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Förord 
 
Att skriva om förändring och förändringsprocesser och samtidigt 
leva i en dynamisk, föränderlig miljö, har ibland känts som en para-
dox. Vem skriver jag om, egentligen? Jag vill börja förordet med att 
tacka alla de personer som på olika sätt bidragit till att studien fått 
just denna inriktning. I mitt tidigare arbete inom barnomsorgen i 
Östersund, Falun, Gagnef och Åtvidaberg lärde jag mig mycket om 
hur svårt det är att leda förändringsarbete. När jag deltog i grupp-
relationskonferenser i Sigtuna och Leicester lärde jag mig hur svårt 
det var att själv förändras. I kontakterna med studenterna på 
grundutbildning och forskarutbildning och med deltagare vid olika 
förändringsseminarier har jag lärt mig hur svårt det är att lära av 
varandra, hur gärna vi vill ha färdiga modeller att falla tillbaka på, 
någon som talar om hur det skall vara. 

Men nu närmar sig denna ’forskningsresa’ sitt slut. En resa som 
varit fylld av överraskningar, upptäckter, ögonblick av insikt, långa 
perioder av missmod och osäkerhet. Att kasta loss från det trygga 
livet som byråkrat till det osäkra livet som doktorand har gjort att 
ibland har en flytväst känts mer befogad än en ny artikel eller bok. 
Min familj känner till att jag är en urusel simmare och att jag bok-
stavligen undviker djupa vatten, men vad jag lärt mig under dessa 
år är att metaforiskt våga ge mig ut på djupt vatten.  

Det man kommer ihåg från en resa är alla människor man möter 
och jag vill tacka några alldeles speciellt för gott ressällskap och för 
att de också fungerat som reseledare och vägvisare. Först och främst 
Per-Erik Ellström, som lyckats med konststycket att ge mig fria 
händer att planera och genomföra min resa på egen hand, men sam-
tidigt både utmana och stödja mig på ett sätt som gjort resan både 
lärorik och glädjefylld. Jag inser att det är bra med struktur, att ha 
ett fokus och att begränsa sig och inte tro att man kan se och upp-
leva allt. Staffan Larsson vill jag tacka för att han läst och kommen-
terat mitt arbete, och inspirerat till att se med etnografens ögon 
även på något så vardagligt som organisationer. Anna-Liisa 
Närvänen vill jag tacka för ett fantastisk arbete med att granska mitt 
manus och diskutera detta vid slutseminariet. Birgitta Larsén har 
redigerat arbetet på ett förtjänstfullt sätt, och den kreativa, 
metaforiska designen av framsidan tillkom i ett kort intensivt möte 
med Helena Wedborn på biblioteket.  



Regionala kommunforskningsrådet i Östergötland vill jag tacka 
för ekonomiskt stöd som gjorde det möjligt att genomföra en pilot-
studie och att påbörja detta projekt.  
Jag har haft förmånen att få tillhöra flera forskningsgrupper och 
först vill jag tacka arbetslivsforskarna för givande samtal, råd och 
stöd, Bo Davidsson, Glenn Hultman, Alger Klasson, Barbro 
Nilsson, Dan Rönnqvist, Per-Olof Svedin, Camilla Thunborg  och 
inte minst Maria Gustavsson för våra diskussioner om vad Giddens 
egentligen menade. Med FOG-gruppen har det varit intressanta se-
minariediskussioner och roliga och givande internatdagar. Tillsam-
mans har vi både praktiskt och teoretiskt utforskat vad en grupp är 
och vad den kan vara. Tack till Dan Stiwne, Stefan Jern, Michael 
Rosander, Anders Hempel, Johan Näslund, Charlotta Einarsson, 
Eva Hammar-Chiriac, Inger Engström, Susanna Matwejeff, Gunilla 
Guvå och Ingrid Hylander. Vem blir det nästa gång? Till Kjell 
Granström vill jag säga ett extra tack för att du läst mina rapporter 
under resans gång, och lärt mig vad referenserna betyder i akade-
miska arbeten.  

Det finns också reskamrater som jag inte kan nämna vid namn 
här men som jag hoppas känner igen sig ändå. Utan er hade det inte 
blivit någon avhandling. Tack till er i Friköping som generöst delat 
med er av glädjeämnen, sorg och ilska. Hoppas att allt blev bra till 
slut! 

Så finns det reskamrater som man delat lunchprat och 
kafferaster med och där det verkligt intellektuella samtalen 
blommat. Tack alla ni som samlats kring lunchtallrikarna och 
ventilerat allt mellan himmel och jord, ingen nämnd och ingen 
glömd, men ett särskilt tack till Bodil Ekholm och Eva Ellström för 
att ni såg till att jag över huvud taget kom iväg till lunchrummet det 
sista halvåret.  

Även resor har en början och ett slut och det finns personer som 
man bär i sitt hjärta, överallt. De som påminner om att det finns en 
värld utanför akademin där saker som mat, fest, kärlek, Gotland, 
tonårskänslor, ekonomi och film är viktiga. Det är min förhoppning 
att jag till mina barn, Jenny och Erik Hemmendorff och Kalle Stiwne 
lyckats förmedla att det är viktigt att våga pröva det som är nytt 
och okänt. Min stora släkt, och särskilt min mamma Bibbi 
Edvardsson, vill jag tacka för att ni lärt mig att det viktiga i livet 
inte är saker utan att vara, helst tillsammans. Så Dan, utan din hjälp, 



din uppmuntran och din (ibland överdrivna) tro på mig hade 
denna resa aldrig fullföljts. 
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Kapitel 1  
 

Inledning 

Menzies-Lyth (1960) beskriver förändring som en resa mot det 
okända, där man för en tid tappar fotfästet och inte med säkerhet 
vet vart nästa steg leder, men där varje nytt steg innebär åtaganden 
till framtida händelser, skeenden och relationer som inte är helt 
förutsebara. Att ta dessa steg väcker ambivalenta känslor hos varje 
individ, och olika överväganden görs innan man beslutar sig för om 
man skall fortsätta. Nyfikenhet, men också tvivel och ångest över 
ovissheten om vart vägen leder, vilka nya utmaningar man kommer 
att möta, liksom osäkerhet om den egna förmågan att klara nya 
uppgifter och hantera nya situationer och relationer skapar ambiva-
lens. Hur man upplever och organiserar sin resa beror på flera 
saker. En van resenär skaffar sig adekvat information och försöker 
själv planera och påverka såväl resmålet som resan, medan den 
som fått information om resan i sista minuten får försöka hänga 
med övriga resenärer. För den som tvingas iväg på en resa, mot 
okänt mål, på obestämd tid, med okända reskamrater kan 
upplevelsen bli allt från en positiv överraskning till en mardröm 
som man försöker uthärda under förhoppningen att resan blir 
kortvarig. Metaforer kan bli verbala fängelser om de tolkas för 
bokstavligt, så jag vill genast säga att den här avhandlingen inte är 
en reseberättelse utan en studie av hur människor förbereder sig för 
en resa in i den kommunala organisationens okända framtid.  
 

Bakgrund 

Bakgrunden till studien är bl.a. erfarenheterna från en pilotstudie 
om organisationer i kris (studien opublicerad. Delar publicerad i 
Edvardsson Stiwne & Stiwne, 1996). Studien visade att när en om-
fattande organisationsförändring skulle genomföras i en kommun 
var förväntningar om vad förändringen skulle leda till redan grund-
lagda hos en grupp barnomsorgsföreståndare. Men 
förväntningarna var inte entydiga och i överensstämmelse med de 
officiella målen, utan de varierade inom gruppen från stor 
entusiasm för de nya möjligheter till förändringar som erbjöds, till 
aktivt motstånd mot de försämringar som befarades. Ytterligare en 
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erfarenhet var hur känsligt det kunde vara att forska i och om en 
organisation som präglades av kris, tumult, oro och 
misstänksamhet (ibid.). Olika episoder gjorde mig uppmärksam på 
att mina handlingar och kontakter tolkades som att jag hade 
outtalade allianser eller överenskommelser med olika parter. Att 
agera öppet och hålla gjorda överenskommelser var strategier för 
att undvika att förstärka den misstänksamhet som redan fanns mot 
kommunens ledning och experter av olika slag (Kernberg, 1986). 

Under 1992 arbetade jag som projektledare vid genomförandet 
av ÄDEL-reformen i Friköping, den kommun som denna studie 
handlar om. Reformen innebar bl.a. att kommunens äldre- och han-
dikappavdelning expanderade genom att den tillfördes verksam-
heter och personal från landstinget. Dessa strukturförändringar 
bidrog till att relationerna i arbetsledargruppen förändrades, och 
många upplevde att invanda handlingsmönster utmanades och att 
det blev konkurrens som arbetsuppgifter och resurser. Konkurrens 
och misstro mellan olika grupper gjorde att revirtänkande och miss-
tro präglade arbetsklimatet. 

Med dessa erfarenheter som bakgrund var min hypotes att för-
ändringar startar redan när dessa planeras, som en förberedelse för 
att möta anteciperade förändringar. Att antecipera betyder att före-
gripa, att ta ut i förväg, att förutsätta som bekant något som inte kan 
förklaras eller förstås i nuet utan i framtiden (Bonniers lexikon 
1966). Anteciperingarna får mening genom att de relateras dels till 
tidigare erfarenheter av liknande situationer, dels till händelser i 
nuet som framstår som kritiska eller överraskande på något sätt. Att 
skapa mening betyder att göra det okända och oväntade begripligt 
(Weick, 1995). Avsikten med den här studien är att fördjupa kun-
skapen om vilken betydelse meningsskapande och antecipering har 
i planeringsfasen, för hur människor förbereder sig och organiserar 
sig för att möta de förändringar som planeras.  

 I början av 1990-talet var framtiden ingalunda överblickbar eller 
förutsägbar för vare sig politiker eller tjänstemän i kommunerna. 
Stora, omvälvande systemskiften pågick eller planerades såväl i 
kommunerna som av intressegrupper i deras omgivning 
(Jacobsson, 1994). Som en bakgrund till studien görs i följande 
avsnitt en allmän beskrivning av svenska kommuners utveckling 
och förändring under 1990-talet. 
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Kommuner i förändring 

Krav på ökad effektivitet och nya, mer marknadsinriktade styrfor-
mer, i kombination med minskade ekonomiska resurser har 
bidragit till att organisationsförändringar av olika omfattning och 
innehåll pågår kontinuerligt i de flesta svenska kommuner sedan 
slutet av 1980-talet. I december 1994 tillsattes på regeringens 
uppdrag den Kommunala förnyelsekommittén för att bl.a. göra en 
samlad utvärdering av de reformer och förändringar som skett i 
kommunernas och landstingens organisationer och 
verksamhetsformer. I utredningen (SOU 1996:169) görs en kort 
historik över viktiga reformer och lagförslag som berört 
kommunerna. I början av 1980-talet var det kommunens 
handlingsfrihet i förhållande till staten och de interna relationerna 
mellan förtroendevalda och kommunala tjänstemän som 
fokuserades. Det var särskilt kommunala chefer som krävde större 
autonomi att sköta sina åtaganden. I slutet av 1980-talet tvingades 
kommunerna till stramare ekonomisk politik och att i högre 
utsträckning än tidigare göra prioriteringar i sina verksamheter. 
Minskade ekonomiska resurser men också nya ideologier och idéer 
om förvaltningen som organisation bidrog till att nya orga-
nisationsformer och nya arbetssätt växte fram (Jacobsson, 1994; 
SOU 1996:169).  

Under mandatperioden 1990-1994 expanderade många kommu-
nala verksamheter genom att ansvaret för statliga och landstings-
kommunala verksamhetsområden överfördes till kommunerna. 
Exempel på detta är kommunaliseringen av skolan, LSS och ÄDEL-
reformen. Under samma tid förändrades kommunallagen för att 
underlätta för kommunerna att privatisera och bolagisera kommu-
nala verksamheter (SOU 1996:169) och ett steg i samma riktning var 
att regeringen påbörjade arbetet med att förändra den arbetsrätts-
liga lagstiftningen. Samtidigt som kommunerna genom statliga re-
former och lagstiftning blev ålagda att ta ansvar för allt större delar 
av den offentliga sektorns verksamheter, infördes skattestopp för 
kommunerna och statsbidragsreglerna ändrades radikalt. Den öron-
märkning som funnits tidigare av medel till vissa verksamheter 
upphörde och kommunerna fick själva i högre utsträckning priori-
tera hur de ekonomiska resurserna skulle användas.  

Alla de organisationsförändringar som blev en konsekvens av 
det ovan nämnda bidrog till massmedias bevakning av de system-
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skiften som ägde rum och inte minst av hur anställda och kommun-
invånare reagerade. De mest genomgripande förändringarna och 
experimenten gjordes i storstadskommuner, men i massmedia 
framställdes det som generella, landsomfattande fenomen. I 
utredningen (SOU 1996:169) framkommer också att det fanns stor 
variation i såväl kommunernas förändringsambitioner som motiven 
bakom dessa. De ideologiska aspekterna betonades starkt i vissa 
kommuner medan andra betonade pragmatiska, praktiska aspekter. 
Detta visar att reformer kan uttydas och tolkas på många sätt, vilket 
ger enskilda aktörer, särskilt i den strategiska ledningen, stort ut-
rymme att göra sina tolkningar och utifrån dessa definiera och for-
mulera problem (Brunsson & Olsen, 1993).  

Systemskiftena innebar bl.a. att privatisering och bolagisering av 
kommunala verksamheter uppmuntrades liksom att företagsliknan-
de styr- och ledningsformer infördes i kommunala verksamheter 
(Blom, 1994; Forssell & Jansson, 1995). I sådana modeller var före-
taget den norm mot vilken ledning och styrning av offentlig sektor 
definierades (Stewart & Ranson, 1994) och i denna jämförelse 
värderades ledarskapet i kommunerna negativt. Med hjälp av nya 
management modeller skulle ledarskapet omdefinieras och dess 
status höjas. När kommunala verksamheter omvandlades till själv-
styrande resultatenheter markerades detta genom att t.ex. rektorer 
och föreståndare fick nya chefstitlar som resultatenhetschefer, om-
rådeschefer etc. Blom (1994) visade i en studie att direktörerna som 
idealtyp blev alltmer förekommande i kommunala organisationer 
under slutet av 1980-talet. 

 

Studiens syfte  

Med det som här beskrivits som bakgrund var jag primärt intres-
serad av att undersöka hur förändringsprocesser gestaltades i en 
kommunal organisation under den tid kommunens ledning plane-
rade, kommunicerade och så småningom fattade beslut om en ny 
organisation. Med förändringsprocesser menar jag här hur männi-
skors anteciperingar om framtida förändringar tar sig uttryck i 
kommunikation och handlande, i hur man pratar om detta i olika 
sammanhang.  

I politiskt styrda organisationer kan planeringsfasen i en planerad 
förändring tidsmässigt bli en utdragen process. Planeringsfasen kan 
också vara ett skede när ovissheten om framtiden är maximal för de 
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flesta i organisationen, när kunskapen om kommunledningens pla-
ner är begränsad och uppgifterna osäkra. När kunskap och infor-
mation saknas blir det stort utrymmet för rykten, fantasier och be-
rättelser liksom för tolkning av ledningens handlande, framför allt 
av vad de inte gör (Alvesson, 1991; Angelöw, 1991; Hartley, 
Jacobson, Klandermans & van Vuuren, 1991; Weick, 1995).  

Pedagogisk forskning visar att samma övergripande kontexter 
kan tolkas och upplevas på olika sätt i lokala kontexter (Lindblad & 
Pérez Prieto, 1997), och därmed blir handlande och handlingsstra-
tegier också olika. I insamling, bearbetning och tolkningar av data 
har detta blivit tydligt även i denna studie. Eftersom fokus i studien 
är den sociala, interaktionistiska aspekten av förändringsprocesser, 
så gör jag en åtskillnad mellan handling och handlingsstrategier och 
organisering och organiseringsstrategier, på det sättet att det senare 
begreppet implicerar ett kollektiv handlande i en kontext där ideo-
logiska strukturer sätter vissa gränser för vad som är möjligt eller 
omöjligt.  

För att förstå hur detta tar sig uttryck har under hand följande 
frågeställningar vuxit fram och de strukturerar också den jämföran-
de analysen i kapitel nio.  

 
• Det kontextuella meningsskapandet. Vilken betydelse har det 

organisatoriska sammanhanget, kontexten, för meningsskapan-
det? Vilken betydelse har meningsskapandet för hur föränd-
ringar anteciperas? Hur tar sig detta uttryck i gruppernas be-
skrivningar av sig själva i relation till andra?  

 
• Organiseringsstrategier. Vilka principer och strategier för hand-

lande säger sig grupperna sträva efter och hur gör man i prak-
tiken i möten av olika slag? På vilket sätt förändras detta under 
planeringsfasen?  

 
• Ideologiska strukturer. Hur gestaltas de värden och ideologier 

som ligger till grund för meningsskapande, identitetsskapande 
och organiseringsstrategier? På vilket sätt förändras detta under 
planeringsfasen?  

 
Huvudsyftet fanns från början men frågeställningarna har vuxit 
fram i arbetet med insamling, bearbetning och analys av det empi-
riska materialet och litteraturstudier. De teoretiska referensramar 
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som presenteras i kapitlen två till fyra har vuxit fram på samma 
sätt. 

 

Forskningsperspektiv 

Att forska om hur förändringar anteciperas i organisationer innebär 
att forska i en kontext som präglas av ambivalens, osäkerhet och 
mångtydighet (Gummesson, 1991). Jag har därför valt ett interpre-
tativt forskningsperspektiv där fokus är människors tolkningar och 
meningsskapande (Denzin, 1994; Gioa & Chittipeddi, 1991; Jeffcut, 
1994; Smith, 1993). Syftet med att använda en interpretativ ansats är 
att jag ser denna som en möjlig väg att komma under ytan på det 
för givet tagna och upptäcka underliggande ideologiska strukturer 
som på olika sätt hindrar eller möjliggör organisationsförändringar.  
En interpretativ forskningsansats gör det möjligt att lyfta fram och 
belysa komplexiteten i förändringsprocesser genom att presentera, 
beskriva, kontrastera och jämföra subjektiva bilder och berättelser 
mot varandra, och att med hjälp av tolkningsramar presentera 
olika, möjliga tolkningar. Studien skall läsas och förstås på detta 
sätt och gör inte anspråk på att presentera generella, slutgiltiga 
sanningar.  

 

Tillvägagångssätt 

Studien är gjord i en medelstor, mellansvensk kommun, Friköping, 
där den politiska ledningen, i slutet av 1992, beslutade att en om-
organisation skulle göras. Målet var att en ny organisation skulle 
träda i kraft i januari 1995 när en ny kommunledning skulle 
tillträda efter valet 1994. 

 Planerade förändringar kan delas upp i ett antal faser, t.ex. pla-
nerings- genomförande- och avslutningsfas (Hawkinshire & Ligget 
Jr, 1990; Lewin, 1947). Studien omfattar planeringsfasen, som i stu-
dien sträcker sig från september 1993 till maj 1994. Under den tiden 
följs två tjänstemannagrupper, en från fastighetsförvaltningen och 
en från äldre- och handikappomsorgen. Vid valet av grupper var 
några kriterier vägledande. Deltagarna skulle ha befattningar och 
positioner som gjorde det möjligt för dem att relativt fritt röra sig i 
organisationen och de skulle ha ett kontaktnät som omfattade såväl 
politiker och beslutsfattare i andra förvaltningar som övriga kom-
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munanställda och allmänheten. Grupperna skulle vara olika var-
andra med avseende på storlek, gruppsammansättning, arbetsupp-
gifter och lokalisering i kommunen.  

Inom studiens tidsram har deltagarna intervjuats vid två till-
fällen och i båda grupperna har möten observerats.  

Förutom dessa två grupper finns ytterligare en grupp med i stu-
dien och det är den projektledningsgrupp som planerade föränd-
ringen. I studien har den gruppen inte intervjuats eller observerats, 
utan deras handlande kommer till uttryck indirekt och infereras 
utifrån de officiella dokument som presenteras, och genom de före-
trädare som representerade gruppen vid ett informationsmöte och 
vid fullmäktigemötet när beslutet fattades. Under hand har jag tagit 
del av sådant utredningsmaterial och andra officiella dokument 
som varit tillgängliga för samtliga deltagare, och jag deltog i ett av 
informationsmötena om den nya organisationen samt i fullmäktige-
mötet där beslutet om den nya organisationen fattades.  

Det jag tagit fasta på i materialet ärvad och hur individer och 
grupper berättar om sig själva och andra i organisationen, och vilka 
händelser som uppfattas som betydelsefulla för deras antecipering-
ar om framtiden (Isabella, 1990; Manning, 1979; Milliken, 1990). 
Materialet har bearbetats och analyserats kontinuerligt och presen-
teras dels i form av en beskrivning av kommunen och kommunled-
ningen som meningsgivande kontext, dels i form av två fylliga fall-
beskrivningar av de två gruppernas organisering. Som berättelser 
är fallbeskrivningarna sekvenserade utifrån kommunledningens 
tidsplan för planeringsarbetet. I studien har planeringsfasen delats 
in i tre teoretiska fasindelningar som benämns antecipering, 
kulminering och efterdyning. I fallbeskrivningarna har jag sökt 
teman och mönster (Bruner, 1990; Denzin, 1994; Taylor & Lerner, 
1996) och utifrån detta har fallbeskrivningarna kondenserats och 
rekonstruerats i form av ett antal bilder (images). Dels av hur 
grupperna beskriver kommunen som organisation och dels hur de 
beskriver den egna gruppen. I en jämförande analys tolkas och 
jämförs bilderna utifrån det inledande syftet och frågeställningarna. 
Jämförelsen relateras också till kommunen som meningsgivande 
kontext. I diskussionskapitlet används de teoretiska 
tolkningsramarna som underlag för en diskussion resultaten och i 
vilken utsträckning tolkningsramarna bidragit till eller begränsat 
möjligheterna att skapa ny kunskap om hur förändringar 
anteciperas, och om meningsskapande och organisering.  

- 7 -



- 8 - 

Genom att på detta sätt börja studien relativt förutsättningslöst 
och sedan kontinuerligt arbeta med såväl empiri och teori har efter 
hand några huvudteman framträtt. 

 

Studiens teman 

Övergripande teman är det kontextuella meningsskapandet, sam-
spelet mellan strukturer och människor och identitetsskapande och 
intergruppsrelationer. I detta avsnitt skall jag kort beskriva vad 
dessa teman betyder och på vilket sätt de gestaltas.  

