personer från operativt håll finner det svårt att göra sin röst hörd, utan att 
ha stöd i kunderna. Å andra sidan har ledningsrepresentanterna uttryckt att 
”somliga gömmer sig bakom kunden”. Vi ser således två sidor på samma 
mynt. 
 
Identiteten omfattar även den bild organisationen uppvisar utåt. Vi menar 
att denna bild kan ses som en ”spegel” av den organisatoriska identiteten, i 
det att bilden visar på de värderingar som organisationen vill bli 
sammankopplad med. Bilden representerar således identiteten, liksom den 
även reproducerar densamma, då omvärldens uppfattning bidrar till det 
fortsatta formandet. Organisationers trovärdighet mot omvärlden stärks 
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genom enhetliga budskap, och ett enat intryck ger stark identitet till 
verksamheten.  
 
LRF Konsult har bytt ut bilden av den väderbitne bonden, mot 
illustrationer i naiv stil som ska appellera alla. Intervjusvaren har även givit 
vid handen att bilden utåt, i form av marknadsföring, numera ägnas större 
uppmärksamhet och noggrannhet. Det är tydligt att den nya bilden är 
avsedd att ge ett mer enhetligt intryck av organisationen. Då LRF Konsult 
är en spridd organisation med stark lokal förankring, menar vi att ett 
enhetligt intryck blir än viktigare för att stärka den gemensamma 
organisatoriska identiteten gentemot omvärlden. 
 

7.1.1 Reflektioner 
 
Vi har konstaterat att LRF Konsult har en gedigen historisk förankring 
inom skogs- och lantbruk. Detta och de starka banden med kunderna 
präglar i mycket hög grad den organisatoriska identiteten. Det gör att vi 
undrar över hur nedtoningen av detta, vilket blivit följden för att även nå 
andra marknadssegment, påverkar LRF Konsults konkurrenssituation 
framöver? Vi ser ändå betydelsen av att nå nya branscher och kundgrupper 
då de svenska skogs- och lantbruken blir allt större och färre, och den 
kundgrupp som utgör verksamhetens basbeläggning därmed minskar. LRF 
Konsult går en besvärlig balansgång där organisationen inte får riskera att 
tappa de kundnära relationerna, vilka är att se som den största 
konkurrensfördelen vad gäller det traditionella kundsegmentet. Pågående 
marknadsutveckling gör dock att organisationen måste klara av att attrahera 
nya kunder. Resultaten av de utförda kundundersökningarna påvisar krav 
på utökad rådgivning, vilket besvarats med aktuell teamorganisation för 
ökad flexibilitet och tillmötesgående. Även om LRF Konsult har andra 
konkurrensfördelar t.ex. datalagret, ser vi en risk med omstruktureringen i 
det att de kundnära relationerna går förlorade. Detta skulle kunna få till 
följd att LRF Konsult av en del kunder kan ses som utbytbara i 
konkurrensen från andra större etablerade rådgivnings- och 
redovisningsbolag. Vi ser dock likaledes den sociala rationaliteten i, och 
motiveringen till, teamorganiseringen, då kundbundenheten gör 
organisationen sårbar. Den starka lojaliteten mellan kund och konsult gör 
att en konsult som slutar sin anställning hos LRF Konsult lätt kan ta med 
sig ”sina” kunder.  
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7.2 Varför uppkommer behov av förändring, och vad 
avgör om förändringen får fäste? 

 
Gällande varför förändringar uppkommer, har vi funnit förklaringar i både 
yttre och inre aspekter. Förändringsbehovet kan förklaras av den 
föränderlighet som alltid kräver organisationers anpassning, men också 
genom den rationalitet som berättigar organisationers existens. Förändring 
kan också vara uttryck för identitetsförvaltning: Den organisatoriska 
identiteten utmanas och uppfattas problematisk, vilket gör organisationen 
benägen att anamma idéer och koncept som visar på ”rätt” organisering. 
Identitetsförvaltning handlar om utveckling av organisationens 
självuppfattning i förhållande till andra organisationer och aktörer. 
Förändringen i det aktuella fallföretaget kan tolkas just på detta sätt. Vid en 
intervju med representanter ur ledningen uttrycktes att förändringen 
kommit till stånd då organisationen upplevdes ha tappat sitt strategiska 
fokus, vilket kan tolkas som att identiteten uppfattades som problematisk. 
  