Det kontextuella meningsskapandet 

Meningsskapande sker i en kulturell och historisk kontext (Denzin, 
1994) i kommunikation och kommunikativa handlingar, inte genom 
dessa (Mumby, 1988; Weick, 1995). Man kan säga att kulturen i en 
viss kontext uttrycks i kommunikation och kommunikativa hand-
lingar (Alvesson & Berg, 1988). I studien belyses några aspekter 
som har betydelse för kommunikationen i en kontext. En aspekt är 
betydelsen av fysisk distans respektive närhet. Goffman (1959) talar 
om kommunikation i olika regioner, den främre respektive bakre 
regionen, och Spain (1992) lyfter fram den spatiala segregationens 
betydelse för tillgången till kunskap och information och Giddens 
(1991) relaterar dessa begrepp till möjligheterna till kontroll och 
tillit. En annan aspekt är tiden, som bl.a. innebär att kommunikatio-
nen får olika betydelse när människor möts kontinuerligt i vardag-
lig interaktion jämfört med när detta huvudsakligen sker i formella, 
arrangerade möten av olika slag. Ytterligare en aspekt är hur identi-
tet, makt och status tar sig uttryck i sociala påverkansprocesser av 
olika slag, såväl direkta som indirekta (Hogg & Abrams, 1995).  

Vilken betydelse meningsskapandet har visar sig på olika sätt, 
dels i konkreta handlingar, dels i mer eller mindre medvetna motiv 
eller intentioner bakom handlandet. De senare gestaltas på olika 
medvetandenivåer och är därför inte alltid möjliga att verbalisera. 
Genom att fokusera på hur människor talar om sig själva och sin 
organisation, i de metaforer, berättelser och bilder, är det möjligt att 
undersöka och tolka vad som finns under ytan på det som visas 
upp officiellt och tas för givet (Boden, 1994; Bruner, 1990; Goffman, 
1959; Weick, 1995) och vilka underliggande ideologiska strukturer 
som bidrar till att människor, av olika anledningar, ser sig 
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förhindrade att uttrycka vissa åsikter eller värderingar i klartext. 
Detta blir särskilt tydligt i förändringsskeden när omgivningen 
präglas av osäkerhet och ambivalens (Edvardsson Stiwne & Stiwne, 
1996).  

Strukturernas dualitet 

Samspelet mellan organisationens strukturer och aktörer gestaltas i 
det sätt på vilket individer och grupper i olika kontexter förhåller 
sig till såväl formella regler, beslut och positioner som de normer 
och värderingar som dessa grundas på. I organisationsteorier och 
olika organisationsmodeller finns implicita antaganden om samspe-
let mellan strukturer och människor. I strukturella, rationella mo-
deller finns antagandet att strukturerna styr mänskligt handlande 
(Bolman & Deal, 1995; Mintzberg, 1983; Pugh, 1990) och att orga-
nisationen är ett instrument för att uppnå specifika mål. Organisa-
tionsförändringar görs med syfte att förändra formen, vilket mer 
eller mindre automatiskt förväntas påverka och förändra män-
niskors handlande. I planerade förändringar finns implicit synsättet 
att sådana förändringar kan planeras och styras och att resultatet 
kan prediceras och kontrolleras (Bennis, Benne & Chin, 1969; Berg, 
1979). I ett institutionellt perspektiv är det idéerna om organisatio-
ner, som styr hur dessa utformas och aktörerna är mer eller mindre 
fångna i olika tidsandor, trender eller moden (Jacobsson, 1994). 
I ett symboliskt, konstruktivistiskt organisationsperspektiv ses orga-
nisationen som socialt konstruerad den finns inte annat än i den be-
tydelse som aktörernas tolkningar och konstruktioner ger dem 
(Alvesson & Berg, 1988; Czarniawska-Joerges, 1993). I ett radikalt 
konstruktivistiskt perspektiv är individen den meningsskapande 
enheten. I studien försöker jag förhålla mig till dessa båda synsätt, i 
en mellan position, där jag argumenterar för att organisationen och 
dess formella strukturer existerar som t.ex. formella organisations-
planer, beslut, delegationsordningar etc., men att de får olika be-
tydelse i olika kontexter och i olika situationer. Giddens (1984) an-
vänder uttrycket strukturernas dualitet för att beskriva hur aktörer 
såväl påverkar som påverkas av strukturerna, och att detta är ett 
kontinuerligt pågående samspel där vad som är struktur och vad 
som är aktör definieras av tid och rum. Organisationen är ett nät-
verk av relationer, en process där människors organisering i var-
dagen ger strukturerna innehåll och betydelse. I ett sådant perspek-
tiv görs organisationsförändringar som en pågående anpassning 
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till, eller kontinuerlig förändring av organisationens yttre och inre 
kontext, eller individers och gruppers yttre och inre världar 
(Agazarian & Peters, 1981; Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992).  

Identitetsskapande och intergruppsrelationer 

För att förstå hur det kommer sig att de organisatoriska struktu-
rerna kan uppfattas och tolkas på olika, ibland motstridiga sätt, i 
samma övergripande kontext används i studien teorier om iden-
titetsskapande och intergruppsrelationer (Edvardsson Stiwne, 1993; 
Hogg & Abrams, 1995; Schein, 1988; Tajfel, 1978; Turner, 1991). I 
dessa teorier hävdas att tillhörigheten till olika grupper och sociala 
kategorier har betydelse för identitetsskapande och meningsskapan-
det (Weick, 1979; 1995). Organisationens struktur kan med ett 
sådant perspektiv sägas bestå i det sätt på vilket makt- och status-
relationerna mellan sociala kategorier definieras i olika kontexter 
(Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991), såväl formellt som 
normativt. I ett sådant perspektiv blir individers och gruppers 
föreställningar om sin egen och andras position lika betydelsefulla 
som hur dessa officiellt och konkret definieras.  

Med detta sätt att se kan relationerna inom en organisation defi-
nieras som intergruppsrelationer (Boalt Boëthius, 1996; Brewer & 
Miller, 1996; Edvardsson Stiwne, 1993), där gränserna mellan grup-
per kan vara mer eller mindre synliga och möjliga att överskrida. 
Individers och gruppers handlingsutrymme, såväl subjektivt som 
objektivt, definieras utifrån dessa tillhörigheter, och Ahrne (1993) 
menar att tvångsmässighet respektive frivillighet i grupptillhörig-
heten är en viktig aspekt för förståelsen av hur individer använder 
sitt handlingsutrymme.  

 Identitetsskapande sker när individer och grupper i vardaglig 
kommunikation och handlande tolkar, skapar och förändrar bilden 
av vilka de är och vilka de skulle vilja vara (Czarniawska & Calás, 
1995). Planeringsfasen i en organisationsförändring kan därmed ses 
som ett skede när tillhörigheter och gränser inom och mellan grup-
per blir särskilt framträdande, när identiteter definieras och synlig-
görs (Sahlin-Andersson, 1994). Detta skapar såväl förhoppningar 
om möjligheten att byta tillhörighet som farhågor att tillhörigheter 
hotas. 
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Disposition 

Avhandlingen är disponerad på följande sätt. Den teoretiska refe-
rensramen presenteras i kapitlen två till fyra. I kapitel två behandlas 
olika aspekter av organisation och förändring, och i kapitel tre ut-
vecklas detta i diskussionen om olika sätt att se på samspelet mellan 
strukturer och människor. Kommunikation och handlande är det 
kitt som binder ihop empiri och teori i studien. I kapitel fyra be-
handlas några olika aspekter av kommunikation i organisationer.  

Därefter följer en beskrivning av forskningsperspektiv och till-
vägagångssätt i kapitel fem. I kapitel sex beskrivs kommunen som 
organisation och som meningsgivande kontext, d.v.s. hur kommun-
ledningen planerade, kommunicerade och fattade beslut om orga-
nisationsförändringen. I detta kapitel beskrivs också hur politiska 
grupper, förvaltningar och enskilda verksamheter reagerade på 
kommunledningens organisationsförslag. I kapitlet finns också be-
skrivningar av dels ett informationsmöte, dels fullmäktigemötet när 
beslutet om den nya organisationen fattades.  

Kapitel sju och åtta är beskrivningar av hur omsorgsgruppen 
respektive fastighetsgruppen organiserar sig under planeringsfasen. 
I kapitel nio görs en jämförande analys av fallbeskrivningarna och 
där sammanfattas resultaten av studien. I kapitel tio diskuteras 
analyserna och resultaten utifrån de teoretiska tolkningsramarna. I 
kapitlet diskuteras vidare kvalitetskriterier och studiens relevans 
och bidrag till kunskap om förändringsprocesser i kommunala 
organisationer.  
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Kapitel 2 
  

Organisering och förändring 

I det här kapitlet kommer jag att definiera några begrepp och rela-
tionerna dem emellan, och diskutera hur dessa kommer att an-
vändas som teoretiska tolknings- och analysredskap. Min utgångs-
punkt är att förändringar åstadkommes av individer som handlar, 
men att detta handlande såväl begränsas som möjliggörs av organi-
satoriska strukturer och relationer (Giddens, 1984; Löwstedt, 1995). 
Med detta vill jag förtydliga att titelns begrepp, förändringsproces-
ser i kommunal organisation anspelar på hur människor påverkar 
och påverkas av varandra i ett skede när organisationens formella 
strukturer är i förändring, att det är sociala förändringsprocesser i 
organisationer som är i fokus för studien. Detta betyder att jag i de 
teoretiska avsnitten kommer att diskutera begrepp som å ena sidan 
kan uppfattas som varandras motsatser, som objekt och process, 
men som också kan ses som varandras förutsättningar, och det är 
detta perspektiv som jag kommer att argumentera för.  

Ett annat viktigt klargörande är att i studien kommer jag också 
att betona den sociala aspekten av individers handlande, i ett fält 
där den enskilda personen måste förhålla sig till de begränsningar 
men också möjligheter som de organisatoriska strukturerna ger i en 
viss kontext. Detta begrepp är centralt i avhandlingen och jag skall 
inledningsvis precisera hur begreppet kommer att användas. Ur en 
aspekt talar jag om kontext som ett formellt, avgränsat samman-
hang, t.ex. kommunen som kontext kan definieras utifrån de egen-
skaper den innesluter och omfattar, som organisation, som bostads-
område etc. I den betydelsen använder jag begreppen övergripande 
kontext, medan begreppet lokala kontexter används för att definiera 
avgränsade enheter, eller organisationer inom kommunen (Sahlin- 
Andersson, 1994).  

En annan aspekt av kontext är det som Weick (1995) benämner 
’enacted environments’ och som jag översätter med de lokala kon-
texternas inre världar, och som är föreställningarna, konstruktioner-
na om egenskaper i den egna kontexten. Dessa får sin betydelse och 
mening först när de relateras till andra kontexter (Hogg & Abrams, 
1995; Weick, 1995). Ett annat centralt begrepp i studien är gestalt-
ning, och med detta menar jag fortsättningsvis hur någonting, fakta, 
upplevelser, känslor etc. tar sig uttryck i såväl ord som handling, i 
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ett socialt sammanhang. Detta knyter an till ytterligare ett begrepp 
som är centralt i studien, meningsskapande. Det används fortsätt-
ningsvis i betydelsen begripliggöra något, för sig själv och andra i 
ett socialt sammanhang. Weick (1995) definierar meningsskapande 
som en process som bl.a. kännetecknas av att den grundar sig i 
identitetsskapande, den är retrospektiv, social, kontinuerligt pågå-
ende, inriktad på och styrs av särskilda händelser och sannolikhets 
bedömningar och uppskattningar. Därmed kan man hävda att me-
ningsskapande är en begripliggörandeprocess där både förståelse 
och förklaring används liksom både tanke och handling. För att för-
stå meningsskapandet i ett skede när organisatoriska förändringar 
anteciperas blir det särskilt viktigt att förhålla sig till denna dualism 
mellan strukturer som konkreta fenomen i konkreta kontexter och 
som tolkade erfarenheter i de lokala kontexternas inre världar.  

 

Organisation och organisering 

I klassiska organisationsteorier ses organisationer som konkreta, av-
gränsade enheter eller fenomen som har strukturer, mål och 
resurser och som styrs av organisationens ledning (Czarniawska-
Joerges, 1993, Pugh, 1990). Ofta beskrivs också organisationen som 
ett handlande subjekt, organisationen beslutar, lär, uppmuntrar etc. 
Exempel på organisationsformer som tar sin teoretiska 
utgångspunkt i sådana synsätt är maskinbyråkratier och 
pyramidformade strukturer (Mintzberg, 1983). Dessa styrs av i hög 
grad av strukturer, och det som värderas högt är ordning och reda 
liksom makt och lydnad (Risling & Risling, 1996). Organisatoriska 
strukturer lever ett eget liv, fristående från aktörerna, vars roller i 
organisationen är att i sina olika funktioner handla inom ramen för 
de förutbestämda strukturerna. I organisationsteorier som utgår 
från denna kunskapssyn betonas att organisatoriska strukturer bör 
utformas på sådant sätt att organisationens mål och uppgifter kan 
utföras på bästa sätt (Jaques, 1976; Pugh, 1990) och för att de 
anställdas arbete skall kunna samordnas och kontrolleras. 
Organisationens formella struktur definieras av de beslut och 
dokument som beskriver hur denna organisering och kontroll skall 
ske liksom hur mandat, befogenheter, ansvar och resurser skall 
fördelas (Conrad, 1983). Dessa enheter kännetecknas av att de är 
avgränsbara, mätbara och styrbara (Jacobsson, 1994). Flera forskare 
hävdar att organiserande, i betydelsen skapande av sådana 
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avgränsade organisationer, är en betydelsefull aspekt av det som 
sker i svenska kommuner, och att detta görs för att skapa identitet 
inom den kommunala organisationen (se Jacobsson, 1994).  
Ett annat sätt att beskriva organisationer är som institutioner, som 
institutionaliserade idéer om hur organisationer bör vara utforma-
de. Om man säger att i det första perspektivet styrs aktörerna av 
förnuft, kunskap och gör strategiska val, som skall främja organisa-
tionens mål och uppgifter, så ifrågasätts detta i ett institutionellt 
perspektiv (Jacobsson, 1994; Blomqvist, 1996). Man menar att aktö-
rer snarare handlar för att legitimera verksamheter och de i sitt be-
slutsfattande påverkas starkt av idéer som finns i omgivningen, där 
vissa idéer är så självklara och tas så för givna att de inte diskuteras 
eller än mindre ifrågasätts.  

I organisationsforskning ur ett sådant perspektiv, ses organisa-
tionen som ett objekt vars olika egenskaper studeras. De anställda 
blir informanter som förser forskaren med data om organisationen. 
Strukturella fenomen antas vara svåra att se av dem som själva be-
finner sig i organisationen och därför har forskare eller konsulter de 
bästa förutsättningarna att studera och skapa kunskap om organisa-
tionen. Sådan kunskap förutsätts vara värderingsfri, objektiv och 
generell (Alvesson & Willmott, 1996; SOU 1996:169) och ledningens 
perspektiv och kunskapssyn blir synonymt med organisationens. 
Syftet med forskningen är att ge förutsättningar för prediktion och 
kontroll av olika faktorer. Tiden är inget problem i forskningen 
eftersom egenskaper och tillstånd förutsätts ’finnas’ och vara rela-
tivt stabila och predicerbara.  

Det som går förlorat i forskning ur detta perspektiv är den 
mänskliga, interaktionella dimensionen i organisationerna. Männi-
skor i organisationen beskrivs med etiketter som anställda, chefer, 
politiker eller andra neutrala och stereotypa kategoriseringar utan 
kön, ålder, värderingar eller känslor (Czarniawska & Calás, 1995). 
Genom att fokusera på organisatoriska strukturer kan man visser-
ligen beskriva och förklara ett fenomens form men det säger ingen-
ting om innehållet (Löwstedt, 1995). För att kunna göra detta måste 
man använda en definition av organisation där processen betonas, 
vilket gör det möjligt att beskriva ett fenomens utveckling i tiden.  

Ett sådant sätt att se på organisationer är som nätverk av relatio-
ner där de formella strukturerna kontinuerligt gestaltas och iscen-
sätts av individer och grupper i vardagens interaktioner och hand-
lingar. Weick (1979; 1995) menar att olika grupperingar och enheter 
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inom samma organisation många gånger är löst kopplade till var-
andra, vilket betyder att förändringar i en del kan få allt från stora 
till inga konsekvenser i andra delar. I ett sådant perspektiv finns 
fortfarande organisationen, som form, men det som fokuseras är 
hur människor organiserar sig i lokala kontexter. Från organisatio-
nen som handlande subjekt förflyttas fokus till individen som aktör 
i ett socialt sammanhang. Exempel på organisationsformer som tar 
sin teoretiska utgångspunkt i sådana synsätt är professionella orga-
nisationer och ad hocratier (Mintzberg, 1983). Dessa styrs i hög grad 
av kulturer (Alvesson & Berg, 1988; Schein, 1993; Smircich, 1983) 
och det som värderas högt är flexibilitet, synergi, frihet och 
kunskap (Risling & Risling 1996). Människors praktiska 
erfarenheter av diskrepansen mellan officiella beskrivningar av hur 
organisationer fungerar och hur detta gestaltas i verkligheten har 
bidragit till att organiseringsprocesserna i organisationer fokuserats 
(Czarniawska-Joerges, 1992; Weick, 1979). Ur ett sådant perspektiv 
kan en organisation definieras som,  

/.../ locally organized and interactionally achieved contexts of 
decision-making and of enduring institutional momentum /.../ 
(Boden, 1994, p. 1).  

Med en sådan definition kan man säga att organisationsteorier är 
teorier om socialt handlande, och istället för organisationen är orga-
niserandet i fokus (Czarniawska-Joerges, 1992; Weick, 1995). Socialt 
handlande sker i nätverk av relationer som kan vara mer eller 
mindre öppna mot omvärlden. En definition av ett relativt slutet 
nätverk i en hierarkisk organisation är: 

... collectivities whose participants share a common interest in 
the survival of the system and who engage in collective 
activities, informally structured, to secure this end (Scott, 1987, 
p. 23).  

Medan definitionen av ett mera öppet nätverk är 

... coalitions of shifting interest groups that develop goals by 
negotiation: the structure of the coalition, its activities and its 
outcomes are strongly influenced by environmental factors 
(Scott, 1987, p. 23). 

Till skillnad från det tidigare beskrivna organisationsperspektivet 
tillskrivs här inte organisationer fysiska eller psykologiska egenska-

- 16 -



- 15 - 

per utan det är individer och grupper som för sig själva och andra 
definierar organisationen och dess funktion. Tiden blir betydelsefull 
när verkligheten kontinuerligt definieras, tolkas och förhandlas i 
pågående handlingsflöden (Giddens, 1984). I forskning ur ett orga-
niseringsperspektiv blir kunskap om organisationen något som ska-
pas av forskare och aktörer tillsammans i ett utforskande av den 
sociala praxisen, av handlingsmönster och kommunikation. 
Det som beskrivits här är teoretiska perspektiv, idealmodeller, som 
knappast existerar i verkligheten. I de flesta organisationer finns 
människor med olika perspektiv och det kan bli ett dilemma när 
organisations- och organiseringsperspektiven möts, eftersom de 
grundar sig i helt olika kunskapssyn.  

  

Förändring och förändringsprocesser 

Betydelsen av organisatorisk förändring blir olika beroende på dels 
hur organisationen definieras och dels vad som värderas högt. Om 
uppfattningen är att strukturerna skall styra, då blir det viktigt att 
förändra organisationens form (Löwstedt, 1995) för att skapa ord-
ning och göra organisationen effektivare och resursutnyttjandet 
bättre. I det här avsnittet definierar jag och diskuterar detta som pla-
nerade förändringar. 

Om organiseringsprocessen är i fokus och uppfattningen är att 
kulturen styr, då blir det viktigt att förändra processer av olika slag 
för att finna nya sätt att relatera, kommunicera, samarbeta och orga-
nisera sig. Avsikten är att skapa flexibilitet i organisationen och att 
anställdas handlingsfrihet skall ökas genom förändringar av deras 
tanke- och handlingsmönster, tillhörighet, identitet och relationer. I 
det här avsnittet definieras och diskuteras detta som kontinuerligt 
förändrande.  

Planerade förändringar 

Teorier om planerade förändringar har haft stor genomslagskraft i 
den organisatoriska verkligheten, vilket bl.a. visar sig i att det finns 
många förändringsmodeller som bygger på antaganden om män-
niskans rationalitet, linjära utvecklingsperspektiv och tilltro till möj-
ligheten att predicera och kontrollera resultatet av förändringar 
(Deetz, 1994). Med tio års mellan rum gjorde Bennis, Benne & Chin, 
(1969) och Berg (1979) forskningsöversikter för att undersöka vad 
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som skilde teorier om planerade förändringar från teorier om för-
ändring som process. Några slutsatser var att de flesta teorierna ut-
går från ett rationellt planeringsperspektiv, men att många teorier 
integrerade olika perspektiv.  

Planering handlar om förmågan att göra kvalificerade förut-
sägelser om framtiden med avsikten att dessa skall styra framtida 
handlande (Encel, Marstrand & Page, 1975). Sådana förutsägelser, 
eller anteciperingar görs utifrån de referensramar eller ideologier 
(Spybey, 1989) som styr hur information väljs ut, struktureras och 
valideras (Turner, 1991). Förändringsmodeller som tar sin utgångs-
punkt i tilltro till möjligheterna att planera förändringar har kritise-
rats av flera forskare (Czarniawska-Joerges, 1988; Deetz & Mumby, 
1990; Deetz, 1994). Man menar att dessa bidrar till att det klassiska 
organisationsbegreppet reifieras och att den rationella och instru-
mentella kunskapssynen förstärks. En risk finns också att ledning-
ens eller experters kunskap ges allmängiltig status och att åsikter 
och kunskap som motsäger dem undertrycks eller döljs.  

Men det finns stor tilltro till modeller för planering av föränd-
ringar, inte minst i offentliga, politiska organisationer (SOU 1996: 
169). Under 1990-talet genomfördes många sådana administrativa 
reformer utan några tydligt definierade problem eller problemana-
lyser. Motivet tycktes snarare vara att omdefiniera organisationens 
identitet (Jacobsson, 1994; Sahlin-Andersson, 1994). Genom att an-
vända en färdig modell, en idé som ger legitimitet i omvärlden, så 
ifrågasätts inte ideologierna och värderingarna bakom begrepp som 
t.ex. effektivitet och flexibilitet och därmed döljs också frågan om 
vems eller vilkas definition av effektivitet, flexibilitet och legitimitet 
som ligger till grund för förändringskraven (Cameron & Whetten, 
1983; Forssell & Jansson, 1995). Genom fokuseringen på form och 
struktur i planeringsarbetet finns också en risk att organisationsför-
ändringen blir ett mål i sig istället för ett medel för att utveckla or-
ganisationen (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992; SOU 1996:169).  