En förändring kan bestå av flera parallella processer, vilket vi också sett i 
vårt fallföretag. Förändringsprocessen har av ledningen i LRF Konsult 
beskrivits som en kulturresa, där både chefs- och medarbetarbeteende skall 
förmås ändras. En strategisk plan för kundnytta, kundtillfredsställelse och 
lönsamhet, har resulterat i flera praktiska förändringsprocesser. De mest 
påtagliga förändringarna i vårt fallföretag, som vi tagit fasta på i vår 
beskrivning, omfattar fokusering på kundnytta och rådgivning, 
omstrukturering av organisationen och imageskapande för ökad 
marknadsföring mot nya kundgrupper. Dessa verkar på olika sätt 
legitimitetsskapande och identitetsstärkande i den pågående förändringen.  
 
För att en förändring ska kunna få fäste och påverka det sociala systemet, 
får inte för stora avsteg från organisationens historiskt uppbyggda identitet 
krävas. Organisationsidentiteten ger således restriktioner för vilket 
agerande, och vilka förändringar, som är att se som lämpliga respektive 
olämpliga. Även omvärldens uppfattning om organisationen är 
legitimitetsskapande och uppnås genom enhetlighet. Detta har vi även 
konstaterat ovan, och påtalade i samband med det att detsamma är tydligt i 
LRF Konsult, då marknadsföringen etc. idag sker med större 
uppmärksamhet och noggrannhet. Gällande de restriktioner identiteten ger, 
kan vi i LRF Konsult konstatera följande; Även om 
ledningsrepresentanterna påtalat att organisationen tidigare haft en mer 
rådgivande funktion, så har en drastisk nyrekrytering, samt små naturliga 
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förändringar, lett till en identitetsförändring. Den organisatoriska 
identiteten bygger därmed idag på andra grundläggande förutsättningar.  
 

7.2.1 Reflektioner 
 
Det ledningen, och förändringsledarna i LRF Konsult, har att göra i den 
pågående förändringsprocessen, är att stärka och bygga upp 
företagsidentiteten genom att medvetandegöra och stärka individerna om 
den identitetsförändring som den strategiska planeringen avser. Att 
förändra en organisations identitet, eller 1 300 anställdas för den delen, är 
ingen lätt sak. Den pågående informationsspridningen och 
omstruktureringen, bäddar på alla sätt för förankring av den av ledningen 
önskade förändringen. Det är viktigt att fortsätta stärka självförtroendet hos 
de enskilda individerna, och tillhandahålla den utbildning och andra 
kompetenshöjande åtgärder som är nödvändiga. Det gäller att skapa 
positiva förväntningar om rådgivningsrollen, och stärka 
organisationsidentiteten genom ökad delaktighet.  
 
Ett tydligt stöd för förändringens fäste i organisationen, skulle kunna 
erhållas genom att resultatenheterna i större utsträckning fick redovisa sina 
egna uppnådda, på förhand fastställda mål. Detta menar vi ger en känsla av 
ökad delaktighet. Vi menar även, att det kan vara funktionellt att lägga 
betoningen på att belöna goda exempel, t.ex. vid audits. Trots det, måste 
naturligtvis de mål som inte uppnåtts också redovisas och förklaras. 
 

7.3 Vad har identiteten för betydelse för bemötande av 
förändring i en organisation? 

 
Vi menar att organisationens identitet både påverkar och påverkas av en 
förändring i det att den sociala konstruktion som den organisatoriska 
identiteten utgör, formas genom händelser över tiden. Förankring av 
förändringen är viktig för att förändringen skall bibehållas, och bli en del 
av den organisatoriska identiteten. Identiteten är således avgörande för 
bemötandet. Vi menar också, vilket konstaterats tidigare, att 
organisationens identitet sätter gränser för vilka nya förändringar som får 
fäste.  
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Vad intervjupersonerna i LRF Konsult uppfattat som det stora och svåra i 
förändringsprocessen har visat sig variera, vilket vi finner har sin förklaring 
i att LRF Konsult, liksom organisationer i allmänhet, inte är så enhetliga 
som de framställs vara. Olika tolkningar respektive olika förutsättningar på 
de lokala kontoren, har medfört att förändringen mottagits på olika sätt i 
organisationen. Övergången till att arbeta i team, samt övergången mot mer 
rådgivning har varit de mest frekvent framförda svårigheterna. Dessa 
förändringar har båda sin grund i att kundundersökningar visat på behov av 
mer rådgivning. De mer avancerade tjänsterna kan inte alltid tillgodoses på 
bästa sätt av en enda konsult, varför övergång till team skett. Teamen skall 
tillgodose ett bredare spektrum av kundkrav. De konkreta problemen har 
framställts vara att ”släppa kunden” samt övergång till ett nytt arbetssätt 
som ställer nya krav på konsulten. 
 
Rådgivning har, med stöd i både teori och empiri, konstaterats ha en 
tvetydig innebörd. Tanken från ledningen, är att en naturlig distinktion 
skall utvecklas, där lokalt tolkningsutrymme ändå medges. För är det 
meningsfullt med en enhetlig betydelse i en organisation geografiskt 
utspridd likt LRF Konsult? Vi ser här att artefakter och etiketter har ett 
värde för att finna en gemensam förståelse av begreppets innebörd, vilken 
därmed blir en del av den organisatoriska identiteten. 
 
I samband med förändring omtalas också ofta motstånd av olika slag. Ju 
större avsteg från det gamla och välkända, desto högre grad av motstånd 
kan väntas uppkomma. Det betyder, att en förändrad strategi som innebär 
en identitetsförändring av organisationen, måste förankras i 
organisationsmedlemmarnas identitet för att förändringen skall bibehållas 
och bli en del av den organisatoriska identiteten. Intern förankring måste 
således ske för att organisationen och dess medlemmar inte ska riskera att 
glida tillbaka i gamla mönster. Förändringen kommer då aldrig att få fäste i 
organisationsidentiteten, och ledningens ord blir då aldrig till handling hos 
organisationsmedlemmarna. 
 
Det som omtalas som motstånd kan även ses på två alternativa sätt. Dels 
som att konsulterna i den operativa linjen vill organisationens bästa, dels 
som en slags tröghet som i den löpande verksamheten gör att 
organisationen kan tillgodose sina kunder dagligen. Genom att synliggöra 
strukturen i en verksamhet skapas inre legitimitet för handlingskraft och 
målinriktning. Vi menar, att teamorganiseringen kan ha en sådan funktion i 
LRF Konsult, och därför kan ses som en delvis lösning på problemet.  
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7.3.1 Reflektioner 
 
Organisationers identitet bygger på specifika förhållanden, unika för varje 
enhet. Förändringar kommer därför att tas emot olika i olika organisationer. 
Genom att se organisationer som bärare av en egen identitet, kan således 
förståelse fås för att förändringar inte kan kopieras från en organisation till 
en annan med förväntan om samma resultat. 
 
Kunskapsbaserade företag har sin största tillgång och identitetsbas i den 
kunskap som sitter i personalen. Kunskap är färskvara, enligt ett klichéartat 
uttalande. Det är dock dessvärre inte mindre sant, och följaktligen även 
sant, att fortbildning och understödjande åtgärder ger personalen nödvändig 
självkänsla och kompetens, vilket minskar risken för osäkerhet inför nya 
utmaningar. Vi anser att kompetens och mod att möta och anamma 
förändringar, är viktiga ingredienser för organisationsidentitetens 
förvaltning och vidare utveckling. Även om branschkunskap genom egen 
erfarenhet är hög hos de anställda, är de kunskaper som kan användas i 
ekonomiskt rådgivande syfte inte alltid tillräckliga. De starka rötterna i 
skogs- och lantbruksektorn kan upplevas motverkande i 
förändringsprocessen, men är en del av verksamhetens identitet som inte så 
lätt låter sig ryckas upp. Det är med all säkerhet heller inte vad ledningen 
avser. Istället får förändringsprocessen ses som en identitetsutveckling, där 
den historia som organisationens sociala konstruktion bär med sig har stor 
inverkan på förändringsprocessens framåtskridande och i förlängningen 
LRF Konsults framtid. 
 