I sättet att planera organisationsförändringar finns alltid en ide-
ologi eller kunskapssyn som bl.a. gestaltas i hur organisationens 
yttre och inre kontext definieras (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992), 
och i hur anställda definieras och positioneras (Conrad, 1983) samt 
hur ledning och styrning definieras och värderas. I en snabbt för-
änderlig omvärld blir det särskilt viktig att uppmärksamma vilka 
underliggande ideologier och värderingar som finns bakom till 
synes vardagliga saker som hur information hanteras, hur arbets-
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uppgifter fördelas och hur löner sätts. I planerade förändringar blir 
ledningens befogenheter och möjligheter att definiera problem och 
att skaffa kunskap och information viktiga maktfaktorer (Deetz, 
1994; Mumby, 1988). Vilka möjligheter man har att genomföra de 
förändringar som planerats, beror på vilka ledningens makt- och 
kontrollfunktioner är. Alvesson (1993) hävdar att den öppna, rep-
ressiva kontrollen har minskat, men istället har disciplineringen fått 
större betydelse. Denna kontrollfunktion bygger på individers iden-
titet, intressen och relationer och deras tillgång till information och 
kunskap.  

Ledningens förmåga att göra kvalificerade förutsägelser om 
framtiden är beroende av att det råder konsensus om målen för 
organisationen, vilken den viktigaste omgivningen är och att tiden 
ses som linjär. I politiskt styrda organisationer finns det, per defi-
nition, olika och motstridiga intressegrupper också i dess ledning. 
När en kommunal omorganisation planeras kan det därför vara av 
intresse att fråga sig vilka motiven för förändringen är och vilka 
värderingar som ligger till grund för den förändringsmodell som 
väljs. En viktig aspekt är därför hur ledningen styr och leder orga-
nisationen. Implicit i modeller om planerade förändringar finns an-
tagandet att de som planerar och leder förändringen själva kan stå 
utanför och iaktta arbetet på avstånd (Argyris, 1990; Marshak, 
1993), något som också bekräftas i studier om 
organisationsexperimenten i kommuner och landsting (Jacobsson, 
1994). 

Flera modeller för planerade förändringar är baserade på grund-
idéerna i Lewins förändringsmodell (Hawkinshire & Ligget Jr, 1990; 
Lewin, 1947) där förändring antas ske i olika faser som benämns 
planering, upptining, rörelse, frysning och avslutning. De olika 
faserna kännetecknas av olika grad av stabilitet respektive osäker-
het och turbulens. De anställdas involvering i förändringsprocessen 
kan variera, men grundtanken i modellen är att det råder konsensus 
om målen för förändringen. 

En kritik som riktats mot rationella förändringsmodeller är att 
samma modeller används oberoende av motiven för eller inten-
tionerna med förändringarna. Om motivet för omorganisationen är 
krav från omgivningen krävs andra strategier än om motivet är 
krav inifrån (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). Om intentionerna 
med förändringarna är att organisationens grundläggande, ide-
ologiska strukturer skall förändras för att man därmed vill åstad-
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komma någon form av kultur- eller systemskiften krävs andra stra-
tegier än om man avser att åstadkomma smärre kosmetiska juste-
ringar eller enbart vitalisering och föryngring av befintliga struk-
turer (Argyris, 1990; Marshak, 1993; Weick, 1990).  

 
Kontinuerligt förändrande 

Berg (1979) menar att teorier där förändringsprocessen är i fokus är 
antingen inriktade på förändringsmönster, stadier eller livscykler, 
eller på bakomliggande mekanismer som upprätthållandet av jäm-
vikt, linjära utvecklingsprinciper eller naturliga självorganiserande 
principer. Teorierna tillämpas som om sådana principer är desam-
ma för individer, grupper och organisationer när dessa ses som 
system som är mer eller mindre öppna (Boalt Boëthius & Jern, 
1996). I systemperspektiven förutsätts implicit att det råder 
konsensus om hur såväl omgivningen som målen definieras. I ett 
sådant förändringsperspektiv finns en risk att man bortser från att 
omgivningen kan definieras olika beroende på vem i ett system som 
gör denna definition, och att de värderingar och motiv som ligger 
till grund för individers och gruppers handlingsstrategier därmed 
döljs. 

Om man ser förändring, som en kontinuerligt pågående me-
ningsskapande process, blir en viktig aspekt av forskningen att un-
dersöka vilken innebörd eller mening organisatoriska förändringar 
får för individer och grupper. När strukturer förändras, så föränd-
ras också relationerna mellan människor liksom deras identitet i 
organisationen (Sahlin-Andersson, 1994). I meningsskapande pro-
cesser är identitet, kontinuitet och föutsägbarhet liksom tidigare er-
farenheter viktiga aspekter. Människans förhållande till förändring 
kan ses som ett dialektiskt förhållande mellan varande och vardan-
de i den meningen att varande står för kontinuitet och vardande 
står för förändring (Watzlawick, Weakland & Fish, 1974). Konti-
nuitet och förändring ses därmed som aspekter av varandra. Ett sätt 
att se på detta är att viljan och förmågan att våga förändra och 
förändras är större i en kontext där man känner sig trygg och säker, 
medan i en kontext där man känner sig otrygg och osäker blir 
tradition och förutsägbarhet viktigt för att omvärlden inte skall 
upplevas som hotfull och sönderfallande. Giddens (1984) använder 
begreppet ontologisk säkerhet för att beskriva människans ambiva-
lens till å ena sidan trygghet, förutsägbarhet och rutiner och å andra 
sidan autonomi, självständighet och utveckling. Vissa forskare 
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(Menzies-Lyth, 1960; Moxnes, 1984; Thylefors, 1991) menar, att 
detta skapar ångest och osäkerhet och att ett sätt att hantera detta 
dilemma är överdriven kontroll och fasthållande av rutiner. 
Giddens (1991) menar att detta snarare är ett uttryck för hur aktörer 
både skapar strukturer och samtidigt formas av dem. I detta sam-
spel är tillit och förtroende aspekter som har betydelse för självbild 
och identitetsskapande. 

Med detta sätt att se på förändring som en process betonas att 
djupet och omfattningen av individers benägenhet till förändrande 
är beroende av deras relationer till sin omgivning och i vilken ut-
sträckning de upplever omgivningen som stabil eller osäker. För-
ändring blir en interaktiv process, där individers sociala identitet, 
status och relationer i organisationen får betydelse för hur de upp-
fattar, tolkar och värderar kunskap, information och andra perso-
ners handlande (Brewer & Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995). 

 I skeden när samhälleliga eller organisatoriska strukturer för-
ändras snabbt och oförutsägbart, skapar detta i sig dynamik och 
kaos och detta kan behöva balanseras av igenkännande och trygg-
het i den närmaste omgivningen (Gersick, 1991). Under sådana om-
ständigheter är det också svårt eller omöjligt att planera och defini-
era framtida mål utan kontinuerligt förändrande och anpassande 
under vägen mot anteciperade mål blir nödvändigt.  

Kontinuerligt förändrande innebär att individers och gruppers 
tanke- och handlingsmönster, relationer och värderingar ständigt 
utmanas, omvärderas och förändras. Sådana förändringsprocesser 
kan bli så djupa och konfliktfyllda att de leder till personlig, 
existentiell kris (Cullberg, 1982). Genom att betona och lyfta fram 
förändrandet som en social process, där individers och gruppers 
sociala handlande möjliggörs och begränsas av de organisatoriska 
strukturerna kan man undvika onödig fixering vid individens egen-
skaper eller personlighet, och begränsa upplevelserna av personliga 
misslyckanden och tillkortakommanden i organisationer.  

 

Handlings- och organiseringsstrategier 

I Bonniers lexikon (1966) definieras strategi som läran om 
krigföring och där sägs att en strateg arbetar med militära, 
geografiska eller organisatoriska områden. I en studie av 
grupprocesser definierar Boalt Boëthius (1983) strategier som, 
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... the way individuals organize their actions, in accordance 
with their interpretation of a specific situation, so as to attain a 
specific goal. 

Som tidigare nämnts definieras handlande som de aktiviteter och 
symboliska handlingar som är sociala (Giddens, 1984). Handlandet 
kan vara såväl rutiniserat som strategiskt, och motiven för hand-
landet kan vara mer eller mindre medvetna och utgöra en potential 
för handlandet. Det kan vara betydelsefullt att upprätthålla en 
distinktion mellan handlandet och motiven för detsamma. Hand-
landet kan ses som en reflexiv process där konsekvenserna av hand-
landet blir erfarenheter och kunskaper som skapar utgångspunkt 
för förändring, anpassning och nytt handlande (ibid.). Med hand-
lingsstrategier avses såväl medvetna som omedvetna organiserade 
handlingar som utförs för att något mål skall uppfyllas. Boalt 
Boëthius definition ovan avser en individuell strategi, där indivi-
dens tolkning av såväl mål som situation ligger till grund för hand-
landet. För att definiera handlingsstrategier som kollektiva, i den 
meningen att tolkning sker i en kontext där ideologiska strukturer 
sätter gränser för hur detta sker, använder jag begreppet organise-
ringsstrategier.  
Strategier för att åstadkomma förändringar kan ses som handlings- 
eller organiseringsstrategier i två betydelser. I den ena betydelsen 
som planer och planering av förändringar och i den andra betydel-
sen aktiviteter för att genomföra förändringar.  

När organisationer utsätts för starka förändringskrav, under 
tidspress, är det vanligt att ledningen fattar beslut som innebär 
centralisering av beslutsfattande, kontrollfunktioner och informa-
tionsflöden, medan ansvaret för arbetsresultaten delegeras ut, så 
nära produktionsenheterna som möjligt (Bozeman & Slusher, 1979; 
Edvardsson Stiwne & Stiwne, 1996; Whitaker, 1995; Weitzel & 
Jonsson, 1989). En konsekvens av detta kan bli att ledningens kon-
takter med omgivningen begränsas och att befintliga tanke- och 
handlingsmönster förstärks (Argyris, 1991; Hultman & Klasson, 
1995). Tendenserna förstärks om förändringskraven uppkommer 
som en konsekvens av eller samtidigt med att de ekonomiska resur-
serna minskar. En konsekvens av denna handlingsstrategi är att för-
ändringar planeras, kommuniceras och genomförs uppifrån och ner 
enligt en top-down-strategi (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). De 
underliggande värderingarna för denna strategi är desamma som i 
maskinbyråkratier och pyramidstrukturer (Mintzberg, 1983), näm-
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ligen att hela organisationen måste vara så standardiserad som möj-
ligt, maskiner och människor är utbytbara. Effektivitet och kvalitet 
blir liktydigt med att direktiv följs (Taylor, 1967; Whitaker, 1995). 
Konsekvenser av sådana handlingsstrategier kan bli andra än de 
avsedda. Den andra sidan av ordning, kontroll och disciplinering 
kan bli ett arbetsklimat där relationerna präglas av lydnad, ögon-
tjäneri, demoralisering, rigiditet och personalomsättning (Weitzel & 
Jonsson, 1989). Det behöver inte med nödvändighet bli så utan 
resultatet av top-down-strategier kan bli olika beroende på vad som 
skall förändras, förändringsprocessen och förändringskontexten 
(Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). Författarna menar att även om 
planerade förändringar genomförs i samma organisation, under 
samma tid och med samma utgångspunkter kan olika enheter och 
avdelningar visa väldigt olika resultat, något som också bekräftas i 
svenska studier (Jacobsson, 1994; Lindblad & Pérez Prieto, 1997). 

I participativa eller ’bottom-up’ strategier betonas att en förut-
sättning för att de anställda skall vara motiverade att lära nytt och 
vara öppna för nya sätt att tänka och handla är att de är delaktiga i 
förändringsarbetet. Samma synsätt på organisationer finns i det 
som Mintzberg (1983) benämner ad hocatri och professionella orga-
nisationer. I participativa strategier är information och lärande 
viktiga begrepp och för att motivera och engagera de anställda 
utses ofta särskilda ’förändringsagenter.’ Det kan vara externa 
konsulter eller chefer som får denna speciella roll. Ett problem med 
sådana strategier är att olikheter i organisationen döljs, och därmed 
också värderingar, makt, status och konflikter. Ideologiska 
strukturer kan både möjliggöra men också begränsa medinflytande 
och deltagandet om detta endast tillåts inom förutbestämda ramar 
(Aronsson, Svensson, Leksell & Sjögren, 1995; Hultman & Klasson, 
1995).  

Mellan dessa positioner finns modeller som kombinerar aspekter 
från båda håll, t.ex. Ellströms (1984) participativa självgenerativa 
förändringsmodell. I denna ses förändring som en process där 
social interaktion och kollektivt lärande integreras. Strategin 
innebär att de anställdas kunskaper, erfarenheter och 
samarbetsförmåga tas tillvara genom att ledningen skapar 
möjligheter för dem att utveckla och pröva nya idéer och 
arbetsformer och därmed ta ansvar för att lösa sina uppgifter och 
problem. I en studie visade Ekholm & Hedin (1994) att trots att 
ledningen gav förutsättningar för de anställda att påverka och 
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förändra sitt arbete så satte klimatet och vanorna på arbetsplatsen 
osynliga hinder för förändringar. 

I vissa situationer kan det vara så att tolkningen av andras hand-
lande och handlingsstrategier blir särskilt betydelsefulla. Som jag 
nämnt tidigare så kan ledningen beskrivas som meningsgivare i den 
betydelsen att deras handlande får stort inflytande i hela organisa-
tionen, särskilt i byråkratiska och hierarkiska organisationer 
(Mintzberg, 1983), medan det omvända inte är lika självklart. Orga-
nisationens sociala struktur sätter ideologiska och formella gränser 
för de anställdas tolkningar av handlingsutrymme och organise-
ringsstrategier (Conrad, 1983; Hogg & Abrams, 1995), vilket kan ta 
sig uttryck i såväl personligt accepterande av normer och regler 
som ytlig anpassning eller mer eller mindre aktivt motstånd mot 
såväl ledningens sätt att ge mening som mot deras sätt att handla 
(Närvänen, 1994).  

Vid omorganisationer är det ovanligt att andra än de som ingår i 
en organisations strategiska ledning är involverade i planerings-
fasen, medan olika grad av participation i implementeringsfasen är 
vanligt (Bennis, Benne & Chin, 1969; Berg, 1979; Hawkinshire & 
Ligget Jr, 1990; Lewin, 1947). Studier visar att även när anställda 
involveras upplever de att allt viktigt redan är beslutat och att för-
ändringar manifesteras endast i språket (Aronsson et.al, 1995). 
Därför är det intressant att notera att jag inte funnit någon forskning 
som utgår från planeringsfasen och där forskaren inte tar ett 
ledningsperspektivet, trots att det är väl känt att många strategiskt 
viktiga beslut fattas i planeringsfasen. Även i implementeringsfasen 
är det vanligt att deltagande och medinflytande handlar om att man 
talar om förändringar istället för att göra några, och som Jacobsson 
(1994) skriver så är det kanske lättare att förändra bilden av verk-
samheten än att förändra verksamheten. Hultman & Klasson (1995) 
kallar detta för ställföreträdande förändring.  

När företagens managementmodeller för styrning och ledning 
blivit allt vanligare i kommunala organisationer (Blom, 1994) menar 
flera forskare (Jacobsson, 1994; Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992; 
SOU 1996:169; Stewart & Ranson, 1994) att man bör granska vad 
som händer när ledningen alltför okritiskt övertar och använder 
generella, färdiga förändringsmodeller. Ledningen i offentlig sektor 
arbetar under helt andra förutsättningar och med andra krav på sig 
än företag, och deras förändringsstrategier bör också avspegla dessa 
förutsättningar.  

- 24 -



- 23 - 

När omvärlden förändras snabbt och resurserna till offentlig 
sektor minskar, samtidigt som kraven på service därifrån ökar, 
ställs såväl politikers som tjänstemäns trovärdighet och kompetens 
på prov och ifrågasätts (SOU 1996:169). Detta aktualiserar det kom-
plicerade samspelet mellan organisationen och dess omvärld, som 
ser annorlunda ut och har annan betydelse för offentlig sektor än 
för företag. Ingen organisation existerar i ett vakuum, utan är 
beroende av samspelet med andra organisationer i sin omgivning, 
för sin legitimitet och överlevnad (Brunsson & Olsen, 1993; 
Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992; SOU 1996:169). Vilken betydelse 
detta samspel har beror på vad som definieras som den viktigaste 
kontexten och hur denna definieras. I denna definieringsprocess 
gestaltas också organisationens makt- och statusrelationer (Conrad, 
1983; Focault, 1986; Närvänen, 1994).  

 

Organisationer som övergripande och lokala 
kontexter 

Flera forskare (Boden, 1994; Czarniawska-Joerges, 1993; Perrow, 
1986) menar att i vårt organiserade samhälle styrs våra liv av 
organisationer, från vaggan till graven. Här ges begreppet en vidare 
innebörd än företaget eller institutionen. Familjen, skolklassen eller 
servicehuset ses som organisationer där individer och gruppers 
handlande både möjliggörs och begränsas av deras mer eller 
mindre tvångsmässiga tillhörighet till dessa (Ahrne, 1993).  

En organisation är en del i en större social, kulturell, politisk och 
historisk kontext, och Sahlin-Andersson (1994) menar att det som 
sker i kommunerna idag är att verksamheter skapar sig identiteter 
som organisationer i betydelsen avgränsade, styrbara enheter. I av-
handlingen används begreppet övergripande kontext som en defini-
tion på kommunen som en avgränsad, mätbar, styrbar organisation 
(Jacobsson, 1994). Avgränsade, mätbara, styrbara verksamheter 
eller avdelningar inom kommunen definieras som lokala kontexter. 
Oberoende av vilken kontext som avses så finns ett samspel mellan 
dessa kontexter och deras omvärld (Pettigrew, Ferlie & McKee, 
1992). Denna relation kan definieras och tolkas olika beroende på 
om kontexten eller omgivningen sätts i förgrunden. 

När omgivningen sätts i förgrunden, i ett utifrån-in-perspektiv, 
ses organisationens möjligheter att överleva och utvecklas som 
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beroende av hur den förmår anpassa sin inre struktur till omgiv-
ningens krav och förväntningar (Aiken & Hage, 1968; Aldrich, 1976; 
Cook, 1977; Emerson, 1962; Hannan & Freeman, 1977; SOU 
1996:169). Man kan också se det som att omgivningens krav och för-
väntningar skapar ett beroendeförhållande på så sätt att förmågan 
till anpassning avgör vilka resurser man får tillgång till eller ute-
stängs från. I institutionella teorier (DiMaggio & Powell, 1991; 
Meyer & Rowan, 1977; Selznick, 1966) betonas omgivningens be-
tydelse för att legitimera en organisations existens och överlevnad. 
För organisationer inom en demokratisk offentlig sektor måste detta 
ses som en viktig aspekt om man ser omgivningens förtroenden 
som en förutsättning för dess existens.  

När i stället den egna organisationen sätts i förgrunden, i ett 
inifrån-ut-perspektiv blir det utformningen av den egna strukturen 
och relationerna som får stor betydelse för vilka krav och förvänt-
ningar omgivningen ställer. Om t.ex. revirtänkande och upprätt-
hållande av makt- och statusrelationer inom en organisation blir ett 
mål i sig finns risken att sådana intressekonflikter bidrar till att om-
givningens förtroende för organisationen brister och att kontakterna 
med omgivningen blir begränsade. Misstro i relationerna kan också 
leda till att beslutsfattare på olika nivåer inte förmår att ta in nya 
kunskaper från omvärlden eller lära av sina erfarenheter (Argyris, 
1990; Cyert & March, 1992). 

Ett dilemma i teorier om organisationsförändring är att dessa i 
allt för hög grad fokuserat på den inre kontexten och att betydelsen 
av vad som händer i det omgivande samhället och vilka grupper 
eller koalitioner som dominerar och har stort inflytande där, negli-
gerats (Pettigrew, Ferlie & McKee,1992). Författarna menar att detta 
bidrar till att myter om rationellt beslutsfattande och linjära 
utvecklingstankar kan hållas vid liv.  

En slutsats jag drar är att det är viktigt att definiera såväl den 
övergripande som olika lokala kontexter och deras omgivningar, 
när man forskar om förändringsprocesser och handlingsstrategier i 
kommunala organisationer. Detta låter sig göras när det gäller 
kontexter som avgränsade enheter, men blir svårare när det gäller 
kontexternas inre världar (enacted environments). I forskning om 
meningsskapande och meningsgivande blir detta dock en viktig 
aspekt eftersom människors föreställningar om såväl tillhörigheter 
och identiteter har betydelse för hur dessa inre världar definieras 
och avgränsas. Det är inte möjligt att göra tydliga distinktioner 
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mellan dessa, men i nästa avsnitt vill jag lyfta fram några aspekter 
av de senare, som jag benämner relationen mellan den inre världen 
i en kontext och dess yttre verklighet (som består av andra 
kontexters inre världar).  

 

Relationen mellan yttre och inre värld  

Att se handlande och handlingsstrategier som organisering och 
organiseringsstrategier är att betrakta möten mellan människor som 
möten mellan individers inre och yttre värld.  

The reality of everyday life further presents itself to me as an 
intersubjective world, a world that I share with others. This 
intersubjectivity sharply differentiates everyday life from other 
realities of which I am concious (Berger & Luckman, 1991, p. 
37). 

En konsekvens av detta är att inte ens inom samma grupp defini-
eras verkligheten eller omgivningen på samma sätt av alla deltagare 
(Agazarian & Peters, 1981; Weick, 1979). En situation kan få olika 
betydelse för samma individ beroende på i vilket sammanhang 
situationen upplevs och beskrivs. Lieberman (1956) visade t.ex. i en 
studie att när personer förändrade sin position i en organisation så 
förändrades också deras uppfattning om och inställning till omgiv-
ningen. Organisering handlar i stor utsträckning om hur lokala, 
kollektiva referensramar skapas och förhandlas inom en viss grupp-
tillhörighet (Ahrne, 1993; Spybey, 1989). Dessa blir den lokala kon-
textens inre värld, som ligger till grund för meningsskapande och 
handlande. Men i det dagliga arbetet sker kontinuerligt möten med 
individer och grupper som har andra referensramar, och som orga-
niserar sig på andra sätt och då möts den egna inre världen och de 
yttre världar som de andra presenterar. Det är i sådana möten nor-
mer och värderingar förhandlas, maktutövning sker och identitets-
skapande gestaltas och detta sker mellan människor på alla nivåer i 
organisationen.  