7.4 Vad har mätning av förändring för betydelse i en 
förändringsprocess, och hur ska förändring 
bedömas? 

 
Mätning har enligt de teorier vi funnit, en funktion för att visa 
organisationsmedlemmarna att organisationen är ”på väg” någonstans och 
skapar därmed legitimitet för förändringen. Vi har konstaterat att kvaliteten 
på tjänster måste mätas utifrån kundens värdering, och att vad som mäts 
måste definieras för att mätningen ska vara meningsfull. Lika viktigt är 
dock tolkningsutrymmet i en förändringsprocess, då viss ambivalens kan 
öka förutsättningarna för förändringens fortlevnad.   
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Hur ska lyckande- eller implementeringsgraden av en förändring kunna 
avgöras när själva nyckelbegreppet inte har en klar definition? Är att inte 
klart definiera tolkningsutrymmet ett medvetet drag för att möjliggöra 
strategiförändringens fortlevnad? Enligt vår empiriska undersökning har 
förändringsarbetet inneburit ett omfattande informationsarbete, mätning av 
antalet rådgivningstimmar, och omstrukturering i form av 
teamorganisation, samt ett livligt intranät. Att mäta antalet 
rådgivningstimmar har visat sig vara svårt, då det mätinstrument som finns 
inte är tillförlitligt. Vi menar dock att teamorganisationen har stor betydelse 
på flera sätt. Den tjänar till att öka förutsättningarna att fullfölja de 
strategiska målen att se till ökat kundvärde, kundtillfredsställelse och 
lönsamhet. Detta genom att flera personer med olika identifiering till sitt 
arbete och till organisationen tillåts arbeta mot samma kund. Samtidigt kan 
motståndet hos de individer som inte har förmåga eller vilja att följa den 
nya strategiska agendan, kringgås. I vår undersökning framgår att det finns 
ett motstånd, eller snarare en tröghet, i förändringsprocessen. Vissa 
individer har svårt att identifiera sig med den nya agendan. Genom 
teamorganisationen kan de mer analytiska konsulterna tillåtas inrikta sig på 
redovisningstjänster av servicekaraktär, medan de av mer utåtriktad och 
framåtdrivande karaktär kan arbeta med kundens framåttänkande arbete. 
Lanseringen av begreppet rådgivning som förädlad tjänst kan säkert skapa 
en känsla av mindervärde hos dem som är trygga i servicerollen, särskilt de 
som arbetat länge under samma förutsättningar. Detta mindervärde menar 
vi bottnar i osäkerhet, vilket vi tidigare konstaterat också är en tänkbar 
förklaring till motstånd. Båda resurserna – basservicetjänster och 
rådgivningstjänster – behövs, och kan naturligtvis med stor variation finnas 
i en eller flera personer. Det som är viktigt, är att komponera teamen så att 
båda resurserna finns tillgängliga för kunden. Detta medför kanske en viss 
hierarkisering, eftersom rådgivning marknadsförs internt som en mer 
förädlad tjänst än den traditionella servicetjänsten. Vi menar dock, att en 
sådan hierarkisering under dessa omständigheter är nödvändig för 
effektivisering och produktivitet 
 
För att förändring ska kunna påverka det sociala systemet krävs legitimitet, 
vilket nås internt genom att företaget uppfattas vara på väg mot ett mål, och 
externt genom enhetlighet och produktivitet. Av detta drar vi slutsatsen att 
förändring som motiveras med effektivisering, och synliggörs genom 
mätning och omstrukturering ger legitimerande argument för förändringen. 
Först när förändringen förankrats i organisationen kan ett lojalt beteende 
enligt de nya riktlinjerna i den operativa verksamheten uppstå. Förankring 
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och den därpå följande anpassningen av beteendet hos medarbetarna krävs 
för att organisationens identitet ska kunna vara fortsatt enhetlig och 
trovärdig i samspel med omvärlden. 
 
Hur ska då en förändring bedömas, och vem bör göra denna bedömning? 
Vi har visat att mätning är problematiskt, vilket får följder för hur 
lyckandegraden skall bedömas. Detta implicerar dock att en förändring ska 
råda bot på något som upplevs som ett problem. Förändringens syfte kan 
istället antas vara multipelt, t.ex. identitetsförvaltning, legitimitetssökande, 
omflyttning av makt o.s.v. Förändringen bör då bedömas med avseende på 
det symboliska resultatet. De som kan göra bedömningen av förändringens 
lyckandegrad är de som berörs av förändringen i organisationen.  
 

7.4.1 Reflektioner 
 
Relevansen av interna mätningar för legitimitet är klargjord ovan. Vi har 
tidigare i uppsatsen talat om externa mätningar såsom betydelsefulla, inte 
minst för tjänsteföretag. Vi vill fästa uppmärksamheten på vikten av 
fingertoppskänsla och frekvent, proaktiv mätning av kundernas inställning 
till den nya strukturen med kundteam, och även tjänsteutbudet. Det av 
ledningen upplevda inomorganisatoriska motståndet till förändringen, kan 
vara en subtil signal från den operativa, kundnära verksamheten. Vi menar, 
att signalen inte bör förbises, även om den lätt kan synas som tecken på 
ovilja eller bekvämlighet. Proaktiv mätning och lyhördhet är av yttersta 
vikt för att inte riskera kundtapp, eftersom en tjänst som levererats sällan 
eller aldrig kan repareras i efterhand.  
 

7.5 Avslutande reflektioner 
 
Medför teamorganisering risk för distansering till kund, och i 
förlängningen utbytbarhet?  
Vi har bedömt motstånd såsom icke alltid av ondo, då det kan vara ett 
uttryck för den operativa personalens ”fingertoppskänsla” för kundernas 
värdering av organisationens tjänster. Samtidigt kan en distansering till 
kunden medföra risk för att organisationens tjänster blir utbytbara ur 
kundens synvinkel. Detta är något vi inte haft möjlighet att undersöka inom 
ramen för den här uppsatsen, men som vi menar är av stort intresse för vårt 
fallföretag. 
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Påverkas organisationens konkurrenskraft vid en omorganisering till 
team? 
Denna fråga går i linje med ovanstående och gäller hur distanseringen, till 
skillnad mot ovan tagna kundperspektiv, ur konkurrenshänseende kan 
tänkas påverka organisationen. Blir det lättare för andra företag att värva 
kunder från organisationen? Kommer närhet till kunden att bli till en 
konkurrensfördel för de företag som väljer att inte arbeta i team? 
 