Relationen mellan dessa två världar kan beskrivas på olika sätt, 
beroende på teoretiskt perspektiv. För syftet med denna studie har 
jag sett de engelska begreppen ’sense-making’ och ’sense-giving’ 
som användbara. Fortsättningsvis översätter jag begreppen med 
meningsskapande respektive meningsgivande. Dessa begrepp innebär 
att det främmande eller oväntade blir begripligt, möjligt att förstå, 
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och i begreppen förenas kognitiva aspekter av upplevelser och tolk-
ningar med emotionella och sociala aspekter. Weick (1995) menar 
att meningsskapande skiljer sig från närliggande begrepp som för-
ståelse, tolkning och attribution på följande sätt. Meningsskapande 
är en kontinuerligt pågående social process, som grundas i behovet 
av att skapa identitet. Man kan inte förstå meningsskapande lös-
ryckt från situationen eller från relationen mellan de individer som 
är berörda utan det är i relaterandet till omgivningen som mening 
skapas. Detta kan därför ses som en viktig aspekt av hur kunskap 
skapas i det kontinuerliga förändrandet och det reflexiva hand-
landet. Men om man på detta sätt ser individer och grupper som 
sociala subjekt, blir meningsskapandet beroende av deras föreställ-
ning om sin position och sociala identitet i organisationen. Ett 
sådant synsätt kan ses som en utmaning mot tanken på att mening 
skapas av autonoma, självständiga individer, som väljer vad och 
vem de vill bli påverkade av (Deetz, 1994).  

Meningsgivande är de meningsskapande processerna när domine-
rande grupper, utifrån sitt meningsskapande, benämner och defi-
nierar andras verklighet. I denna process värderas också vad som är 
rätt och fel eller önskvärt och icke önskvärt handlande (Alvesson & 
Berg, 1988; Gramsci, 1971; Schön, 1983; Smircich, 1983).  

Genom att använda begreppen meningsskapande och menings-
givande vill jag betona att jag i studien tolkar relationen mellan inre 
och yttre världar i första hand som en fråga om kommunikation och 
social interaktion och inte om personlighetspsykologi eller interper-
sonella relationer. Avsikten med detta är inte att hävda att sådana 
synsätt är mindre viktiga men jag instämmer i den kritik av orga-
nisationsforskningen som hävdar att komplexitet och olikhet an-
tingen dolts i organisationsperspektiv där strukturer och positioner 
gjorts till identitetsneutrala begrepp, eller att de individualiserats 
och personifierats i psykologiska perspektiv (Deetz, 1994). För att 
tydligare lyfta fram och betona den sociala och kollektiva aspekten 
av organisationslivet har jag valt att fokusera på betydelsen av 
tillhörighet till olika grupper och social identitet i denna studie. 
Liksom flera forskare (Lieberman, 1956; Pettigrew, Ferlie & McKee, 
1992; Sahlin-Andersson, 1994; SOU 1996:169) menar jag att indi-
viders och gruppers olika tillhörighet har betydelse för hur samspe-
let mellan organisationens formella strukturer och organisatoriskt 
handlande gestaltas. 
I detta kapitel har jag diskuterat olika sätt att definiera och beskriva 
organisationer och organisatoriska förändringar. Förändringar 
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åstadkommes av individer som handlar mer eller mindre 
strategiskt och medvetet. Beroende på individers och gruppers 
tillhörighet och position definieras den omgivande kontexten på 
olika sätt. Förändring ses som en aspekt av människors behov av 
stabilitet och trygghet som t.ex. kan ta sig uttryck i behov av 
utmaningar och utveckling. De formella strukturerna kan därmed 
uppfattas såväl som något som ger stabilitet och trygghet som något 
som hindrar och begränsar möjligheterna till nytänkande och 
förändring. Den utgångspunkt jag tar är att strukturer är en 
förutsättning för förändring, men att individer och grupper 
förhåller sig till dessa på olika sätt. I nästa kapitel diskuteras 
närmare relationen mellan strukturer och aktörer (Giddens, 1984) 
och vilken betydelse denna har för identitetsskapande och 
intergruppsrelationer.  
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Kapitel 3  
 

Samspel mellan strukturer och 
människor  

I föregående kapitel beskrevs förändring och stabilitet som aspekter 
av varandra, där det ena förutsätter det andra. Förändringsproces-
ser därmed kan gestaltats på olika sätt beroende på om grund-
läggande strukturer upplevs som stabila eller föränderliga. Med 
struktur menar jag upplevelsen av att det finns en ordning, ett 
system i relationerna mellan delar i en helhet, som kan vara sam-
hället, organisationen eller språket (Boglind, 1993). Om strukturerna 
upplevs vara i förändring försöker människor skapa eller återskapa 
någon form av balans och trygghet, vilket innebär att samspelet 
mellan strukturer och aktörer är en ömsesidig process.  

Alvesson & Willmott (1996) menar att många populära organisa-
tions- och ledarskapsteorier domineras av ett rationellt och struktu-
rellt perspektiv, vilket illustreras av de metaforer som används för 
att benämna organisationer, t.ex. maskinen, organismen eller syste-
met (Boalt Boëthius & Jern, 1996; Mintzberg, 1983; Morgan, 1986). 
Organisationens struktur ses som en helhet sammanfogad av olika 
delar som har sin speciella funktion att fylla i helheten. Vissa delar 
har dock viktigare funktioner än andra, vilket legitimerar en hierar-
kisk ordning. Förändringar av strukturer och funktioner sker som 
nödvändiga anpassningar till organisationens yttre eller inre kon-
text (Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). Implicit i detta synsätt finns 
antagandet att om strukturerna förändras så förändras också 
människornas beteende. Detta synsätt ligger till grund för många 
rationella modeller för planerade förändringar (se föregående 
kapitel).  

Ett radikalt annorlunda perspektiv är det konstruktivistiska, där 
organisationen och dess strukturer endast existerar som sociala kon-
struktioner (Alvesson & Berg, 1988; Czarniawska-Joerges, 1993; 
Schwandt, 1994). Aktörerna skapar strukturerna i kommunikation 
och handlande. Som jag nämnt tidigare intar jag i studien en 
mellanposition, där jag förhåller mig till strukturernas dualitet 
(Giddens, 1984), genom att se strukturerna både som skapade i 
mänskligt handlande men också som förutsättningar för detta 
handlande. Att förhålla sig till anteciperade förändringar är att 
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förhålla sig både till det man har konkreta erfarenheter av och 
föreställningarna om vad man skall förhålla sig till i framtiden.  

Strukturernas dualitet 

Giddens (1984) struktureringsteori är ett sätt att beskriva relationen 
mellan strukturer och människor som en ständigt pågående på-
verkansprocess, där vad som är struktur och vem som är aktör defi-
nieras av tid och rum. Detta knyter an till det kontextuella menings-
skapandet, som diskuterats tidigare. Giddens (ibid.) använder be-
greppet system för att definiera och avgränsa en lokal kontext i tid 
och rum, men jag använder även fortsättningsvis begreppet kontext. 
Individers mer eller mindre tvångsmässig tillhörighet till olika 
grupper eller kategorier är en annan aspekt av kontexten som har 
betydelse för hur aktörerna definieras (Ahrne, 1993). Jag återkom-
mer till detta senare i kapitlet i avsnittet om tillhörighet och identi-
tet.  

I sin teori använder Giddens ord som även används av struktur-
funktionalistiska teoretiker, vilket kan vara något förvirrande 
(Boglind, 1993). I struktureringsteorin ges dock orden andra inne-
börder och de relateras till varandra på annat sätt. Struktur defini-
eras som de regler och resurser som såväl underlättar som begrän-
sar sociala handlingar. Regler innefattar såväl lagar och bestämmel-
ser, som de normer och symboler som ger betydelse och mening åt 
handlandet. Med resurser menas såväl auktoritativa som allokerade 
resurser. Auktoritativa resurser är t.ex. de befogenheter och ansvar 
som innehavare av formella och informella roller och positioner har 
medan allokerade resurser är möjligheter att disponera och kontrol-
lera ekonomi, lokaler, information etc. 

Att avgränsa strukturer 
För syftet med denna studie är det befogat att avgränsa och närmare 
definiera de olika betydelser strukturerna kan ha i olika kontexter. I 
studien avgränsas kommunen som en kontext som både påverkar 
och påverkas av sin yttre och inre kontext (Pettigrew, Ferlie & 
McKee, 1992). Men även inom kommunen finns det olika lokala 
kontexter där strukturerna definieras och tolkas på andra sätt. 
Löwstedt (1995) föreslår att bl.a. dessa avgränsningar kan vara 
meningsfulla för att beskriva organisatoriska förändringar. 
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1. Fysiska strukturer definieras t.ex. av regler för hur geografiska 
gränser, lokaler och lokaliseringar hanteras (Giddens, 1984). Ter-
ritoriella avgränsningar har betydelse för individers och grup-
pers identitet (Whetten & Gregersen, 1995) och deras tillgång till 
information och kunskap. Fysiska strukturer bidrar därmed till 
skapandet och upprätthållandet av makt- och statusrelationer i 
en organisation (Spain, 1992).  
 

2.  Formella strukturer definieras av explicita regler, planer och sche-
man för arbetsfördelning och beslutsfattande. Formella struktu-
rer får sin betydelse eller mening i det sammanhang de används 
och i det sätt på vilket de kommuniceras (McPhee, 1985). 
 

3.  Handlingsstrukturer definieras av de regler som möjliggör eller 
begränsar de handlingsmönster, eller den sociala praxis som 
finns i en situation eller i en viss kontext (Giddens, 1984).  
 

4. Tankestrukturer definieras av de regler som möjliggör och be-
gränsar såväl individuella som kollektiva referensramar i en viss 
kontext. Dessa referensramar finns som ett raster genom vilket 
ny information filtreras och struktureras (Spybey, 1989).  
 

5.  Dialogstrukturer definieras av de regler som möjliggör och be-
gränsar det sätt på vilket man i organisationen kan tala om och 
diskutera andra strukturer (Czarniawska-Joerges, 1992; Weick, 
1995). I dialogstrukturer skapas och förändras individers och 
gruppers självbild och sociala identitet (Boden, 1994; Hogg & 
Abrams, 1995).  
 

Som en övergripande definition på handlings- tanke- och dialog-
strukturer kommer jag fortsättningsvis att använda begreppet ideo-
logiska strukturer (Alvesson, 1991; Conrad, 1983; Mumby, 1988).  

Tids- och rumsdimensionen 
Genom att skilja begreppen struktur och system (eller kontext) åt 
har Giddens (1984) tydliggjort att strukturer kan definieras på sam-
ma sätt i hela organisationen men att tids- och rums dimensioner 
gör att de kan ges olika betydelse i olika kontext. Detta får kon-
sekvenser för handlandet i en viss kontext, eller vad Giddens (ibid.) 
definierar som social praxis. Kollektiv social praxis definieras fort-
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sättningsvis som organisering eller strukturering. Med detta menas 
en dynamisk, reflexiv process i vilken samspelet mellan strukturer 
och aktörer gestaltas. Genom att använda benämningen aktörer på 
individer vill Giddens (ibid.) betona att individer är aktiva, hand-
lande subjekt vars handlande baseras på de erfarenheter och den 
kunskap som de kontinuerligt skaffar sig i interaktion och kommu-
nikation med andra. I detta pågående, reflexiva handlingsflöde av-
läses och tolkas kontinuerligt konsekvenserna av eget och andras 
handlande och framtida handlande anpassas till dessa nya kunska-
per och erfarenheter. 

Organisering skall därmed ses som en aktiv meningsskapande 
process där strukturer såväl möjliggör som begränsar aktörers 
handlande. I denna process är kommunikation och kommunikativa 
handlingar betydelsefulla strukturerande faktorer (Boden, 1994; 
Conrad, 1983; Mumby, 1988) och såväl språkets form som innehåll 
blir strukturerande faktorer när de används (Czarniawska-Joerges, 
1992; Weick, 1995). Med detta sätt att se på samspelet mellan struk-
turer och aktörer blir konsekvenserna av avsiktliga handlingar inte 
alltid de avsedda, särskilt inte i ett skede eller i en kontext där 
osäkerhet och ambivalens präglar såväl situationer som relationer 
(Giddens, 1984).  

Syftet med studien är att undersöka vilken betydelse samspelet 
mellan strukturer och aktörer har under planeringsfasen och hur 
struktureringsprocesser bidrar till eller hindrar individer och grup-
per i lokala kontexter att påverka och försöka förändra sina 
framtida positioner och relationer. Czarniawska & Calás (1995) 
menar t.ex. att organisationsforskningen måste förflytta sig från sin 
hittillsvarande position att se makt- och statusskillnader mellan 
könen enbart som en strukturfråga och istället undersöka hur 
könsidentitet skapas i organisationen, och refererar Davies & Harré, 
(1991):  

As sexed bodies, males and females articulate their gender 
identity in the context of social interactions. In creating their 
self, they make use of available discourses and practices, inter-
preting and reinterpreting, positioning and repositioning, who 
they are, who they might be (ref. i Czarniawska & Calás, 1995).  

Min utgångspunkt är att detsamma troligtvis gäller för andra identi-
tetsskapande faktorer som bidrar till att makt- och statusskillnader 
skapas i organisationer, t.ex. ålder, utbildning och arbetsuppgifter.  
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Struktureringsteorin i praktisk tillämpning 
Giddens struktureringsteori har mött en hel del kritik, inte minst för 
att den skulle vara svår att tillämpa i empiriskt arbete. Giddens själv 
(1991) hävdar att det aldrig varit hans avsikt att teorin skulle funge-
ra som en generell modell, utan att begrepp och resonemang skulle 
kunna utvecklas och användas av forskare som är intresserade av 
att använda sig av struktureringsperspektivet i sin forskning. Bryant 
& Jary (1991) hävdar att struktureringsteorin är en etikett som 
Giddens sätter på sin ambition att utveckla en generell, teoretisk 
grund för studiet av mänsklig, social aktivitet, för att försöka be-
stämma de förhållanden som styr kontinuiteten i eller upplösningen 
av strukturer eller strukturformer. Som jag ser det är strukturerings-
teorin inte bara en etikett utan Giddens sätt att definiera begrepp 
och relationerna dem emellan ser jag som en möjlig utgångspunkt 
för tolkning av meningsskapande och organisering i ett tidsskede 
när befintliga strukturer är föränderliga och kanske hotade. Struk-
tureringsteorin ger också möjlighet att lyfta fram betydelsen av det 
sociala handlandet i organisationer.  

People achieve the relevance of their actions through their 
treatment of each other as agents, which is to say as 
accountable for those actions. It is tempting, in standard 
organizational research, to dismiss both the specificity of action 
and its conditions by focussing on contingencies. Yet the 
realtime qualities of human activities and their finegrained 
structure have direct consequences on conventional 
organizational variables, and eventually, on any interest in 
social scientific explanation and prediction (Boden, 1994, sid. 
14).  

Jag menar att struktureringsteorin kan bidra till en ny dimension i 
forskning om förändring i organisationer genom det konsekventa 
framhållandet av tids- och rums- dimensionen i sociala handlingar, 
en aspekt som alltför länge förbisetts i organisationsforskningen 
(McGrath, 1988). Genom hävdandet att tids- och rumsdimensionen 
är en del i all social interaktion lyfts också lokaliseringens betydelse 
fram när det gäller sociala relationer, inte minst när det gäller möj-
ligheter att få tillgång till och kontrollera viktiga resurser som infor-
mation, kunskap och relationer (Spain, 1992). Genom att betona att 
tid och rum finns i de sociala relationerna visar Giddens på betydel-
sen av att handlingar studeras i sina kontexter. Detta menar jag har 
betydelse vid studiet av organisatoriska förändringar, där olika av-
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delningar och verksamheter inom samma övergripande organisa-
tion kan vara artskilda vad gäller anställdas möjligheter att dispone-
ra och planera sin tid liksom att disponera och röra sig mellan olika 
territorier. Vad Giddens (ibid.) inte berör eller problematiserar i 
struktureringsteorin är vilken betydelse aktörernas identitet och 
grupptillhörighet har för deras sätt att organisera sig.  

Bauman (1989) menar att Giddens (1984) med strukturerings-
teorin motsäger sina egna ambitioner att ifrågasätta strukturernas 
styrning av det mänskliga handlandet och samtidigt visa att det 
mänskliga handlandet inte är slumpmässigt. Han menar att 
Giddens (ibid.) definition av struktur, som regler och resurser, sna-
rare förstärker intrycket av att det mänskliga handlandet styrs av 
yttre omständigheter. Genom sin ambition att återupprätta indi-
viden som en aktiv, kunnig aktör saknas i hans teori den sociala, 
interaktionistiska dimensionen av handlandet.  

Giddens själv (1989) hävdar att han behandlar detta i sin åtskill-
nad mellan struktur och system. Som jag nämnt tidigare använder 
jag i stället begreppet kontext och inom dessa definieras olika aktö-
rer som tillhöriga olika grupper eller sociala kategorier (Brewer & 
Miller, 1996; Brown, 1990; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). 
Med detta tillförs struktureringsteorin en aspekt som jag menar sak-
nas för att man skall förstå hur det kontextuella meningsskapandet 
gestaltas och hur handlingsfriheten för individer i en organisation 
både möjliggörs och begränsas av deras tillhörighet till olika grup-
per. 

Jag instämmer delvis i Baumans kritik av struktureringsteorin 
och menar att för att kunna tillämpas empiriskt, på mikronivå i en 
organisation, kan struktureringsteorin kompletteras med socialpsy-
kologiska teorier om relationer inom och mellan grupper. Som jag 
nämnt tidigare är fokus i denna studie hur individer kollektivt, i 
grupper, organiserar sig och skapar mening och inte hur enskilda 
individer, som personer tänker och handlar. Med detta vill jag inte 
förneka individens betydelse, men i en organisation relaterar indi-
vider och grupper till varandra både som personer och som genera-
liserade prototyper för olika sociala kategorier, som t.ex. chefer, 
ekonomer eller städerskor (Hogg & Abrams, 1995; Taylor & Lerner, 
1996). För att förstå organisering och meningsskapande är det nöd-
vändigt att distansera sig från uppfattningen om individen, eller 
subjektet, som världens centrum, från vilket kunskap och idéer 
utgår och istället ta konsekvenserna av perspektivet att individen är 
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en del av den omgivande världen (Deetz, 1994; Kvale, 1992, Lövlie, 
1992) och att självbild och identitet skapas i relationer med omgiv-
ningen.  

 
 

Grupptillhörighet och identitet 

I socialpsykologisk smågruppsforskning finns flera olika definitio-
ner av grupp (för en översikt, se Stiwne, 1995). Brown (1990) defini-
erar grupp som ett antal individer som är avgränsade i tid och rum 
och har en gemensam uppgift eller gemensamt mål. För att ytter-
ligare förstärka bilden av att en grupp och dess medlemmar är 
något avgränsat och specifikt i relation till andra, kan man lägga till 
kriteriet att gruppens medlemmar såväl av sig själva som av andra 
skall definieras som tillhöriga gruppen.  
Som jag ser det finns ett problem med denna definition när man 
talar om grupper i organisationer, eftersom ingen hänsyn tas till om 
tillhörigheten baseras på tvång eller frivillighet. I en organisation 
tillhör man olika grupperingar vare sig man vill eller inte, en om-
ständighet som Ahrne (1993) beskriver som tvångsmässig tillhörig-
het. Individers och gruppers handlande och handlingsutrymme 
både möjliggörs och begränsas av denna tillhörighet som också 
bidrar till att deras sociala identiteter skapas, bekräftas och befästs 
(Hogg & Abrams, 1995). Detta betyder att tillhörigheten till en viss 
grupp kan upplevas som såväl positivt och eftersträvansvärt eller 
negativt och påtvingat. I en organisation tillhör individer flera olika 
grupper utan att detta behöver upplevas som något problem, men i 
vissa fall kan grupptillhörighet i en grupp innebära uteslutning ur 
en annan. Att väljas ut att ingå i t.ex. en projektgrupp, tillsammans 
med personer från konkurrerande avdelningar kan innebära att 
man utestängs eller t.o.m. utesluts ur sin ordinarie personalgrupp.  

I det sätt som organisationens struktur är utformad markeras i 
vilken utsträckning gränserna mellan olika grupptillhörigheter är 
öppna och möjliga att överskrida, och symboliskt markeras också i 
vilken utsträckning samarbete och samverkan uppmuntras eller för-
hindras. Gränser såväl innesluter som utesluter, och Boalt Boëthius 
(1996) menar att det i organisatoriskt arbete är viktigt med insikten 
att det som finns utanför gränser är lika betydelsefullt som det som 
finns innanför. Om denna insikt saknas finns risken att gränserna 
blir rigida och stela och deras funktion blir att bevara och behålla 
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det som finns innanför medan det som finns utanför betraktas som 
främmande och hotfullt. Författaren använder uttrycket ’klyfta’ för 
att beskriva situationer där relationer mellan enheter spruckit eller 
rämnat och förutsättningarna för samarbete och samverkan mins-
kat. Detta blir särskilt problematiskt om samarbete är en förutsätt-
ning för att hela organisationen skall överleva. Risken är att klyftan 
vidgas, enheterna blir allt mer isolerade från varandra och glider 
allt längre från varandra och kanske börjar konkurrera med 
varandra i stället.  

Whetten & Gregersen (1995) menar att det i organisationsforsk-
ning är viktigt att definiera vad grupptillhörighet och social identi-
tet grundar sig på för att därigenom kunna tydliggöra och definiera 
gränserna mellan olika grupper och vad det är som skiljer dem från 
varandra. Grupper där tillhörighet baseras på vad medlemmarna är 
eller gör menar författarna definieras av sin funktion (eng. ’type’). 
Grupper där tillhörighet definieras av var de befinner sig menar de 
definieras av territoriella gränser (eng. territory). Författarnas sätt 
att avgränsa och differentiera grupper anknyter till Löwstedts 
(1995) avgränsning mellan formella och fysiska strukturer. 
Tillhörighet till grupper som definieras av funktion baseras på 
formella positioner, tjänstestrukturer, yrkesidentiteter eller 
arbetsuppgifter som dessa är utformade och definierade i formella 
beslut eller överenskommelser. Eftersom det kan vara svårt att 
kontrollera att formella beslut överensstämmer med vad 
individerna faktiskt gör så skapas stort tolkningsutrymme för 
subjektiva definitioner av funktioner och gränser (Edvardsson 
Stiwne, 1996). En konsekvens av detta kan bli att gränserna blir 
otydliga och svåra för utomstående att uppfatta och definiera vilket 
kan bidra till missförstånd och konflikter. När det gäller territoriellt 
definierade grupper baseras tillhörigheten på fysiskt avgränsade 
områden, byggnader, avdelningar, rum etc. Sådana gränser är 
konkreta och iakttagbara och därmed är de lättare att uppfatta och 
definiera såväl av den egna gruppen som av utomstående.  