Vad ska man göra med gamla hundar som inte vill sitta? 
Individer som är förändringsobenägna kan återfinnas i de flesta företag. 
Motviljan kan i många fall återföras till rädsla för det okända. Hur skall 
dessa individer hanteras? Ett sätt menar vi kan vara att dessa individer får 
fasas ut, i likhet med Folkskolans utfasning enligt Alva Myrdals berömda 
utredning. Så länge de individer som inte ansluter sig till den nya agendan 
finns kvar i organisationen, kan de tillåtas fortsätta med det traditionella 
arbetet, under förutsättning att organisationens överlevnad – läs: lönsamhet 
– inte står på spel. Nyanställningar kan i detta fall medge möjlighet att 
bygga på organisationsidentiteten i den riktning som den strategiska 
agendan avser.  
 
Ett annat alternativ är att utse dem till ansvariga för någon del av 
förändringen, och genom detta omvända deras syn på processen. Detta 
menar vi uppkommer då ökad delaktighet också ger ökad kunskap, liksom 
en högre grad av kontroll. Detta i bemärkelsen kontroll över processens 
fortskridande, liksom den egna medverkan. 
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8 Lärdomar och framtida 
forskningsfrågor 

 
I den mån studien givit generaliserbara resultat, som kan utgöra grunden 
för kunskapsbyggnad i vidare teorier och framtida forskning, vill vi här 
redovisa något av de lärdomar vi själva dragit i arbetet. Därefter försöker 
vi svara på frågan om vilken trovärdighet, tillförlitlighet, och 
generaliserbarhet som vår studie kan tillmätas. Avslutningsvis ges några 
impulser för framtida forskning rörande frågor som ej rymts inom ramen 
för den här uppsatsen.  
 

8.1 Lärdomar 
 
Genom att se organisationer som bärare av en egen identitet kan vi få 
förståelse för varför förändringar sker, vad som sker, liksom vad som får 
genomslag vid förändringar. Likaså kan det öka förståelsen för hur 
anställda reagerar och varför motstånd uppkommer. Vi menar, att detta är 
intressant för alla som vill förändra, eller vill förstå en förändring, varför 
den sker, och vad som sker.  
 
Organisationsidentiteten kan enligt vårt angivna vetenskapliga synsätt 
sägas vila på den gemensamma objektiverade verkligheten hos 
organisationens medlemmar. Denna socialt konstruerade verklighet 
omformas kontinuerligt över tiden. Nya erfarenheter tillkommer i 
organisationens interaktion och jämförelse med andra. Föreliggande 
kundrelationer och händelser som personalomsättning eller kraftig 
expansion, har också avgörande konsekvenser för organisationsidentiteten. 
De samlade erfarenheterna avgör vilka förändringar som får fäste i 
organisationen. Detta gör att organisationers identiteter måste betraktas 
som unika. 
 
I linje med fenomenologin, menar vi att organisationsmedlemmarna tolkar 
och omtolkar innebörden av organisationsidentiteten, och sin egen 
tillhörighet och roll i organisationen, genom de verklighetsbilder som 
denne orienterar sig med. Detta förklarar också varför viss information kan 
gå in genom ena örat och ut genom det andra. Vi menar, att om 
organisationsmedlemmarna inte har någon verklighetsbild av innebörden i 
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en organisationsförändring, får den heller inget fäste. Artefakter eller 
språkliga etiketter kan hjälpa till att externalisera och objektivera den 
avsedda förändringen, som därigenom får en objektiverad innebörd. Detta 
kan liknas vid en acceptansprocess.  
 
Organisationsförändring kan ses som identitetsförvaltande genom aktiv 
mottagning av nya idéer. Vi anser här, att organisationsidentiteten har 
betydelse för vilka idéer som leder till verklig förändring i organisationens 
struktur eller arbetssätt. Förändringar måste bygga på de grundläggande 
värderingar som den organisatoriska identiteten bär med sig. Detta gör att 
en förändring som varit lyckad i en organisation inte kan väntas få samma 
utslag i en annan organisation, även om denna liknar den förra. 
 
Enligt vad vi funnit i olika teoretiska dialekter och i vår empiriska 
undersökning, är förankring av nya idéer på flera plan i organisationen av 
avgörande betydelse för idéernas fortlevnad, och för att en praktisk 
förändringskonsekvens ska äga rum. Mätningar ger vägvisning och 
legitimitet för förändringar. Här vill vi framhålla belöning av goda exempel 
såsom uppmuntrande och avväpnande medel för förändringsledaren att 
vinna gehör för sin förändringsidé. Användandet av artefakter och etiketter 
har i detta sammanhang fördelen att de bygger på en gemensam förståelse, 
och provocerar därmed inte fram motstånd. 
 