När organisationsförändringar planeras skapas förväntningar 
om vilka nya gränser och gränsdragningar som kommer att göras. 
För individer som identifierar sig med de uppgifter, värderingar 
och den gemenskap som finns i en grupp och därmed också den 
status och det handlingsutrymme detta ger så är det i första hand 
förändringar av funktionella gränser som skapar oro. För individer 
som identifierar sig med territoriet, de lokaler gruppen disponerar 
och den status detta ger liksom de möjligheter eller begränsningar 
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lokaliseringen ger individerna att fritt röra sig mellan olika grupper 
så är det i första hand förändringar av territoriella gränser som 
skapar oro. Förväntningar om i vilken utsträckning en planerad or-
ganisationsförändringen kommer att göra det möjligt eller förhindra 
att tillhörighetsgränser kan behållas, överskridas eller förändras har 
betydelse för identitetsskapande och för relationerna inom och 
mellan grupper (Czarniawska & Calás, 1995). 

Social identitet och identitetsskapande 
Hogg & Abrams (1995) menar att en stor del av den socialpsyko-
logiska gruppforskningen är reduktionistisk i den meningen att den 
inte är social, som den utger sig för att vara, utan individualistisk 
genom att sociala fenomen förklaras utifrån individuella 
egenskaper och interpersonella relationer i grupp1. Flera forskare 
kritiserar på liknande sätt personifieringen och individualiseringen 
av komplexa sociala fenomen (Deetz, 1994; Kvale, 1992; Scheff, 
1990). I teorier om social identitet betonas den sociala dimensionen i 
mellanmänskliga relationer genom att man teoretiskt gör en tydlig 
skillnad mellan social och personlig identitet (Brown & Williams, 
1984; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). Varje individ har en 
personlig identitet, som är relativt stabil i olika situationer, men 
man har flera sociala identiteter. Men även om en individ tillhör 
flera olika grupper så finns det vissa grupper, referensgrupper, som 
har större betydelse för identitet och självuppfattning. Scheff (1990) 
menar att människans strävan att upprätthålla relationer, särskilt till 
sådana personer eller grupper som är betydelsefulla för oss, är en 
av de starkaste drivkrafterna för vårt handlande. Social identitet 
definieras som 

... that part of an individual´s self-concept which derives from 
his knowledge of his membership of a social group (or groups) 
together with the value and emotional significance attached to 
that membership (Tajfel, 1978, p. 63). 

Med detta betonas ideologins och kontextens betydelse för indi-
videns självuppfattning och identitet.  

Såväl samhället som de organisationer som ingår i detta består 
av individer som mer eller mindre frivilligt tillhör olika sociala 

                                         
1För en översikt över socialpsykologisk smågruppsforskning, se Granström, 
1992. 
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grupperingar eller kategorier. Möjligheten att påverka och förändra 
sin tillhörighet beror på om tillhörigheten baseras på kriterier som 
kön, etnicitet och ålder som är biologiskt betingade eller på kriterier 
som utbildning och kompetens som kan förvärvas av individerna. 
Den status som såväl tillskrivna som förvärvade egenskaper har i en 
viss kontext, definieras socialt och kulturellt (Brewer & Miller, 1996; 
Hogg & Abrams, 1995).  

Ett samhälles eller en organisations underliggande ideologiska 
strukturer gestaltas i det sätt på vilket sociala kategorier och grup-
per beskrivs och hur makt- och statusrelationerna mellan dessa defi-
nieras (jfr. Löwstedts, 1995, avgränsning av tanke- och dialogstruk-
turer). Ideologiska strukturer är inget som 'existerar' i någon objek-
tiv mening utan de konstrueras socialt i samspelet mellan männi-
skor. I mötet mellan de ideologiska strukturerna och individernas 
egna uppfattningar om sitt värde, sina behov och förmågor skapas 
individens sociala identitet, som därmed befästs och bekräftas 
(Czarniawska & Calás, 1995; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). 
Självbilden framträder som en spegling av de egna 
föreställningarna om hur man betraktas och bemöts av andra 
(Asplund, 1983; Mead, 1934). Den sociala identiteten är därmed 
inget som existerar isolerad från ett sammanhang, utan det är när 
man jämför sig med andra som den sociala identiteten får sin 
mening.  
En viktig aspekt av denna självrefererande process är urskiljbarhet 
(distinctiveness). För att jämförelserna skall bli meningsfulla måste 
det finnas andra grupper som är annorlunda än den egna gruppen.  

When a particular group identity is engaged, individuals act in 
ways that represent and maintain distinctive group characteris-
tics, even when that behavior is not consistent with individual 
egocentric motives. On the one side, social identity enhances 
liking, trust and cooperation toward fellow ingroup members, 
as well as actions that promote collective welfare. On the other 
hand, social identity also engages preferential biases, extreme 
attitudes and competitive orientation toward members of out-
groups- all conditions that promote the likelihood of intergoup 
conflict (Brewer & Miller, 1996, p. 37).  

Jämförelsen mellan den egna och andra grupper sker som ett 
samspel mellan själv, sociala normer och social kontext (Hogg & 
Abrams, 1995; Turner, 1982; 1985; Turner, Hogg, Oakes, Reicher & 
Wetherell, 1987) och kontexten eller situationen avgör om grupptill-
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hörigheten innebär samarbete eller konflikt med andra grupper 
(Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991).  

Med detta sätt att se på identitet och grupptillhörighet så kan 
gruppen vara såväl konkret och synlig för andra eller psykologisk 
och osynlig för andra (Agazarian & Peters, 1981; Stiwne, 1995). Det 
innebär att föreställningarna om den egna och andra grupper är 
minst lika viktiga som konkreta, observerbara egenskaper och 
handlande. Gruppen är därmed en betydelsefull påverkansfaktor 
även när individerna inte är samlade och gruppdynamik är något 
kvalitativt annorlunda än summan av enskilda individers eller 
interpersonellt beteende. I grupper där fysisk närvaro och närhet är 
vanligt, känner man varandra väl och man refererar till varandra 
figurativt, som konkreta personer, kanske med namn (Taylor & 
Lerner, 1996). Men i grupper där fysisk frånvaro och distans är van-
ligt känner man inte varandra så väl och det finns en osäkerhet om 
hur relationerna mellan enskilda deltagare ser ut. I sådana grupper 
refererar man figurativt till någon eller några, medan andra refere-
ras till narrativt, som stereotypa, generaliserade föreställningar eller 
idealiserade bilder (ibid.).  

Intergruppsrelationer- intergruppskonflikter 
Om organisatoriska förändringar planeras och genomförs samtidigt 
som tillgången till ekonomiska resurser minskar skapar detta en 
grund för revirtänkande och intergruppskonflikter (Edvardsson 
Stiwne, 1993). Intergruppskonflikter förekommer i alla organisatio-
ner där det finns statusskillnader mellan grupper (Schein, 1988). Ur 
ett sådant realistiskt konfliktperspektiv (Brown, 1990) eller politiskt 
perspektiv (Bolman & Deal, 1995) kan man se intergruppskonflikter 
som resultatet av kampen om knappa och värderade resurser. Olika 
grupper konkurrerar med varandra och värnar om sina revir för att 
överleva. Ur ett identitetsperspektiv kan man istället hävda att det 
är tillhörigheten till och identifikationen med en grupp eller kate-
gori är grunden för intergruppskonflikter (Brewer & Miller, 1996; 
Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). Kampen om knappa resurser 
handlar inte i första hand om att fåtillgång till dessa utan den status 
som tillgången till resurserna ger i en viss kontext. 

Brown & Williams (1984) och Kemper & Collins (1990) menar att 
makt och status är två fundamentala dimensioner i all interaktion 
på mikronivå. Makt kan definieras på flera olika sätt (Czarniawska-
Joerges, 1988) men i denna studie tar jag den utgångspunkten att 
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makt är intressant endast när den utövas i någon form. Det intres-
santa, i det här perspektivet är om, när och hur makt utövas och av 
vem i förhållande till vem. Med den definition jag tidigare gjort av 
grupp så menar jag att makt därmed utövas indirekt i de föreställ-
ningar som finns om vilka möjligheter aktörer har att påverka and-
ras handlande. Individers position i gruppen eller organisationen 
ger olika möjligheter att påverka och kontrollera såväl resurser som 
relationer, vilket ger en potential för maktutövning. Maktrelationer 
kan vara symmetriska eller asymmetriska och maktens källa kan 
variera från lagstiftning till normativt grupptryck (Czarniawska-
Joerges, 1988; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991).  

Status relateras till de förväntningar som finns på positioner, loka-
ler och symboler och därmed också på de individer som har tillgång 
till dessa. Värderingar av vad som ger status baseras på subjektiva 
eller kulturella kriterier på vad som ger prestige och respekt i ett 
samhälle, i en organisation och i en grupp (Lovaglia, 1995). På detta 
sätt är begreppet nära relaterat till social identitet, eftersom 'status' 
får sin mening i ett socialt sammanhang där individer och grupper 
jämför sig med varandra. Scheff (1990) lyfter fram begreppen stolt-
het och skam som två grundläggande social känslor som har sin 
grund i självuppfattningen av hur man värderas av andra. Status-
kriterier ligger till grund för bl.a. resurstilldelning och 
belöningsnivåer i organisationen och i detta tydliggörs hur olika 
sociala grupper och olika former av kompetens eller förmåga och 
handlingsresultat värderas (Brewer & Miller, 1996). På så sätt byggs 
en makt- och statuskedja upp i vilken förväntningar på aktörers 
förmåga skapas utifrån kännedom om belöningsnivåer (Brewer & 
Miller, 1996).  

 
Förändring av tillhörighet och social identitet 

Gränserna mellan olika grupper och tillhörigheter kan vara mer 
eller mindre svåra att överskrida. När de samhälleliga och/eller or-
ganisatoriska strukturerna är i förändring så bidrar social jämförelse 
och statuskriterier till att skapa förväntningar om vad planerade 
förändringar kan komma att innebära för individer och grupper och 
deras sociala identitet. Resultatet av sådana jämförelser har be-
tydelse bl.a. för hur kunskap och information subjektivt valideras. 
Turner (1991) och Hogg & Abrams (1995) menar att vad som i en 
viss kontext bedöms som relevant kunskap och information, rätt be-
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teende eller vilka personer som anses trovärdiga bygger på subjek-
tiva värderingar grundade i individers sociala identitet och grupp-
tillhörighet. Detta synsätt innebär att i ett skede när det råder ambi-
valens och osäkerhet i organisationer så skapar inte information och 
kunskap automatiskt lugn och stabilitet, utan det beror på vem som 
ger informationen och kunskapen och på vilket sätt och i vilket sam-
manhang. Här kan man också knyta an till Habermas (1975) legitimi-
tetskriterier, och hävda att misstro och osäkerhet i relationer bidrar 
till polarisering mellan grupper vilket ökar risken för revirbevakan-
de och konflikter. När de organisatoriska strukturerna är i föränd-
ring blir en viktig aspekt av organiseringsprocesserna hur individer 
och grupper anteciperar och förväntar sig att de planerade föränd-
ringarna skall ge dem möjlighet att förändra sin status och sin 
sociala identitet i organisationen.  

En individ som förväntar sig att organisatoriska förändringar 
skall ge henne möjlighet att förflytta sig till nya positioner i orga-
nisationen, och därmed få högre makt och status, kan använda sig 
av en individuell strategi. En sådan är social mobilitet, vilket å ena 
sidan kan innebära att hon får en ny, positiv, grupptillhörighet och 
social identitet, men också att hon utesluts ur hittillsvarande grupp-
tillhörigheter. Om detta innebär uteslutning ur viktiga referens-
grupper kan det å andra sidan medföra att hon inte känner sig till-
hörig i någon grupp och istället blir marginaliserad (Hogg & 
Abrams, 1995). Om den förväntade förflyttningen innebär lägre 
makt och status kan en individuell strategi istället vara följsamhet, 
protester eller flykt. 

Den andra strategin är kollektiv och leder till social förändring. 
Beroende på om uppfattningen är att underliggande ideologiska 
strukturer skall bibehållas eller raseras kan den ta sig olika uttryck. 
Om det finns ett kollektivt missnöje med hur den egna gruppen 
värderas i den befintliga strukturen, kan en strategi vara att arbeta 
för förändring av värderingsgrunderna. Nya kollektiva regler och 
kriterier skapas som gör att den egna gruppen visserligen får högre 
status, men de grundläggande makt- och statusrelationerna i orga-
nisationen förändras inte. Detta skapar ett vinna-försvinna 
förhållande mellan grupper (Whitaker, 1995). En grupp vinner på 
någon annans bekostnad. Om det däremot finns en kollektiv 
uppfattning om att de grundläggande makt- och statusrelationerna 
är inadekvata, orättvisa eller felaktiga kan en strategi vara att rasera 
dessa med avsikten att bygga upp helt nya strukturer. Detta skapar 
ett vinna-vinna förhållande mellan grupper där utbyte och 
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samarbete på lika villkor är den grundläggande ideologin 
(Whitaker, 1995).  

I detta kapitel har diskuterats olika sätt att se på samspelet 
mellan strukturer och människor. Implicit i olika organisationsper-
spektiv finns sådana perspektiv. I kapitlet argumenteras för att sam-
spelet skall ses som en ständigt pågående påverkansprocess där vad 
som är struktur och vem som är aktör definieras av tid och rum i 
olika kontexter. I denna struktureringsprocess skapas, upprätthålls 
och befästs individers och grupper identitet i organisationen. Till-
hörighet och identitet har betydelse för i vilken utsträckning struk-
turer möjliggör eller begränsar individers och gruppers handlings-
utrymme och deras möjligheter till maktutövning. När de organisa-
toriska strukturerna är i förändring blir tillgången till kunskap och 
information om vad som planeras en viktig maktfaktor. Ideologiska 
och sociala strukturer synliggörs bl.a. i vilka som har tillgång till 
sådan kunskap och information liksom i hur detta kommuniceras 
till andra grupper (Alvesson, 1991; Mumby, 1988). Kommunika-
tionen i organisationen är därför en viktig aspekt av hur relationen 
mellan strukturer och aktörer gestaltas och tolkas och konsekven-
serna av detta vilket nästa kapitel handlar om.  
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Kapitel 4  

Kommunikation i organisationer 

Organisationens ideologiska strukturer gestaltas i hur och var man 
talar om organisationen och om varandra, vilket kan göras mer eller 
mindre medvetet och strategiskt och mer eller mindre öppet. 
Giddens (1984) talar om att kommunikation och kommunikativt 
handlande sker på olika medvetandenivåer. På den praktiska med-
vetandenivån sker detta rationaliserat och oreflekterat som i var-
dagens rutiner. På den diskursiva medvetandenivån kan man reflek-
tera över och tala om såväl det man gör som dess konsekvenser. I 
samtal kan rutiniserat handlande göras explicit och möjligt att 
reflektera över. Giddens (ibid.) skiljer dock mellan handlandet och 
motivet och motivationen för detta, som kan vara mer eller mindre 
medvetna. Om dessa är omedvetna bidrar psykologiska försvar till 
att handlandet blir svårt att verbalisera. Stiwne (1995) menar dock 
att omedvetna motiv på olika sätt alltid ageras ut och gestaltas i vårt 
handlande. Även Goffman (1959) menar att vi i mötet med andra 
ger uttryck för budskap som vi inte själva är medvetna om att vi 
signalerar. Motiv och motivation ger dock endast en handlings-
potential som inte alltid tar sig uttryck i direkt handlande. Det är 
främst i situationer när rutiner bryts t.ex. i kris- och förändrings-
skeden som egna och andras motiv särskilt uppmärksammas och 
blir föremål för tolkningar.  

I det här kapitlet lyfter jag fram några olika aspekter av organisa-
torisk kommunikation som har betydelse för förståelsen av hur 
mening skapas och ges. Först diskuteras hur maktutövning och 
social påverkan gestaltas i organisatorisk kommunikation och där-
efter hur formella strukturer kommuniceras och tolkas. Avslut-
ningsvis diskuteras möten som tillfälliga arrangemang där struktu-
rer och relationer kommuniceras och förhandlas.  

 

Kommunikation och maktutövning 

I organisationens diskurs skapas, upprätthålls och reproduceras 
olika maktstrukturer (Alvesson, 1993; Conrad, 1983; Mumby, 1988). 
Diskurser är därigenom inte neutrala utan genomströmmas av un-
derliggande värderingar (Crafoord, 1994) som bildar de perspektiv 
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eller referensramar utifrån vilka olika bilder kan målas av samma 
motiv. Med detta sätt att se blir referensramar (Spybey, 1989) inte 
bara en uppsättning värderingar och uppfattningar utan något som 
genomsyrar alla former av meningssystem i den organisatoriska 
verkligheten. 

Som nämnts tidigare definieras dominerande grupper som me-
ningsgivare eftersom de i kraft av sina positioner och roller har möj-
lighet att definiera och formulera referensramarna för all organisa-
torisk aktivitet och påverka och formulera andra gruppers behov, 
intressen och problem (Mumby, 1988; Weick, 1979). Men detta ger 
endast en handlingspotential, och det är i det sätt som man använ-
der sig av dessa möjligheter i sin dagliga, praktiska verklighet som 
makt utövas. Maktutövning är därför inte något som sker vid sär-
skilda tillfällen utan i den dagliga, vardagliga interaktionen och 
kommunikationen (Conrad, 1983). 

Organisatorisk maktutövning gestaltas i tre ömsesidigt relatera-
de kommunikationsnivåer: ytstruktur, djupstruktur och tolknings-
struktur (Clegg, 1975). Ytstrukturerna gestaltas i det språk, handlan-
de och kommunikationsmönster som används officiellt och öppet. 
Man kan jämföra med Giddens (1984) diskursiva medvetandenivå 
och Goffmans (1959) åtskillnad mellan handlande i främre respek-
tive bakre regionerna. I ytstrukturerna gestaltas också relationen 
mellan den som talar och dem man vänder sig till i det sätt som 
man talar om och med varandra (Taylor & Lerner, 1996). I den nar-
rativa formen beskrivs innehåll och händelser på ett gene-
raliserande och kanske stereotypt sätt. I narrativ form talar be-
rättaren ofta om ’dom andra’. I den figurativa formen beskrivs spe-
cifika händelser och personer som de levs och uppfattas av 
specifika personer i specifika kontexter. I figurativ form talar 
berättaren om dem man känner.  

Djupstrukturerna gestaltades i de ideologiska strukturerna som 
de tog sig uttryck i det praktiska handlandet (Giddens, 1984) och i 
maktutövningen. I kontexter där man vet att fel handlande kan be-
straffas (Gramsci, 1971) gestaltas djupstrukturerna i graden av kon-
gruens mellan innehåll och uttryckssätt, mellan vad man gör och hur 
man gör detta. Djupstrukturer gestaltas t.ex. i de myter, bilder och 
berättelser som cirkulerar i en organisation (Weick, 1979; Deetz, 
1982) och i hur aktörer berättar om företeelser i organisationen och 
vilka metaforer som då används (Bordieu, 1977; Giddens, 1979). I 
diskursen finns de kommunikativa normer eller den praxis som ger 
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mening till formella regler, officiell information och belönings-
system. Sådana kommunikativa normer kan t.ex. vara osynlig-
görandet av vissa grupper (Ås, 1982) eller att avgörande och viktiga 
frågor sker i informella och slutna sammanhang (Goffman, 1959) 
medan offentliga och officiella diskussioner endast får symbolisk 
betydelse.  

Under stabila och rutiniserade förhållanden tas djupstrukturerna 
ofta för givna, men i krissituationer kan de utmanas och leda till 
missförstånd och konflikter. Ett sätt att hantera risken att sådana 
konflikter uppstår är genom ritualisering av olika situationer. I 
ritualer hanteras spänningen mellan det offentliga, öppna förhand-
landet och de dolda underliggande maktrelationer som finns 
(Conrad, 1983).  

Tolkningsstrukturer är det sätt på vilket mening skapas och ges 
till yt- och djupstrukturerna. Den meningsgivande kontexten får här 
betydelse eftersom man där har befogenhet att värdera det be-
rättigade i de tolkningar som görs. Inkongruens i kommunikations-
nivåer skapar osäkerhet och misstro i organisationen (Alvesson, 
1991).  

Ett annat sätt att synliggöra hur maktrelationer uppfattas och tol-
kas av aktörer i en organisation kan vara att lyfta fram och beskriva 
det motstånd mot maktutövning som finns och hur detta tar sig ut-
tryck. Focault (1986) menar att sådant motstånd primärt riktar sig 
mot sådana maktformer som kategoriserar individer och påtvingar 
dem identiteter och verklighetsbilder, med andra ord sådana makt-
former som gör människor till undersåtar. Sett ur detta perspektiv 
så är det den indirekta makten att påverka tankar, föreställningar 
och uppfattningar som upplevs som hotfull. Detta sätt att se på 
motståndet mot maktutövning blir särskilt betydelsefullt i kontexter 
där information, utbildning, samtal och dialoger ses som instrument 
för att förändra tanke- och handlingsmönster. Som instrument ses 
kommunikationen som ett neutralt, adekvat verktyg och det är lätt 
att bortse från och dölja dess maktutövande funktion. Peterson & 
Carlgren, (1990) menar dock att ideologistyrning kan ses som det 
viktigaste medlet för att hålla samman organisationer och få dem 
att verka för uppställda mål. 

Det som på en ytlig nivå kan uppfattas och beskrivas som att 
anställda gör motstånd mot förändringar kan istället, på en djupare 
nivå tolkas som ett sätt för individer och grupper att värja sig mot 
den maktform som inkräktar på deras yrkesroll och yrkesstolthet, 
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som kategoriserar dem som ineffektiva, övertaliga eller inkompe-
tenta och som hindrar dem från att definiera sina egna, upplevda 
behov av förändring. En, kanske oavsedd, konsekvens av detta 
motstånd kan bli människors ambivalens till makten och dess olika 
aspekter (Czarniawska-Joerges, 1988; McClelland, 1970) alternativt 
att man officiellt förnekar eller undviker att använda de möjligheter 
till maktutövning som finns. Särskilt i organisationer i kris och tur-
bulens kan resultatet av detta bli handlingsförlamning (Thylefors, 
1991) och till ’de svagas terror’ eller diktatoriskt envälde på en 
arbetsplats.  

 

Kommunikation och påverkan 

Som nämnts tidigare tillmäts kommunikation och kommunikativt 
handlande stor betydelse i organisationsperspektiv där antagandet 
är att kultur snarare än struktur är det som styr organisatoriskt 
handlande (Mintzberg, 1983). Organisationens kultur kan ses som 
de referensramar som legitimerar organisatoriskt handlande och 
dessa kan inte manipuleras hur som helst (Smircich, 1983). En för-
ändring av kulturen kräver förändringar av de ideologiska struk-
turer som tas för givna i organisationen och som styr det dagliga 
handlandet (Alvesson & Berg, 1988; Schein, 1993). I ett sådant per-
spektiv ses den organisatoriska verkligheten som intersubjektiv och 
förhandlad (Strauss, 1978). Organisatorisk kommunikation kan ses 
som ett påverkansfält där mening skapas och ges i människors rela-
tioner med sin omgivning där symboler och signifierande koder 
uppfattas, tolkas och gestaltas i mänskligt handlande (Boden, 1994; 
Geertz, 1973; Giddens, 1984). 

Sociala påverkansprocesser 

Konformitet är ett begrepp som används för att förklara hur indi-
vider påverkar och påverkas av varandra. Konformitet, som en nor-
mativ inlärningsprocess, kan definieras som ”a change in behaviour 
or belief toward a group as a result of real or imagined group pres-
sure” (Kiesler & Kiesler, 1969, ref. i Hogg & Abrams, 1995 sid. 160). 
Forskning om konformitet visar att grupptrycket inte upplevs lika 
starkt av alla och därmed blir inte heller graden av konformitet lika 
(Brown, 1990; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). Vilken betydel-
se grupptrycket får för individers benägenhet att anpassa sig beror 
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bl.a. på gruppens storlek och sammansättning, uppgifternas art 
samt situationen. Hogg & Turner (1987) menar att detta kan förkla-
ras av tre sociala påverkansfaktorer, normativ tydlighet, attraktion 
och hur tydlig och väl definierad gruppens uppgift är. När till-
hörigheten till gruppen är betydelsefull för individen och grupp-
normerna bidrar till att göra den egna gruppen tydlig och urskiljbar 
i förhållande till andra är konformiteten hög och detta förstärks av 
att gruppen har en tydlig gemensam uppgift.  
 
I forskning om sociala påverkansprocesser beskrivs dessa vanligtvis 
som två olika processer, dels som normativ och dels som kognitiv 
(informativ) påverkan (ibid.) och där normativ påverkan har störst 
betydelse i situationer där individers behov av att vara socialt 
accepterade och omtyckta är framträdande. Vetskapen om att makt 
kan utövas i gruppen genom olika former av belöningar och be-
straffningar, t.ex. utfrysning eller uteslutning underlättar normativ 
påverkan (Gramsci, 1971). I situationer där individens behov av att 
den egna kunskapen eller åsikterna stämmer överens med andras 
har däremot kognitiv, eller informativ påverkan stor betydelse 
(Brewer & Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995). De personer man 
jämför sig med är inte vilka som helst utan sådana som betraktas 
som experter eller vars åsikter och värderingar ses som trovärdiga 
och betydelsefulla. Forskarna delar också upp resultatet av påver-
kansprocesserna i två olika handlingsstrategier. Man menar att nor-
mativ påverkan bidrar till följsamhet (public compliance), särskilt 
när tillhörigheten är tvångsmässig och/eller beroendet är stort 
(Ahrne, 1993; Cook, 1977). Individen förändrar sitt ytliga, officiella 
beteende, men inte sina grundläggande värderingar. Kognitiv på-
verkan bidrar däremot till att individens kunskap och värderingar 
påverkas och till och med omvärderas när ny kunskap accepteras 
och införlivas i de egna referensramarna (Spybey, 1989). 

Genom att på detta sätt dela upp sociala påverkansprocesser i 
två olika processer konserveras en kunskapssyn som innebär att det 
är möjligt att göra åtskillnad mellan två verkligheter, en objektiv, 
kognitiv och en subjektiv, normativ (Hogg & Abrams, 1995). I likhet 
med författarna menar jag att det är rimligare att se sociala påver-
kansprocesser som en komplex process. I vilken utsträckning indi-
vider och grupper påverkar och påverkas såväl normativt som 
kognitivt beror bl.a. på situationen, innehållet i den kunskap som 
presenteras och individens identifikation med sin grupp. Denna 
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mer komplexa påverkansprocess definierar Hogg & Turner (1987) 
och Turner, (1982; 1985) som referentiell påverkan.  

För att förstå det kontextuella meningsskapandet kan det vara av 
intresse att undersöka hur referentiell påverkan gestaltas. Man kan 
säga att denna tar sin utgångspunkt i individen i en kontext, där själv-
kategorisering är det första steget, därefter lär man sig de normer 
som man föreställer sig gäller för denna kategori och slutligen inter-
naliseras dessa. Det är kontexten och de ideologiska strukturerna i 
denna som har betydelse för omfattningen av påverkansprocessen. 
Om tillhörigheten till en grupp är viktig för individens arbete och 
karriär kan ytlig anpassning var det beteende som visas upp, men 
som privat, eller i andra sammanhang ifrågasätts eller t.o.m. för-
kastas. Men anpassningen och lojaliteten med gruppen har sina 
gränser och i vissa situationer riskeras tillhörigheten genom att nor-
mer och kunskapssyn ifrågasätts och utmanas. Konsekvensen kan 
bli uteslutning ur gruppen men också en möjlighet för individuell 
eller kollektiv social förändring (Brewer & Miller, 1996; Giddens, 
1990; Hogg & Abrams, 1995; Smircich, 1983; Spybey, 1989). I sättet 
att acceptera eller aktivt göra motstånd mot kraven på konformitet 
till gruppens normer och kunskapssyn utövas makt i vardaglig 
kommunikation och kommunikativt handlande (Alvesson, 1991; 
Conrad, 1983; Focault, 1986; Mumby, 1988). 

 

Hur strukturer kommuniceras  

Giddens (1984) menar att vad som är struktur och vem som är aktör 
definieras av tid och rum och att strukturer existerar endast i de 
ögonblick de iscensätts eller gestaltas. Formella strukturer existerar 
över tid i konkreta besluts- och styrdokument, delegationsordning-
ar, befattningsbeskrivningar etc. (Löwstedt, 1995). Organisationsför-
ändringar tillkännages vanligtvis i form av dokument där de nya 
formella strukturerna presenteras. Isabella (1990) visade i en studie 
att sådana tillkännagivanden blev kritiska händelser eller vänd-
punkter för ledarna i deras sätt att uppfatta förändringar. Även 
Sutton (1987) visade i en studie att offentliga tillkännagivanden av 
strukturförändringar uppfattades som en tydlig signal från led-
ningen till de anställda att förändringar var att vänta. 

Strukturer som styrdokument skapas och kommuniceras i tre 
faser, design- kommunikations- och responsfasen (McPhee, 1985). 
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Sådana styrdokument ses som ledningens instrument för att leda 
och kontrollera omgivningen på ett rationellt och målinriktat sätt  

Men hur dokumenten är utformade och hur de kommuniceras 
har betydelse för hur intentionerna i dessa uppfattas och tolkas och 
därmed vilka reaktioner dokumenten väcker. Även om avsikten är 
att ge adekvat och tydligt utformad information vid rätt tidpunkt 
kan tolkningar göra att strukturförändringar missförstås och möts 
med misstro. Ett sätt att förklara detta kan vara att informationen 
varit bristande eller bristfällig eller att de anställdas förmåga eller 
kompetens att ta till sig budskapet varit bristfällig. I ett strukturellt 
organisationsperspektiv skulle detta vara rimligt (Bolman & Deal, 
1995; Mintzberg, 1983) men då bortser man från att mänsklig kom-
munikation också innebär att ageranden och handlande tolkas, inte 
minst vad som inte sägs och vad som inte görs (Stiwne, 1995). Om 
man tillmäter kommunikationsprocessen betydelse skulle en annan 
förklaring till varför information missuppfattas eller möts med 
misstro istället kunna vara att de anställda saknar förtroende för 
den som informerar eller för tillvägagångssättet. I stället för defi-
niera bristerna som strukturella definieras de som brister i förtro-
ende och tillit i relationerna i organisationen (Alvesson, 1991; 
Habermas ref. i Alvesson, 1991).  

Ur ett sådant referentiellt perspektiv blir det sätt som strukturerna 
designas, kommuniceras och reageras på uttryck för den tillit, eller 
brist på tillit, som finns i relationerna mellan grupper i organisatio-
nen. Av betydelse för kommunikationen blir också hur grupper är 
lokaliserade i förhållande till varandra (Giddens, 1990). Avstånd i 
tid och rum innebär att kommunikationen blir distanserad vilket 
begränsar möjligheten till direkt återkoppling på hur t.ex. ett 
organisationsförslag tas emot (Giddens, 1984, Mumby, 1988). Det 
kan mötas med allt från ilska, skepticism, humor och ironi till 
ignorans eller engagemang och tilltro (Mumby, 1988; McPhee, 1985) 
men även här beror det på tilliten i relationerna hur dessa 
reaktioner i sin tur tas emot och tolkas. Distanseringen kan också 
bidra till att aktörer kan undvika återkoppling som man inte vill ha 
och därmed skapa och upprätthålla sin egen bild av verkligheten. 
En speciell situation där såväl formella som underliggande 
strukturer kommuniceras är i möten av olika slag. När 
organisationsförändringar planeras är det väl känt att mycket tid 
och kraft ägnas åt såväl formella som informella möten 
(Edvardsson Stiwne & Stiwne, 1996). 
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Möten i organisationer 

Möten av olika slag kan ses som tillfälliga arrangemang där män-
niskor ges möjlighet att mötas, och utbyta information och erfaren-
heter, men de kan också ges en mer symbolisk betydelse, som ritua-
ler där spänningen mellan det offentliga, öppna förhandlandet och 
underliggande maktrelationer hanteras (Alvesson, 1991; Conrad, 
1983; Giddens, ref. i McPhee, 1985. sid. 167). I organisationer kan 
formella möten kan ses som den sociala form där organisatoriska 
strukturer skapas, befästs och förändras. 

Redan i anordnandet av möten synliggörs organisationens 
ideologiska strukturer. Vem kallar och vem eller vilka får kallelse? 
Vem bestämmer tidpunkt för mötet och dagordning? Vem kan 
lämna återbud och påverka hela mötets planering? I dessa, till synes 
triviala handlingar tydliggörs individers och gruppers position i 
organisationen (Granström, 1986). Under mötet synliggörs makt- 
och statusrelationer i gruppen bl.a. genom hur deltagarna placerar 
sig i rummet, hur tidsramarna används och hur olika deltagare 
tillåts påverka agendan och disponera talutrymme. Enbart genom 
att delta i mötet har aktörer möjlighet att symboliskt uttrycka 
åsikter genom att t ex demonstrativt lämna ett möte, att applådera 
eller bifalla ett inlägg eller, mindre demonstrativt, gå och ringa ett 
samtal under mötet, ta upp sin egen kalender eller diskutera med 
närmaste grannen.  

Möten kan beskrivas som särskilda kontexter som är avgränsade 
i tid och rum och av tillhörighet. Detta gör att mötets innehåll, 
antalet deltagare och relationen mellan deltagarna bidrar till att 
olika mötesformer får olika kommunikationsstruktur. När det gäller 
tids- och rumsavgränsningen menar Giddens (1984; 1990) att dessa 
kan ’sträckas ut’ i distanserad och medierad kommunikation, 
medan kommunikation ansikte-mot-ansikte förutsätter närhet i tid 
och rum. Men även om denna tidsmässiga och rumsliga närhet 
finns så har antalet deltagare och relationen dem emellan, stor be-
tydelse för kommunikationen, inte minst för möjligheterna till åter-
koppling. Kommunikationen i en stor grupp, kan upplevas diskonti-
nuerlig och osammanhängande och det kan vara svårt för en en-
skild individ att få omedelbar respons på sina egna inlägg eller att 
över huvud taget bli sedd (Edvardsson Stiwne, 1992; Kernberg, 
1986; Main, 1975). Språket blir ofta fragmenterat, monologartat och 
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generaliserande (Kreeger, 1975; Turquet, 1975). I en liten grupp blir 
språket blir mera specifikt och individuellt relaterat och kommu-
nikationsmönstret mera i dialogform (de Maré, Piper & Thompson, 
1991). I en liten grupp kommer individens personliga identitet mera 
i förgrunden och den sociala identiteten döljs i de personliga rela-
tionerna, medan det omvända gäller för stora grupper. När jag här 
talar om stor respektive liten grupp, så drar jag en gräns mellan 
dessa vid ett deltagarantal som överstiger 10-12 personer. Men 
detta är ingen generell gräns, även i små grupper kan de 
ideologiska strukturerna vara så begränsande så öppenhet och 
återkoppling omöjliggörs.  

I en studie av interaktionsmönster i små arbetsgrupper visar 
Boalt Boëthius (1983) att nivellering begränsar deltagarnas förmåga 
att använda den kunskap och kompetens som finns i gruppen. Rela-
tionerna i gruppen bidrar till att gruppens prestationer anpassas till 
nivån hos dess minst kompetenta medlem. Thylefors (ref. i Wentz, 
1992) talar i stället om ekvivalering när kompetenser i gruppen 
’kvittas’. Båda sätten att hantera olikheter i gruppen innebär att 
olikheter på olika sätt förnekas eller döljs.  

Såväl antalet deltagare som mötens avgränsning i tid och rum 
skapar olika handlingsutrymme för deltagarna. Goffman (1959) 
talar om två olika regioner där aktörer agerar, den främre och den 
bakre. I den främre regionen handlar aktörer offentligt på ett sätt 
som är accepterat i den givna kontexten, medan privat och in-
officiellt handlande sker i den bakre regionen. I handlandet inbe-
grips även kommunikationen, vilket innebär att humor, ironi, jar-
gong, yrkesspråk, berättelser och metaforer används på olika sätt 
beroende på om kommunikationen sker i främre eller bakre regio-
nen. Tids- och rumsdimensionen skapar möjligheter respektive 
hindrar aktörer att hålla isär handlandet i de olika regionerna. I 
möten i små grupper kan växlingen ske vid olika tidpunkter under 
mötets gång, medan sådana växlingar vanligtvis markeras rumsligt 
i storgruppsmöten, t.ex. när man gör paus och förflyttar sig till en 
annan plats. En viktig aspekt av handlingsutrymmet är det som 
Mintzberg (1973) kallar mötets sidoeffekter, möjligheterna till sval-
ler, subgruppsmöten och lobbyverksamhet. 

Möten kan därmed ses som en viktig form av organisatorisk 
kommunikation, men det är i vardagliga möten och samtal som 
människor påverkar och påverkas av varandra mest.  
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I detta kapitel har jag diskuterat olika sätt att se på kommunika-
tionen i organisationer. I ett strukturellt organisationsperspektiv 
(Bolman & Deal, 1995; Mintzberg, 1983) ses kommunikationen som 
ett rationellt instrument för informationsförmedling och styrning. I 
det perspektiv som jag valt att lyfta fram betonas i stället betydelsen 
av att se kommunikationen som en strukturerande process i vilken 
underliggande värderingar och ideologier gestaltas. Detta tar sig 
bl.a. uttryck i hur man talar med och om varandra och i de bilder 
och metaforer som används för att gestalta sådant som av olika an-
ledningar inte sägs öppet och direkt. Jag har lyft fram några aspek-
ter av organisatorisk kommunikation som har betydelse för förstå-
elsen av hur mening skapas och ges. Maktutövning och social på-
verkan sker i den dagliga, vardagliga interaktionen och mötena 
mellan människor och inte vid särskilda tillfällen. En aspekt av 
detta är hur formella strukturer kommuniceras och gestaltas. En 
annan aspekt är möten som särskilda tillfällen för såväl informa-
tionsutbyte och diskussioner som för synliggörande av makt- och 
statusrelationer. 

I nästa kapitel beskrivs mitt forskningsperspektiv och de meto-
dologiska och forskningsetiska överväganden jag gjort. Där presen-
teras också hur studien genomförts. Den teoretiska referensram som 
presenterats i kapitlen två till fyra skall ses som en del av mitt 
forskningsperspektiv och dessa kapitel ligger också till grund för 
bearbetning, tolkning och strukturering av kapitlen sex till åtta lik-
som den tolkning, analys och jämförelse som görs i kapitel nio.  
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Kapitel 5  
 

Studiens genomförande 

Några begrepp som återkommit i de tidigare kapitlen är menings-
skapande och meningsgivande, och därmed kan man säga att jag 
redan i de teoretiska utgångspunkterna presenterat ett forsknings-
perspektiv. Rorty (1979) menar att teoretiska och ideologiska refe-
rensramar skapas av de bilder, berättelser och metaforer som omger 
oss och som vi tar intryck av, i högre utsträckning än fakta och teo-
retiska slutsatser. Men bilder, berättelser och metaforer är öppna för 
flera tolkningar och den sociala strukturen i ett samhälle eller en 
organisation bidrar till att vissa personers tolkningar eller benäm-
ningar tillmäts större värde än andras. Eftersom de tolkningar som 
görs och de slutsatser som dras bygger på fallbeskrivningar, eller 
berättelser och bilder, redogör jag i detta kapitel noggrant för det 
perspektiv som bildar den ideologiska strukturen i mitt eget arbete, 
för att därigenom göra det möjligt för läsaren att värdera de tolk-
ningar och analyser som görs.  

 

Forskningsperspektiv 

Det interpretativa forskningsperspektivet har sin grund i den socio-
logiska Verstehen traditionen, betoningen ligger på förståelse av 
hur människor skapar meningsfullhet och begriplighet i sin tillvaro 
i symboliskt såväl som i kommunikativt handlande (Denzin, 1994; 
Schwandt, 1994; Smith, 1993). Det interpretativa perspektivet är 
inget enhetligt perspektiv utan har med tiden utvecklats till att om-
fatta ett antal olika riktningar som kan positioneras på ett kontinu-
um från objektivistiska till subjektivistiska (Schwandt, 1994). En ob-
jektivistisk position representeras av den tradition som framhåller 
att det är möjligt och önskvärt att skilja fakta och värderingar åt för 
att därmed göra tolkningarna objektiva. Här kan vi påminna oss 
resonemanget i kapitel tre om uppdelningen av sociala påverkans-
processer i en kognitiv och en normativ process, ett resonemang 
som kan hänföras till denna position. Den subjektivistiska positio-
nen representeras av den tradition som framhåller att fakta och 
värderingar inte kan skiljas åt, att människor är sin verklighet, sin 
historia och sitt språk och detta kan inte skiljas från den levda verk-
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ligheten. Som exempel på detta är när man utifrån ett radikalt kon-
struktivistiskt perspektivet hävdar att organisationer och strukturer 
endast existerar som sociala konstruktioner (Czarniawska-Joerges, 
1993). Som en mellanposition finns den tradition som försöker finna 
en syntes mellan dessa två ytterligheterna genom att betona att i 
forskning är metoder och metodologier viktiga hjälpmedel för att 
undvika naiv och oreflekterad subjektivitet (Schwandt, 1994) och ge 
såväl forskaren som läsaren möjlighet att kontinuerligt distansera 
sig från och reflektera över materialet. Därmed blir det också möj-
ligt att som forskare inte bara beskriva, eller ge röst åt den 
verklighet som studeras utan att också tolka och dra slutsatser om 
denna verklighet, i reflekterande, empirisk forskning (Alvesson & 
Sköldberg, 1994). Mitt perspektiv finns i denna mellanposition, där 
empirin har stor tyngd men där jag tar mig friheten att tolka och 
analysera den på ett sätt som de studerade själva kanske inte skulle 
göra.  

Kunskapssyn 

Att se forskningen som en meningsskapande process får kon-
sekvenser för kunskapssynen. Jag menar att det kan vara fruktbart 
att se på kunskap som delar i ett collage. Fakta och verkligheter 
existerar men får olika mening beroende på i vilket sammanhang de 
presenteras och vilka relationerna är mellan meningsskapare och 
meningsgivare. Tidigare har jag benämnt detta sätt att se på kun-
skap som referentiellt. Smith (1993) skriver 

/.../ the point of inquiry is to understand the ’whys’ in terms 
of reasons, motivations, intentions and so on that stands 
behind human expressions. In other words inquiry is the 
interpretation of the interpretations people give to their own 
actions and interactions with others.  

Med detta betonas att såväl de data som forskaren samlar in, som 
forskarens egna förhållningssätt och överväganden är kontextuella. 
Av detta kan man hävda att kunskap inte bara handlar om episte-
mologi utan också om moraliska och ideologiska aspekter och om 
aktörernas positioner och tillhörighet (Smith, 1993) och därmed får 
relationen mellan subjektivitet och objektivitet särskild betydelse 
(Bernstein, 1983; Rorty, 1979; Smith, 1993).  

/.../ there is a permanent, ahistorical matrix or framework to 
which we can ultimately appeal in determining the nature of 
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rationality, knowledge, truth, reality, goodness or rightness. 
Relativism means that there can be no higher appeal than to a 
given conceptual scheme, language game, set of social practices 
of historical epoch. There is a nonreducible plurality of such 
schemes, paradigms and practices (Bernstein, ref. i Smith, 1993 
p. 128). 

Att hävda en rent subjektiv, relativistisk kunskapssyn kan därmed 
ses som en lika anspråksfull och dominerande ståndpunkt som häv-
dandet av en objektiv och absolut kunskapssyn (Lather, 1994). 
Genom att i tolkningar istället lyfta fram den referentiella aspekten 
av kunskap genom att ge den en identitet gör man det möjligt för 
andra att selektera, värdera och hantera den kunskap som t.ex. 
forskaren presenterar. Med detta menar jag att kunskap är social 
och förhandlad och att forskaren såväl som lekmannen är både sub-
jekt och objekt i en meningsskapande process. 

När kunskapens sociala dimension på detta sätt betonas lyfts ock-
så aktörernas sociala identitet fram. Fokus flyttas från aktören-som-
person till aktören-som-agent eller som,  

 a reconceptualization of agency from subject-centered agency 
to the plurality and agency of meaning (Lather 1994, p. 103).  

Implicit i ett interpretativt forskningsperspektiv finns därmed ett 
konfliktperspektiv inbyggt. I forskning om förändring och föränd-
ringsprocesser innebär detta att man på olika sätt måste förhålla sig 
till aspekter av dominans och konflikt, liksom till innebörder av 
såväl förändring som stabilitet (Burell & Morgan, 1979). Man kan 
visserligen hävda att det även i ett konsensusperspektiv finns ut-
rymme för olika tolkningar och åsikter, men implicit finns dock ett 
rätt sätt att se på verkligheten (ibid.).  