Tröghet eller motstånd till förändring kan förklaras genom social 
rationalitet. En strategi utarbetad av en organisationsledning, som stöter på 
motstånd från de operativa enheterna, kan utgöra konserverande krafter 
som inte behöver vara av ondo.  
 

8.2 Vilken tillförlitlighet, trovärdighet och 
generaliserbarhet kan undersökningen tillmätas?  

 
I enlighet med det abduktiva tillvägagångssättet, har vi här tolkat ett enskilt 
fall med hypotetiskt övergripande mönster för att finna underliggande 
förklaringar. I de intervjuer som genomförts, har ambitionen varit att finna 
struktur i uttalandena av de olika intervjupersonerna. Genom den 
upprepning av liknande uttalanden vi funnit, menar vi att resultatet kan 
tillskrivas ett mönster. Vi menar att våra resultat funnit trovärdighet genom 
att vi korrelerat logisk analys av de empiriska resultaten med teoretiska 
begrepp. Denna mönstermatchande tanke finns också i den disposition vi 
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valt. För att ytterligare bekräfta forskningsresultaten, har vi också sökt 
finna praktiskt tillämpbara slutsatser och kunskaper till vårt fallföretag. 
Tillförlitlighet menar vi uppnåtts genom att intervjuerna genomförts inom 
samma tidsperiod och givit liknande resultat. I linje med 
tillförlitlighetsanspråket vill vi även poängtera att vi vid intervjuerna skrivit 
ner intervjupersonernas berättelser så objektivt som möjligt. 
Intervjupersonernas uttalanden har också i uppsatsen återgivits så som de 
framfördes. 
 
Analys och tolkning har gjorts utifrån vår förförståelse. Urvalet av 
intervjupersoner på både lednings- och mellanchefsnivå har givit dynamik 
genom att deras olika perspektiv kunnat jämföras. Det är möjligt att vår 
tolkning sett annorlunda ut, om vi intervjuat även de mest kundnära 
operativt verksamma konsulterna. Vår ambition och avsikt var dock aldrig 
från början att se till individuella åsikter, utan istället att sprida ljus över 
organisationsidentitetens betydelse vid en strategisk förändring. Urvalet av 
mellanchefer blev därför naturligt, vilket vi tidigare också motiverat, 
genom att de enligt vår förförståelse utgör förbindelselänk mellan 
strategisk ledning och operativ verksamhetsnivå.  
 
Att kunna generalisera på basis av en enda fallstudie, och av kvalitativt slag 
i synnerhet, är något som redan i metodavsnittet konstaterades vara föremål 
för diskussioner inom forskarvärlden. Generalisering av kvalitativa studier 
måste ha teoretisk underbyggnad, vilket vi också anser oss funnit. De 
generaliseringsanspråk vi ser oss kunna göra, baseras på tillförlitlighet och 
trovärdighet som hävdas ovan. Vi har i denna uppsats valt att använda LRF 
Konsult som fallföretag, resonemanget kan dock med fördel appliceras 
även på andra företag som har gjort, eller är i stånd att genomföra, en 
förändring. 
 
Grundat på vårt vetenskapliga synsätt, menar vi också att kunskap ständigt 
kan byggas ut, tolkas och omtolkas genom vår objektiverade verklighet. 
Tidigare teorier och undersökningar ligger till grund för fortsatt forskning 
och utgör basen för nya teorier. Vi vill därför i följande stycke ge några 
impulser genom förslag till framtida forskningsfrågor av intresse både för 
vårt fallföretag och för akademiska kollegor, förändringsledare och 
företagsledare. 
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8.3 Framtida forskningsfrågor 
 
Vilka faktorer är avgörande för kunden, när det gäller val av varu- och 
tjänsteföretag?  
Organisationer arbetar idag med att framstå som ansvarsfulla 
samhällsaktörer, t.ex. genom miljöarbete. Standarder har upprättats som 
utgör ramverk för agerande, t.ex. ISO-certifiering. Standarderna används 
sedan av de certifierade företagen som konkurrensmedel. Vi finner att det 
skulle vara intressant att belysa kundens överväganden ur ett 
organisationsidentitetsperspektiv. Vilken betydelse har individliknande 
egenskaper som ansvarsfullhet, ärlighet etc., och hur förhålls dessa 
egenskaper mot faktorer som pris och kvalitet? Naturligtvis finns det inget 
enkelt svar på den här frågan, eftersom kundens förutsättningar är unika, 
vilket medför varierande behov och bedömningskriterier av tjänst eller 
produkt. En kvantitativ undersökning skulle kunna vara av intresse här.  
 