I arbetet med det empiriska materialet har min ambition varit att 
lyfta fram och gestalta de olika gruppernas tolkningar och beskriv-
ningar av sin verklighet, men också att kritiskt tolka hur dessa 
bilder och berättelser skapats. Tolkningar och analyser har skett 
kontinuerligt, i samspelet mellan empiri och de teoretiska referens-
ramar som vuxit fram under arbetets gång. Forskarrollen ser jag 
därmed inte enbart som uttolkarens eller den som ger röst åt orga-
nisationens aktörer utan också den som kritiskt granskar och tolkar 
de ideologiska, meningsbärande strukturer som finns i olika kon-
text, även i min egen forskningsmiljö (Denzin, 1994; Kvale, 1996; 
van Maanen, 1988; Schwandt, 1994).  
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Kvalitetskriterier 

Larsson (1994) lyfter fram tre kvalitetsdimensioner i kvalitativ 
forskning: kvaliteter i framställningen som helhet, kvaliteter i resul-
taten och validitetskriterier. Vilka av dessa dimensioner man bör 
lägga störst tonvikt vid beror på den enskilda studien.  
 
När det gäller den första kvalitetsdimensionen är några värderings-
kriterier perspektivmedvetenhet och intern logik. Den fråga man 
bör ställa sig är i vilken utsträckning det finns en ’röd tråd’ i stu-
dien, som binder samman de inledande forskningsfrågorna med 
slutprodukten och om det finns konstans i relationen mellan forsk-
ningsfrågor, innehåll och form.  

När det gäller resultatens kvalitet blir dessa också en fråga om 
forskningsfrågornas relevans. Alvesson & Sköldberg (1994) menar 
att forskning kan utgå från tre olika sanningskriterier, korrespon-
denskriterier, applikationskriterier och meningskriterier. I denna 
studie menar jag att menings- och applikationskriterierna är de som 
väger tyngst och resultatens kvalitet bör värderas mot dessa. En 
annan aspekt av resultatens kvalitet är studiens bidrag till att ny 
teori genereras. I denna studie är ambitionen att undersöka hur ny 
kunskap kan genereras genom att använda befintlig teori som tolk-
ningsram för att upptäcka nya sätt att se på verkligheten.  

När det gäller validitetskriterier så är ett sådant studiens heuris-
tiska värde som har att göra med framställningen och dess förmåga 
att kommunicera med läsaren. Frågor man kan ställa sig är om 
studien bidrar till att läsaren ser på en välkänd verklighet med nya 
ögon. Ett annat validitetskriterium är i vilken utsträckning data här-
rör från flera olika källor. I studien används intervjuer, fältanteck-
ningar, observationer av möten och dokumentstudier som empi-
riska källor, tillsammans med teoretiska studier och tidigare forsk-
ning. Ytterligare validitetskriterium är konvergens- respektive 
divergenskriterier, d.v.s. i vilken utsträckning flera uttolkare gör lik-
artade respektive olika tolkningar av ett fenomen eller en situation. 
I studien betonas konvergens och kollektiva tolkningsmönster inom 
respektive grupp eller kontext, men divergensen mellan dessa. 

Personliga och forskningsetiska överväganden 

Som nämnts tidigare var min erfarenhet från en pilotstudie att det 
kunde vara känsligt att forska i och om en organisation i 
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förändring. Denna kunskap gjorde att olika personliga och 
forskningsetiska överväganden gjordes under hand.  

Ett övervägande var i vilken utsträckning jag skulle delta i och 
engagera mig i gruppernas diskussioner. Vid många tillfällen har 
jag berörts starkt av vad man har berättat och av de starka känslor 
som visats i samband med möten och i intervjuerna. I intervjuerna 
hanterade jag detta så att bandspelaren stängdes av vid vissa till-
fällen när den intervjuade bad om detta. Vid mötena markerade jag 
med fysisk distans att jag var utanför gruppen, och jag satt öppet 
och antecknade. I pauserna däremot satt jag tillsammans med del-
tagarna och fanns tillgänglig för den som ville prata. För dem som 
var intresserade beskrev jag också hur jag förde anteckningar och 
visade vad jag skrev. Men det fanns vissa skeden när jag ställde mig 
frågan om det berättigade i att studera människors kamp och vånda 
utan att ingripa.  

Ett annat övervägande var hur materialet skulle presenteras. 
Genom att arbeta tolkande i en form där materialet presenterats 
som berättelser och bilder som kan fungera som projektionstavlor 
snarare än representationer (Rorty, 1979) finns en risk att materialet 
kan läsas och används som om de utgjordes av sanna representatio-
ner och generaliserbara sanningar om förändringar i kommuner. 
Det var bl.a. av detta skäl som jag valde att lyfta fram tydliga teore-
tiska tolkningsramar för att därmed markera distans till materialet, 
både för mig själv och för läsarna. Det ursprungliga etiska dilem-
mat, hur materialet kan användas av andra, är därmed inte löst, 
men det är kanske inte ett dilemma för forskaren utan bör med för-
troende överlämnas till läsaren.  

Andra överväganden jag gjort är t.ex. att inte låta grupperna få ta 
del av intervjuer och observationer. Vid det andra intervjutillfället 
gav jag återkoppling till varje person på vad de hade sagt och tyckt 
i början av studien. Jag har inte redovisat eller återkopplat material 
till kommunledning eller konsulter. Inför slutseminariet skickade 
jag manuskriptet till de berörda cheferna och deras respektive av-
delningar och bad om faktagranskning och synpunkter, vilket jag 
också fick. 

I studiens slutskede fanns ett visst intresse både från mig själv 
och från gruppdeltagare att studien skulle fortsätta även under im-
plementeringsfasen. Jag valde att inte fortsätta eftersom det skulle 
bli en helt annan studie. Fokus skulle ha skiftat från planeringsfasen 
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till implementeringsfasen och därmed hade studien fått karaktären 
av en utvärderingsstudie.  

 

Fallstudier 

Det specifika med en fallstudie är att forskaren definierar och av-
gränsar ett studieobjekt, fallet, som kan utforskas på flera olika sätt 
och med olika metoder, kvantitativa som kvalitativa. Enligt Stake 
(1994) är fallstudier därmed inte en benämning på särskilda meto-
dologiskt val utan av de överväganden som görs för att definiera 
och avgränsa fallen. Den huvudfråga som bör ställas i en fallstudie 
är ”vad kan vi lära av fallet”? Det tillvägagångssätt och det metoder 
som används skall vara sådana att man kan lära så mycket som 
möjligt om fallet och inte för att följa metodologiska principer. 

Ett fall är något specifikt och Stake (ibid.) menar att nyckelbe-
grepp i fallstudier är gränsdragningar och beteendemönster. De fe-
nomen som studeras finns inom vissa, fysiska och/eller psykolo-
giska, gränser medan de fenomen som faller utanför dessa gränser 
bildar fallets kontext. I studien görs dessa avgränsningar genom att 
kommunen som organisation ses som en övergripande kontext 
inom vilken fallen, avgränsade i tid, rum och grupptillhörighet, ut-
gör lokala kontexter (Giddens, 1984). De fenomen som studeras 
inom fallen är meningsskapande och organisering under plane-
ringsfasen. 

I en fallstudie kan syftet vara antingen att fokusera på processen, 
hur kan man lära något om fallet, eller att fokusera på lärandet som 
en produkt, vad kan man lära av fallet. Utifrån syftet med studien 
föreslår Stake (ibid.) följande uppdelning i olika former av fall-
studier. 

I intrinsika fallstudier är fallet primärt och syftet är att lära så 
mycket som möjligt av detta unika och specifika fall. I instrumen-
tella fallstudier är fallet sekundärt och fallet används för att man 
skall lära och förstå så mycket som möjligt om vissa fenomen som 
fallet belyser. I sådana studier görs urvalet av fall för att på bästa 
sätt bidra till denna förståelse. I multipla fallstudier jämförs flera 
fallstudier med avseende på likheter och skillnader mellan fallen.  

Denna studie kan karaktäriseras som en multipel, instrumentell 
fallstudie där två fall jämförs med avseende på likheter, olikheter 
och variationer i det sätt som två grupper skapar mening och 
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organiserar sig under planeringsfasen. Jämförelser görs både inom 
och mellan fallen och jämförelserna relateras till den övergripande, 
meningsgivande kontexten. Analysenheter i fallen är två olika 
grupper som finns i var sin förvaltning. Fallet definieras och 
avgränsas av den lokala kontext grupperna finns i och jag använde 
mig av följande generella kriterier för att välja två grupper som var 
så olika varandra som möjligt med avseende på:  

 

• Form. Gruppens storlek, sammansättning, organisering. 
• Historisk bakgrund såväl organisatorisk som yrkesmässig. 
• Lokalisering i kommunen. 
• Arbetsuppgifternas art. 
• Urskiljbarhet i förhållande till andra grupper.  

Studiens design 

I december 1992 beslutade kommunledningen i Friköping att en 
kommunöversyn skulle göras, och två konsulter från ett externt 
konsultföretag anlitades. Enligt den tidsplan som presenterades (se 
bilaga 1) skulle ett organisationsförslag presenteras i november 1993 
och målet var att den nya kommunorganisationen skulle vara 
genomförd i januari 1995.  

Kommunledningens tidsplan är utgångspunkt för studiens 
design. Som nämnts tidigare var jag i studiens inledning osäker om 
hur känsligt det skulle bli att ha en forskare i organisationen under 
den här tiden, och jag valde därför ett tillvägagångssätt som 
Gummesson (1991) beskriver som icke-reaktivt och icke-störande. 
Detta innebar bl.a. en ambition att deltagarna skulle ha kontroll 
över när jag fanns på plats för att samla in mina data och att jag inte 
gjorde överraskande eller spontana besök. Jag tog inte heller några 
personliga kontakter med vare sig kommunledning eller konsulter 
efter de inledande kontakterna, för att inte riskera misstankar om 
någon allians mellan dem och mig. 
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Anteciperingsfas

Tid 
-- sept -93 --- nov -93 --

Tid 
--- nov -93 ---- maj -94 

Kulmineringsfas

Tid 
maj -94 ---->

KL 
Presentation av förslag 
Informationsmöte

FG 
Möten var 3:e vecka 
Intervju med 6 per- 
soner

 
Presentation av utred- 
ning 
Beslut i KF

OG 
Möten 1 gång/månad 
Intervju med 10 per- 
soner

Möten var 3:e vecka

Möten 1 gång/månad

Intervju med 8 per- 
soner

Intervju med 9 per- 
soner

Efterdyning

Figur 1.        PLANERINGSFAS SEPTEMBER1993 - MAJ 1994 

 
I ovanstående figur beskrivs studiens design i ett tidsperspektiv. KL 
betyder kommunledningen, FG betyder fastighetsgruppen och OG 
betyder omsorgsgruppen. 
Jag tog del av officiella dokument som personalmeddelanden, prin-
cipskisser, remissmaterial och remissvar. Dessa material hade 
deltagarna också tillgång till. Jag deltog i ett informationsmöte i 
november 1993 (bilaga 2) liksom i kommunfullmäktiges möte i maj 
när beslut om den nya organisationen fattades (bilaga 3). De regel-
bundet återkommande mötena i respektive grupp fick jag kallelse 
till och jag deltog där som observatör. I oktober 1993, gjordes de 
första intervjuerna i båda grupperna och i maj intervjuades samma 
personer igen.  
 

Urval av avdelningar och grupper 

Gummeson (1991) påpekar att de problem och begränsningar som 
har med möjligheterna att få tillträde till organisationer, tillgänglig-
het, berörs alltför allt för litet i metodböcker. Han refererar dock till 
Brown, Guillet de Monthoux & McCullough (1976) som menar att 
tillträde huvudsakligen handlar om tre olika former av ”tillgänglig-
het” (access). 
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 a)  pengar att finansiera ett projekt med, 
 b)  organisationen som sådan, 
 c)  individerna i organisationen.  
 
När det gällde ekonomi så finansierades min forskning huvudsak-
ligen av fakultetsmedel, med visst bidrag från det regionala kom-
munforskningsrådet. Finansieringen var inget problem vad gällde 
tillträde. När det gällde de inledande kontakterna med kommunen 
så kände jag till dem och de kände till mig genom det uppdrag jag 
gjorde i kommunen 1992. Under våren 1993 kontaktades kommu-
nalråden i Friköping och jag fick deras tillåtelse att bedriva forsk-
ning i kommunen.  

När det gällde valet av avdelningar gjordes vissa överväganden. 
Eftersom studien var ett ensamprojekt, där insamling, analys och 
bearbetning av data skulle göras inom ramen för en fakultetsfinan-
sierad avhandling, bedömde jag det som rimligt med två avdel-
ningar. Med en annan design och andra undersökningsmetoder 
hade naturligtvis ett större antal fall kunnat ingå i studien 
(Czarniawska-Joerges, 1992).  

Det är väl känt att såväl politiker som tjänstemän värderar verk-
samheter olika och att man skiljer mellan hårda och mjuka verk-
samheter. Exempel på hårda verksamheter är tekniska eller 
ekonomiska verksamheter, där arbetsuppgifterna kan definieras, 
mål sättas och resultat och kostnader beskrivas kvantitativt. Sådana 
verksamheter har oftast en hög andel manliga anställda. Exempel 
på mjuka verksamheter är utbildning och omsorg, där 
arbetsuppgifterna är svåra att konkretisera, målen mångtydiga och 
resultat en svåra att beskrivas kvantitativt. Dessa verksamheter har 
oftast en hög andel kvinnliga anställda i underordnad ställning 
medan det är vanligt med manliga chefer. I studien ville jag ha med 
en avdelning från båda kategorierna. Jag valde då medvetet bort 
barnomsorg och skola för att om möjligt undvika att min egen 
bakgrund påverkade arbetet. 

Inom respektive avdelning sökte jag grupper av anställda som 
inte tillhörde kommunens strategiska ledning eller beslutande 
organ, men som hade någon form av ledande administrativ befatt-
ning. Deltagarna skulle ha formella positioner som innebar att de 
hade tillgång till information från olika nivåer och relativt stora 
möjligheter att röra sig mellan olika nivåer i organisationen. 
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Observation av regelbundet återkommande möten var en metod 
jag tänkte använda, därför var det viktigt att de tilltänkta grupperna 
hade någon form av regelbundet återkommande, gemensamma 
möten.  

Med kommunalrådens goda minne kontaktades två tjänsteman-
nagrupper i två olika förvaltningar, teknikergruppen på fastighets-
kontoret och arbetsledargruppen inom äldre- och handikappom-
sorgen. Jag presenterade mina planer för grupperna som fick disku-
tera detta innan de sade ja eller nej till mitt deltagande. Båda grup-
perna accepterade detta, liksom att låta sig intervjuas. 

 

Fastighetsförvaltningen 

Avdelningen var en egen förvaltning, med en förvaltningschef som 
var direkt underställd kommunstyrelsen. Fastighetskontoret var be-
läget i en egen enhet på nedre planet i stadshuset. Vid entrén till av-
delningen, bakom en glasruta, fanns en reception och längs en lång 
smal korridor fanns tjänsterummen, varav ett också användes som 
sammanträdesrum. Förvaltningschefens kontor var beläget längst 
ner i korridoren. I den närbelägna cafeterian hade fastighetskonto-
rets personal ett ’eget’ bord.  

De regelbundet återkommande mötena kallades teknikermöten 
trots att alla deltagare inte var tekniker. Den grupp som deltog 
bestod av sammanlagt åtta personer tre kvinnor och fem män. Av 
de tre kvinnorna var en ekonom, en sekreterare och en städledare. 
Sekreteraren var den enda som inte ingick i gruppen i kraft av sin 
position, utan på eget initiativ ”Jag har tjatat mig till att få vara med 
för att få litet information om vad som händer”. Av de fem männen 
var en administratör, tre var tekniker och en var förvaltningschef. 
Deras anställningstid i kommunen varierade från 2,5 år till 17 år. 
Teknikerna hade också erfarenhet av att arbeta i privata företag och 
i andra kommuner.  

Teknikerna och städledaren hade omfattande kontakter med per-
sonal ute på fältet och en av teknikerna och städledaren var formellt 
arbetsledare för vaktmästare respektive lokalvårdare. Administratö-
rerna hade omfattande kontakter med allmänheten och med an-
ställda i andra förvaltningar.  
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Omsorgsavdelningen 

Avdelningen var en av tre avdelningar inom socialförvaltningen, 
som organisatoriskt var underställd socialnämnden. Avdelningen 
leddes av en kvinnlig avdelningschef som var direkt underställd 
socialchefen och ingick därigenom i en ledningsgrupp för hela so-
cialförvaltningen. Socialförvaltningens barn- och äldreomsorg, lik-
som dess gemensamma administration, var lokaliserade ett kvarter 
från stadshuset i en byggnad som allmänt kallades gamla möss-
fabriken. Barn- och äldreomsorgen var lokaliserade på nedre planet 
medan socialchefen, socialnämndens ordförande och socialförvalt-
ningens samlade administration, fanns på övre planet. I källarvå-
ningen fanns en gemensam cafeteria liksom ett gemensamt sam-
manträdesrum där socialnämnden brukade ha sina sammanträden. 

Avdelningschefen hade 25 arbetsledare och handläggare som var 
direkt underställda henne, 22 kvinnor och 3 män. Arbetsledarna 
hade personal, budget- och verksamhetsansvar inom ett organisato-
riskt och geografiskt avgränsat område, där de också hade sina kon-
tor. Områdena var av varierande storlek och bestod av flera olika 
verksamheter som t.ex. hemtjänst, särskilda boendeformer inom 
äldre- och handikappomsorgen och färdtjänst. 1992 hade kommu-
nen övertagit ett stort sjukhem från landstinget, i samband med 
Ädel-reformen, och 1993, i samband med LSS, övertogs omsorgs-
verksamheten från landstinget. Detta innebar att arbetsledargrup-
pen under åren 1992- 1993 utökades kraftigt. 

Arbetsledargruppen var relativt homogen vad gällde ålder och 
kön, de flesta var kvinnor och de flesta var över fyrtio år. Vad gäller 
utbildningsbakgrund var gruppen heterogen. Några hade börjat 
som vårdbiträden och byggt på med interna utbildningar, medan 
andra hade legitimerande högskoleutbildningar som t.ex. sjukskö-
terska eller sjukgymnast. Deras anställningstid i kommunen variera-
de eftersom flera bytt arbetsgivare under de senaste åren, men alla 
hade lång erfarenhet av arbete i vård och omsorg. De flesta av de 
gamla arbetsledarna hade varit anställda 10 - 17 år i kommunen och 
de flesta av de nya arbetsledarna hade lika långa anställningstider i 
landstinget.  

Ungefär en gång i månaden kallade avdelningschefen samtliga 
arbetsledare till gemensamma möten. Däremellan hade arbetsledar-
na inga dagliga nära kontakter vare sig med varandra eller med sin 

- 65 -



- 62 - 

chef, men de träffades i mindre fasta områdesgrupper och tillfälliga 
arbetsgrupper.  
 

Likheter och skillnader mellan grupperna 

Som nämndes tidigare är det de två tjänstemannagrupperna som är 
analysenheterna i studien, och fortsättningsvis används beteck-
ningarna ’fastighetsgruppen’ för gruppen på fastighetskontoret och 
’omsorgsgruppen’ för gruppen inom äldre- och handikappom-
sorgen. Jag gör här en jämförelse mellan de båda grupperna med 
avseende på några aspekter som har betydelse för kommunikatio-
nen inom och mellan grupperna och deras omgivning.  

Tillhörigheten till respektive grupp baserades på deltagarnas for-
mella positioner och roller (undantaget var sekreteraren i fastighets-
gruppen). Deltagarna i båda grupperna hade omfattande kontakter 
med såväl kommunanställda på fältet som med allmänheten1. I 
dessa kontakter representerade de kommunen vilket upplevdes 
som såväl positivt som negativt. Det positiva var att de genom sin 
tillhörighet till gruppen fick tillgång till resurser som övriga kom-
munanställda och allmänheten inte hade. Exempel på detta var till-
gång till den information och de kontakter de fick genom att delta i 
olika möten. Det negativa var att de också fick ta emot skäll och 
kritik som var avsedd för kommunens ledning. En annan viktig 
resurs var deras relativt stora frihet att själva ta olika kontakter och 
röra sig i organisationen. De fungerade därmed som gränsöver-
skridare och gränsvakter på flera olika plan (Whetten & Gregersen, 
1995). 

 Ett antagande jag gjorde var att det, trots dessa ytliga likheter 
mellan grupperna, fanns skillnader i hur hinder och möjligheter 
hanterades i grupperna. Jag utgick från faktorer som gruppernas 
storlek och sammansättning, uppgifter och lokalisering 
(Edvardsson Stiwne, 1992; Giddens, 1984; Spain, 1992; Stake, 1994; 
Whetten & Gregersen, 1995). Sådana omständigheter antog jag 
kunde ha betydelse för hur de organiserade sig i förhållande till den 
planerade förändringen liksom för deras kommunikationsmönster.  

Fastighetsgruppen var en relativt liten grupp, som var lätt att 
samla till såväl formella som informella möten. Möjligheterna till 
                                         
1Med ”allmänheten” menar jag här i första hand olika kategorier av brukare, 
hyresgäster, vårdtagare och deras anhöriga etc. 
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nära, direkt och personlig kommunikation var stora. Genom sin 
lokalisering i stadshuset hade gruppen goda möjligheter till for-
mella och informella kontakter med andra förvaltningar och poli-
tiker och därmed också tillgång till information och rykten om vad 
som var på gång i kommunen. Gruppen hade en gemensam, väl 
definierad uppgift, att förvalta och underhålla kommunens fastig-
hetskapital. Arbetsuppgifterna var väl differentierade, var och en 
hade sin funktion och man samarbetade utifrån detta. Resultatet av 
deras arbete kunde beskrivas och mätas såväl kvalitativt som 
kvantitativt, på såväl lång som kort sikt. Gruppen bestod till över-
vägande del av män som hade någon form av teknisk utbildning 
eller tekniskt kunnande. Detta gjorde att de hade ett gemensamt 
arbetsspråk. Förvaltningschefen arbetade på direkt uppdrag av 
kommunstyrelsen och förvaltningen hade därmed goda möjligheter 
till direkta kontakter med den politiska ledningens innersta cirkel.  

Omsorgsgruppen var en stor, heterogen grupp som ’existerade’ 
och blev synlig för andra främst vid de gemensamma mötena. 
Gruppen hade under några år expanderat genom de statliga 
reformer som innebar att kommunen övertagit verksamheter från 
landstinget. Gruppen bestod huvudsakligen av kvinnor med olika 
vård- och omsorgsutbildningar vilket bidrog till avsaknaden av ett 
gemensamt yrkesspråk. I diskussioner med varandra utgick man 
från olika teoretiska och arbetsmässiga traditioner vilket sannolikt 
bidrog till de missförstånd och misstolkningar som uppstod. 
Gruppen hade en kvinnlig avdelningschef som hade två lednings-
nivåer mellan sig och kommunstyrelsen, förvaltningschef och 
socialnämnd. Gruppen hade ingen tydlig gemensam uppgift utan 
de beskrev sitt arbete som situationsberoende och relationellt. Såväl 
arbetsuppgifter som resultat var svåra att definiera och konkretisera 
för utomstående, vilket försvårade dokumentation och planering i 
såväl långsiktiga som kortsiktiga ekonomiska termer.  