Hur upplever kundnära operativ personal en förändring som får 
strukturella och arbetsmässiga följder?  
Den operativa, kundnära personalen är den som i sitt dagliga arbete 
förväntas ändra sitt beteende i en förändringsprocess med strukturella och 
arbetsmässiga avsikter. Vi ställer oss frågan hur dessa individers 
yrkesidentitet påverkas i sådana fall. Vad avgör egentligen vilka individer 
som, enligt den liknelse vi använt i uppsatsen, ”klättrar upp till flötet” för 
att underlätta att metkroken flyttar sig? Att genomföra en djupare studie av 
mer antropologisk karaktär, menar vi kan ha visst forskningsintresse för 
dem som vill försäkra sig om acceptans av en sådan förändring. Förståelse 
måste här iakttagas om att förhållandena i varje företag är unika. 
 
Hur kan en organisation återfå omvärldens förtroende? 
Genom att se organisationer som aktörer, vars tankar styr handlande, följer 
även ett antagande om ansvar. Detta då organisationen antas kunna påverka 
sitt handlande, vilket enligt vår västerländska kultur är symptomatiskt med 
ansvar. Vad blir då följden om organisationen inte uppfattas ta detta 
ansvar?  
 
En person som inte tagit sitt ansvar förväntas be om ursäkt eller gottgöra 
sitt agerande. I grövre fall behandlas ärendet av rättsväsendet. Att återfå 
förtroendet för någon som svikit tar, om ens möjligt, tid. Detta gör att vi 
funderar över hur en organisation som av omvärlden uppfattas svikit ett 
förtroende kan återfå detsamma? Går det ens att återfå eller bedöms 
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organisationen i stil med ”once a cheater, always a cheater”? Under senare 
tid har vi presenterats för flertalet skandaler i egenintressets tecken, t.ex. 
Skandia, Systembolaget och Rederi AB Gotland. Genom att se frågan ur ett 
identitetsperspektiv blir kundernas starka reaktioner och fördömande 
naturliga. Företagen de har valt att ge sitt förtroende, t.ex. att förvalta deras 
pensionspengar, har grovt svikit dem.  



 98 

Käll- och litteraturförteckning 
 
PUBLICERADE: 
Abrahamsson, B., 1986, Varför finns organisationer?, Norstedts Förlag 
AB, Stockholm 
 
Aldrich, H., 1999, Organizations Evolving, Sage Publications, London 
 
Alvesson, M & Björkman, I., 1992, Organisationsidentitet och 
organisationsbyggande – en studie av ett industriföretag, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Alvesson, M. & Sköldberg, K., 1994, Tolkning och reflektion, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Andersen, I., 1998, Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund 
 
Arbnor, I. & Bjerke, B., 1994, Företagsekonomisk metodlära, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Bengtsson, L. & Skärvad, P.H., 2001, Företagsstrategiska perspektiv, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Bolman, L.G. & Deal, T.E., 1997, Reframing Organizations, Jossey-Bass 
Inc., San Fransisco 
 
Brunsson, N., Olsen, J. P., 1990, Makten att reformera, Carlsson 
Bokförlag, Stockholm 
 
Brunsson, N., & Olsen, J.P., 1993, The Reforming Organization, 
Routledge, London 
 
Brunsson, N., 2000, The Irrational Organization, Fagbokforlaget, Bergen-
Sandviken 
 
Czarniawska-Joerges, B., 1988, Att handla med ord, Carlssons Bokförlag, 
Stockholm 
 



 99 

Czarnawska, B., 1990, ”Kommunerna i reformernas sagoland” i: Brunsson, 
N., Olsen, J. P., 1990, Makten att reformera, Carlsson Bokförlag, 
Stockholm 
 
Hatch, M. J., 2000, Organisationsteori, Studentlitteratur, Lund 
 
Hessler, G., 2003, Identitet och förändring, Publiceringsföreningen 
VALFRID, Högskolan i Borås och Göteborgs Universitet 
 
Jacobsen, D. I. & Thorsvik, J., 1998, Hur moderna organisationer 
fungerar, Studentlitteratur, Lund 
 
Johansson, A., 1997, Att förstå rådgivning till småföretagare, BTJ Tryck, 
Lund 
 
Kvale, S., 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Lindström, F., 2000, Världens dåligaste språk, Albert Bonniers Förlag, 
Stockholm 
 
Ljungberg, A. & Larsson, E., Processbaserad verksamhetsutveckling, 
2001, Studentlitteratur, Lund 
 
Malmi, T., 1997, Towards explaining activity-based costing failure: 
accounting and control in a decentralised organization, i: Management 
Accounting Research, 8, sid. 459-480, Academic Press Limited 
 
Mead, G.H., 1994, The Self, i: Clark H. et al, (red.) Organisation and 
identities, Chapman & Hall 
 
Merchant, K. A. & Van der Stede, W., 2003, Management Control 
Systems, Prentice Hall-Pearson Education Ltd., Harlow 
 
Molander, B., 1998, Vetenskapsfilosofi, Thales, Stockholm 
 
Norén, L., 1995, Tolkande företagsekonomisk forskning, Studentlitteratur, 
Lund 
 



 100 

Norén, L., ”Kvalitativ metod och tolkande forskning”, i: Czarniawska, B. 
(red), Organisationsteori på svenska, 2002, Liber Ekonomi, Malmö 
 
Johansson, R., 2002, Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen, 
Studentlitteratur, Lund 
 
Polesie, T., 1990, Företag i förändring – en studie av identitet och 
ekonomi, BAS Ekon. Förening, Göteborg 
 
Pålsson Syll, L., 2001, Ekonomisk teori och metod, Studentlitteratur, Lund 
 
Rombach, B., Success at the expense of control, i: Brunsson, N., & Olsen, 
J.P., 1993, The Reforming Organization, Routledge, London 
 
Rövik, K.A., 2000, Moderna organisationer, Liber AB, Malmö 
 
Silverman, D., 2003, Interpreting Qualitative Data – methods for 
analysing talk, text and interaction, Sage Publications, London 
 
Waernes, M, Implementation and institutional identity, i: Brunsson, N., & 
Olsen, J.P., 1993, The Reforming Organization, Routledge, London  
 
Yin, Robert K, 1994, Case Study Research – design and methods, second 
ed., Sage Publications, London 
 
Årsredovisning 2002, LRF Konsult AB 
 
SAMLINGSVERK: 
Nationalencyklopedien, 1992, Bokförlaget Bra Böcker AB, Höganäs 
 
ELEKTRONISKA KÄLLOR: 
www.konsult.lrf.se 2003-12-09 
 
OPUBLICERADE: 
Internt material från LRF Konsult  
 
Sjöstrand, Hans Erik Aktuellt nyhetsmorgon den 28 november 



 101 

Intervjuer 
 
Besöksintervju med 2 personer ur ledningen 2003-11-12 
Besöksintervju   2003-11-17 
Telefonintervju   2003-11-17 
Besöksintervju   2003-11-19 
Telefonintervju   2003-11-25 
Besöksintervju   2003-11-28 
Telefonintervju   2003-12-05 
Återkopplande samtal   2001-12-12 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

1. Hur vill ni beskriva bakgrunden till förändringen (argument/orsaker 
etc.)? 

2. Vad har förändringen inneburit för er? 
3. Vilken är den största förändringen? 
4. Vad betyder rådgivning?  
5. Hur arbetar ni med rådgivning? 
6. Vilket stöd har ni fått från ledningen? 
7. Hur har förändringen tagits emot av de anställda? 
8. Vilka möjligheter till påverkan upplever ni att ni har på 

förändringsprocessen? 
9. Hur uppfattar ni att kommunikationen i organisationen, mellan 

ledning och andra nivåer, fungerar? 
10. Vilket tolkningsutrymme upplever ni att ni har vad gäller direktiv, 

arbetsutformning? 
11. Hur utvärderas ni (enhet, chef, anställda)? 
12. Hur arbetar ni med kompetensutveckling? 
13. Vilka är de uttalade direktiven från ledningen i fortsatt arbete med 

förändringen? 
14. Övriga synpunkter eller något som den intervjuade önskar framföra? 
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Bilaga 2 LRF Konsults  
               Femårssammandrag 

 
     ur resultaträkningen 1993 – 2002 

 
 

 

 
Källa: www.konsult.lrf.se 031209 
 
TABELL 1. UR LRF KONSULTS FEMÅRSSAMMANDRAG AV     
                      RESULTATRÄKNINGEN 1998-2002. 
 
 
 
 

Belopp i TKR där ej 
annat anges 

1997 1996 1995 1994 1993 

      
Rörelsens intäkter 757 712 631 317 609 083 536 718 493 922 
Resultat efter 
finansiella poster 

12 452 3 397 35 971 38 836 -14 811 

 
Källa: www.konsult.lrf.se 031209 
 
TABELL 2. UR LRF KONSULTS FEMÅRSSAMMANDRAG AV  
                       RESULTATRÄKNINGEN 1993-1997. 

Belopp i TKR där ej 
annat anges 

2002 2001 2000 1999 1998 

      
Rörelsens intäkter 728 702 704 535 683 347 622 460 658 458 
Resultat efter 
finansiella poster 

29 739 15 973 55 830 -5 672 -27 304 