De gemensamma mötena beskrevs som storgruppsmöten vars 
dynamik och form skiljde sig från smågruppsmöten (Edvardsson 
Stiwne, 1992). Genom lokaliseringen begränsades deltagarnas möj-
ligheter till vardagliga kontakter med varandra, till informella kon-
takter med sina chefer, politiker eller personal från andra förvalt-
ningar. 
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Insamling av data 

De metoder jag använt för att samla in data är mötesobservationer 
intervjuer vid två tillfällen och dokumentstudier. Vilka dokument 
jag använt har jag beskrivit tidigare så i detta avsnitt beskrivs enbart 
hur observationer och intervjuer gjorts. När det gäller observatio-
nerna var tillvägagångssättet olika i de båda grupperna, beroende 
på deras storlek och sammansättning, så de beskrivs var för sig. 

Observationer i fastighetsgruppen 

Teknikermötena var huvudsakligen förlagda till förmiddagar och 
pågick mellan två och tre timmar, beroende på dagordningens om-
fattning. De ägde rum i sammanträdesrummet på fastighetskonto-
ret. Sammanlagt observerades tio möten. I samband med mötena 
satt jag tillsammans med gruppen och andra anställda på kontoret 
och fikade i stadshusets cafeteria.  

Under mötena satt jag i ett hörn av rummet, vid sidan av själva 
sammanträdesbordet. Mitt syfte med detta var att störa så litet som 
möjligt men i materialet framkommer att man i gruppen var väl 
medveten om min närvaro. Vid första mötet introducerades jag av 
chefen och jag berättade att mitt intresse var att få följa gruppen 
under den tid som arbetet med kommunöversynen pågick. Jag 
välkomnades med orden,  

Ja du är välkommen hit. Vi tycker det är trevligt med doktorer 
(skratt). Vi har inga hemligheter här så det går så bra /.../ Vi 
har ju aldrig blivit doktorerade på, vi blir ju som delaktiga i det 
här då.  

Vid ett senare tillfälle sade man till mig att jag gärna fick fortsätta 
att delta även när beslutet fattats, eftersom det aldrig fungerat så 
bra med närvaro och passning av tider som när jag deltog. Ingen 
ville riskera att ett möte ställdes in när jag rest så långt. 

Vid varje mötestillfälle gjorde jag en skiss över rummet och del-
tagarnas placering. Deltagarna kodades 1-8 och i mina löpande an-
teckningar använde jag dessa kodbeteckningar. Jag förde löpande 
anteckningar med tidsangivelser, vilka teman som diskuterades och 
citat eller dialoger som anknöt till den pågående kommunöver-
synen, den egna organisationen, relationer inom gruppen och rela-
tioner till omgivningen skrevs ner så ordagrant som möjligt. An-
teckningarna renskrevs efter varje möte och totalt omfattar de 60 
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sidor. I fallbeskrivningen är citat från mötena kodade t.ex. M3F2:11 
vilket skall läsas som ”möte nummer tre på fastighetskontoret där 
person nummer 2 säger ... på sid 11 i de löpande anteckningarna”. 

Mötena var formaliserade så till vida att det fanns en 
dagordning som följdes. De informella diskussionerna var lätta att 
följa och dokumentera eftersom gruppen var så liten. Det gick också 
lätt att observera deltagarnas reaktioner som t.ex. deras 
engagemang i olika frågor, undandragande eller ambitioner att 
styra. 

Observationer i omsorgsgruppen 

Även omsorgsgruppens möten var huvudsakligen förlagda till för-
middagar och pågick mellan tre och fyra timmar med en gemensam 
kaffepaus inlagd. Dessa möten ägde rum antingen i sammanträdes-
rummet i gamla stadshuset eller i biblioteket. Vid de flesta mötes-
tillfällena deltog externa personer för att informera i olika frågor. 
Sammanlagt sju möten observerades.  

Deltagarna satt i en stor fyrkant eller elipsform, vända mot ord-
föranden för mötet och vända mot varandra. Även här gjorde jag 
vid varje tillfälle en skiss av rummet med deltagarna inplacerade. 
Jag satt med vid bordet, för att få så god överblick som möjligt. 
Eftersom denna grupp var stor och deltagarna aldrig satt på be-
stämda platser, kodades deltagarna efter de geografiska områden 
de representerade och inte individuellt. Även vid dessa möten 
fördes löpande anteckningar med tidsangivelser och vilka teman 
som diskuterades. Citat eller dialoger som anknöt till den pågående 
kommunöversynen, den egna organisationen, relationer inom grup-
pen och relationer till omgivningen skrevs ner så ordagrant som 
möjligt. Anteckningarna renskrevs efter varje möte och totalt om-
fattar de 55 sidor utskriven text. I fallbeskrivningen är citat från 
mötena kodade t.ex. Mo1A:5, vilket skall läsas ”Omsorgens möte 
nummer ett, där en person från område A säger ... på sidan 5 i de 
löpande anteckningarna”.  

Mötena var väl strukturerade och följde en på förhand utsänd 
dagordning. En stor del av mötestiden ägnades åt information, dvs 
envägskommunikation, och spontana diskussioner förekom sällan. 
Detta gjorde att det var relativt lätt att följa och dokumentera den 
verbala kommunikationen, trots gruppens storlek. Däremot var det 
svårare att observera och få överblick över deltagarnas personliga 
reaktioner under mötets gång. I denna grupp var jag vid flera till-
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fällen starkt påverkad av stämningen i gruppen, vilket 
framkommer i fallbeskrivningen.  

Sedan min tid som projektledare i kommunen kände jag de flesta 
personerna i gruppen, vilket underlättade observationerna. De in-
formella samtalen under kaffepauserna blev tillfällen för personliga 
samtal och reflektioner över vad man egentligen tyckte om det som 
behandlades på mötet, men som man av olika anledningar inte gav 
uttryck för där. I samband med mötena besökte jag också vid några 
tillfällen socialförvaltningen och samtalade med gamla arbetskam-
rater där. 

Intervjuer 

I båda grupperna gjordes intervjuer vid två tillfällen. Tid avtalades 
med de intervjuade i förväg och intervjuerna ägde rum på deras 
respektive arbetsplatser. Intervjuerna var löst strukturerade. Jag 
hade en intervjuguide med några frågeområden, men intervjuernas 
fokus och inriktning styrdes i hög grad av intervjupersonerna 
själva. Vid första tillfället, i oktober 1993, frågade jag allmänt om 
deras arbetssituation och om och hur denna förändrats under de 
senaste åren. Jag frågade också vad de visste om den pågående 
kommunöversynen. Vid det andra tillfället, i maj 1994, bad jag dem 
allmänt reflektera över det halvår som gått sedan den första inter-
vjun, med fokus på de förändringar som skett i kommunen som 
organisation och i deras egen organisation. Vid detta intervjutillfälle 
hade de inte fått ta del av mitt forskningsmaterial, inte heller sina 
egna, tidigare intervjuer. Däremot använde jag frågor av typen 
”När jag intervjuade dig i oktober sade du att ... hur ser du på detta 
nu?”. De fick också en fråga om vad de trodde om framtiden.  

Samtliga intervjuer spelades in på band och jag skrev själv ut ca 
80% av dessa. En sekreterare skrev ut några av intervjuerna, efter 
mina instruktioner, men jag tyckte själv att det var svårare att läsa 
och bearbeta dessa, än de intervjuer jag själv skrivit ut. Intervjuerna 
är ordagrant transkriberade, med noteringar om skratt, suckar, om 
bandspelaren stängts av, om personen gråtit etc. 

Syftet med intervjuerna var att skapa tillfällen där de intervjuade 
gavs tillfälle att så fritt som möjligt berätta om sina tankar och ref-
lektioner över vad det var som pågick i deras omgivning. Vid de 
tillfällen när intervjuerna gjordes visste jag också att man i samtalen 
med arbetskamraterna inte pratade om sådana saker. För att knyta 
an till teoriavsnittet var ambitionen att på detta sätt få fram berättel-
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ser och bilder som gestaltade deras underliggande uppfattningar 
om makt- och statusrelationer, och hur detta bidrog till deras 
organisering.  

I fastighetsgruppen intervjuades vid första tillfället sex av de åtta 
deltagarna. Av olika skäl var två inte anträffbara. Vid det andra till-
fället intervjuades alla åtta. Varje intervju kodades 1-8, samma 
koder som användes vid observationerna. Intervjuerna gjordes 
under två dagar och alla på avdelningen visste när jag var där och 
vilka som intervjuades. I fallbeskrivningen är citat från intervjuerna 
kodade t.ex. If4:3, vilket skall läsas ”intervju med intervjuperson 
fyra, sidan tre i utskriften” 

I omsorgsgruppen gjorde jag ett urval av intervjupersoner. Urvalet 
gjordes så att varje geografiskt område liksom samtliga verksam-
hetsområden skulle representeras av de intervjuade. De geografiska 
områdena kodades A-G, och är desamma som i observationerna, 
och intervjupersonerna är kodade 1-10. En översikt över områden 
och intervjupersoner (ip) ser ut på följande sätt.  
 

Område       Ip  
 
A       10 
B         8 
C   1 och 2 
D         4 
E   3 och 5 
F   6 och 9 
G          7 

 
Där två personer från samma område intervjuats beror detta på att 
områdena är stora och omfattar flera olika verksamheter. Sam-
manlagt har nio kvinnor och en man intervjuats. I fallbeskrivningen 
är intervjuerna kodade t.ex. Io8:9, vilket skall läsas ”intervju med 
nummer åtta (som finns i område B), sidan nio i utskriften”. 
 

Bearbetning, tolkning och analys  

Utgångspunkten för bearbetning, tolkning och analys av undersök-
ningsmaterialet är att materialet redan vid insamlingen var selek-
terat och tolkat (Alvesson & Sköldberg, 1994; Geertz, 1973; Schutz, 
1967 ref. i Schwandt, 1994) och att tolkning och analys pågår sam-
tidigt, såväl av mig som av de personer jag följt i studien. Jag har 
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tidigare beskrivit detta som en meningsskapande process, där jag 
genom systematisk bearbetning av materialet pendlat fram och till-
baka mellan empiri, teori och egna reflektioner. Detta kontinuerliga 
sökandet efter mönster i ett empiriskt material är kärnan i såväl var-
dagligt teoretiserande som i vetenskapliga forskningsprocesser, 
men i vardagen sker inte detta så systematisk. En viktig men också 
kritisk aspekt av meningsskapandet är skrivandet. I beskrivning, 
tolkning och analys i skrivprocessen vävs teoretiska referensramar, 
subjektiva upplevelser, intryck och associationer som inte finns 
nedtecknade, samman i forskarens meningsskapande process.  

I varje berättelse, bild eller metafor finns implicita och explicita 
teorier om kausalitet. Metoder för att skapa mening i tillvaron är 
personliga i den meningen att livet som levs och de metoder som 
används är invävda i varandra. Detta gäller såväl forskaren som 
studiens aktörer (Denzin, 1994). Det är i läsningen av den färdiga 
produkten, den skrivna rapporten, som det blir tydligt om de inten-
tioner och ambitioner som jag haft också genomsyrar materialet och 
inte bara svävar fritt som uppblåsta färgglada ballonger. I skrivpro-
cessen har en del överväganden gjorts. Ovan nämnde jag strukture-
ringen av fallbeskrivningarna som ett sådant exempel. Ett annat var 
vilka ’röster’ som skulle lyftas fram i berättelserna och på vilket sätt. 
Jag har valt att lyfta fram kollektiva, meningsbärande mönster och 
inte individuella röster. 

Det tredje övervägandet har att göra med textens legitimitet, för 
vem eller vilka skriver jag? Huvudsyftet har varit att skriva en av-
handling, vilket ställer vissa krav på form och innehåll. Min ambi-
tion har också varit att göra läsandet spännande och lustfyllt, så att 
det rika materialet med dramatik och mustiga beskrivningar görs 
rättvisa (Richardsson, 1994). Som jag ser det så har det varit ett 
ständigt kompromissande mellan dessa ambitioner. Textens legiti-
mitet i dessa avseenden avgörs i mötet med läsaren. 

Studien gör inte anspråk på att vara en etnografisk studie, men 
däremot en etnografisk produkt, som gestaltningsform. Van 
Maanen (1988) skriver att etnografier kan ses som porträtt av olik-
heter i en alltmer homogen värld, av de olika sätt på vilka individer 
och grupper förstår, anpassar sig till eller motsätter sig en ordning 
som förutsätts vara gemensam. Syftet med studien har varit att 
undersöka på vilket sätt detta gestaltas under planeringsfasen, och 
som en konsekvens av detta presenteras inget slut på historien, 
inget svar på frågan ’hur gick det’? De resultat som presenteras kan 
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snarare ses som utgångspunkter för fortsatt forskning eller som 
möjligheter för läsaren att själv konstruera en fortsättning eller ett 
slut. van Maanen (ibid.), menar att etnografier är en form av repre-
sentation där två olika system förenas, läsarens och de beforskades, 
och där det är forskaren som författare som står för förenandet. 
Detta sammanfattar på ett bra sätt min ambition med studien.  
Tolknings- och analysmodell 

Först har jag gjort fylliga fallbeskrivningar (thick descriptions) med 
rikliga illustrationer i form av citat och ’dialogrutor’ (Geertz, 1973; 
van Maanen, 1988). Sekvenseringen av fallbeskrivningarna utgår 
från kommunledningens tidsplan. För att undersöka hur menings-
skapande och organisering gestaltas i grupperna, och om detta för-
ändras under planeringsfasen, har denna delats in i tre teoretiska 
faser. Dessa benämns anteciperingsfas, kulmineringsfas och efterdyning.  

Isabella (1990) använde dessa benämningar i en retrospektiv 
studie om hur ledare berättade om hur de upplevt förändringspro-
cesser i sina organisationer. Eftersom denna studie snarare är pro-
spektiv, där olika gruppers anteciperingar om framtiden fokuseras, 
är innebörden av benämningarna inte jämförbara. Anteciperingsfasen 
sträcker sig fram till november 1993 när organisationsförslaget pre-
senteras. Fram till dess pågår kommunledningens planering och 
design av förslaget (McPhee, 1985). När förslaget presenteras och 
kommunledningen kommunicerar detta (ibid.). blir det officiellt hur 
olika avdelningar och enheter kommer att beröras av förslaget. 
Under samma tid sker också återkoppling på förslaget till kommun-
ledningen. Denna fas benämns kulmineringsfasen och sträcker sig 
från november 1993 till maj 1994 när beslutet om den nya organisa-
tionen fattas. I maj är möjligheterna att påverka beslutet förbi. 
Beslutet är fattat och implementeringsarbetet har påbörjats. I de 
intervjuer som görs ges möjlighet till eftertanke och reflektion men 
också för att blicka framåt. Denna fas benämns efterdyning.  

Redan i konstruktionen av fallen, enligt denna fasindelning, har 
tolkning och analys gjorts, och fallbeskrivningarna kan läsas som 
berättelser (Czarniawska-Joerges, 1993) där en kedja av upplevelser 
och händelser presenteras, vilka hålls ihop av det gemensamma 
temat, anteciperade förändringar, och av tiden. I kapitel nio sker 
ytterligare bearbetning och tolkning av fallbeskrivningarna. I ett 
första steg rekonstrueras fallbeskrivningarna i form av kondense-
rade, subjektiva bilder av hur respektive grupp ser på och beskriver 
kommunen som organisation och sig själva som grupp (Kvale, 1992; 

- 73 -



- 70 - 

Manning & Cullum-Swan, 1994; Richardsson, 1994). I nästa steg 
jämförs bilderna och relateras till kommunen som meningsgivande 
kontext (kapitel sex). Jämförelsen tar sin utgångspunkt i det in-
ledande syftet och frågeställningarna. I kapitel tio utgår jag från de 
teoretiska tolkningsramarna för att diskutera resultaten.  
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Kapitel 6  
 

Friköping en kommun i förändring 

Bakgrund 

I det här kapitlet beskrivs kommunen som övergripande kontext 
(Pettigrew, Ferlie & McKee, 1992). Kapitlet inleds med en kort be-
skrivning av de förändringar som skett i de svenska kommunerna 
och deras omgivning under 1990-talet. Därefter beskrivs Friköping, 
den medelstora, mellansvenska kommun där studien genomförts. 
Huvuddelen av kapitlet ägnas åt att beskriva hur kommunens led-
ning planerade organisationsförändringen och hur ett organisa-
tionsförslag så småningom presenteras, och hur man tar emot, tol-
kar och reagerar på detta i organisationen. Detta visas i en samman-
ställning av de remissvar som lämnades på utredningen ”Modell 
Friköping”. Avslutningsvis sammanfattas debatten under fullmäk-
tigemötet där beslutet om den nya organisationen fattades (en mera 
utförlig presentation av debatten finns i bilaga 3).  

 

Den svenska kommunen i förändring 

Krav på ökad effektivitet och mer marknadsinriktade styrformer, i 
kombination med minskade ekonomiska resurser har bidragit till 
att organisationsförändringar av olika omfattning och innehåll är 
något ständigt pågående i de flesta svenska kommuner sedan slutet 
av 1980-talet. I december 1994 tillsattes på regeringens uppdrag den 
Kommunala förnyelsekommittén för att bl.a. göra en samlad ut-
värdering av de reformer och omfattande förändringar som skett i 
kommunernas och landstingens organisation och verksamhetsfor-
mer under 1990-talet. I utredningen (SOU 1996:169) görs bl.a. en 
kort historik över viktiga reformer och lagförslag. I början av 1980-
talet fokuserades dessa på kommunernas handlingsfrihet i för-
hållande till staten och på de interna relationerna mellan förtro-
endevalda och kommunala tjänstemän, där kommunala chefer 
krävde större autonomi i förhållande till politikerna (ibid.). I slutet 
av 1980-talet minskade kommunernas ekonomiska resurser och det 
blev nödvändigt med en stramare ekonomisk politik, samtidigt som 
statliga reformer medförde att kommunerna tillfördes nya verksam-
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hetsområden som tidigare haft stat och landsting som huvudmän. 
Exempel på sådana reformer var Ädel-reformen,1 LSS,2 och kom-
munaliseringen av skolan.  

Vid 1991 års val till riksdag, landsting och kommuner bröts en 
lång tradition av socialdemokratiskt styre i många kommuner och 
landsting. På såväl riks- som lokalplan talades om systemskiften 
och paradigmskiften. Med detta markerades att valen inte enbart 
innebar att nya förtroendevalda steg in i maktens korridorer utan 
att nya ideologier skulle omsättas i praktisk handling under den 
kommande mandatperioden. Förändringarna manifesterades och 
synliggjordes i första hand genom att omfattande organisatoriska 
förändringarna gjordes, huvudsakligen i storstadskommuner 
(Blomqvist, 1996; SOU 1996:169). Detta arbete följdes med stort 
intresse av massmedia och av rapporteringarna kunde man få den 
uppfattningen att situationen var densamma i alla kommuner. 
Detta har viss betydelse i den här studien där såväl politiker som 
anställda på olika sätt tog del av sådana systemskiften i närliggan-
de, större kommuner. 

Systemskiftena innebar bl.a. att privatisering och bolagisering av 
kommunala verksamheter uppmuntrades liksom införandet av 
mera företagsliknande styr- och ledningsformer (Blom, 1994). Den 
nya ideologin innebar en förskjutning från samhällets ansvar för 
medborgarnas välfärd till en betoning på de enskilda individernas 
ansvar för sitt liv och sina livsbetingelser. Som en konsekvens av 
detta betonades att enskilda, i större utsträckning än tidigare också 
måste ges möjlighet att själva välja tjänster och servicenivå. 1992 för-
ändrades kommunallagen för att underlätta privatisering och kon-
kurrensutsättning av kommunala verksamheter och för att göra det 
möjligt att i större omfattning än tidigare delegera ansvar och be-
fogenheter (SOU 1996:169). I utredningen (ibid.) behandlas åtta 
teman, som man menar präglade det kommunala förnyelsearbetet: 
decentralisering, koncentrering, marknadisering, integrering, diffe-
rentiering, individualisering, demokratisering och ideologisering. 
De snabba systemskiftena (ibid.) blev en utmaning mot den gamla 

                                         
1ÄDEL-reformen innebar att ansvaret för äldre och handikappade som av 
Landstingen definierades som ”medicinskt färdigbehandlade” ålades kommu-
nerna.  
2LSS betyder Lagen om särskilt stöd till handikappade. Den genomfördes i 
olika etapper från 1933 och innebar att kommunerna ålades ansvaret för vård 
och boende av psykiskt utvecklingsstörda och andra handikappade. 
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folkhemstanken, att samhället och dess experter med självklarhet 
skulle ta hand om medborgarna från vaggan till graven och fördela 
de gemensamma resurserna rättvist. Några förklaringar till att 
systemskiftena kunde genomföras under en relativt kort tid är det 
som tidigare nämnts, de minskade ekonomiska resurserna och nya 
ideologier. En annan viktig faktor var att den allmänna opinionens 
inställning till privatisering av verksamheter inom den offentliga 
sektorn förändrades från 1988 och fram till 1990.  

 
För syftet med denna studie skall jag kort beröra betydelsen av de 
nya modellerna för ledning och styrning av de kommunala verk-
samheterna som infördes. Flera av dessa modeller tar sin utgångs-
punkt i teorier om styrning och ledning av företag. När samma 
modeller direkt överförs till offentlig sektor blir implicit företaget 
den norm mot vilken ledning och styrning av offentlig sektor 
jämförs och värderas (Stewart & Ranson, 1994). I en sådan jäm-
förelse blev därmed ledning av kommunal verksamhet definierat 
som ett ”sämre” sorts ledarskap. För att förbättra ledningseffektivi-
teten och statusen för chefer i offentlig förvaltning infördes före-
tagens managementmodeller. Omvandlingen av traditionella kom-
munala verksamheter till självstyrande resultatenheter markerades 
genom att t.ex. rektorer och föreståndare fick nya titlar som resultat-
enhetschefer, områdeschefer, avdelningsdirektörer eller liknande. 
Blom (1994) visade i en studie att ”direktörerna” som idealtyp blev 
alltmer förekommande i kommunala organisationer från slutet av 
1980-talet.  

I utredningen (SOU 1996:169) påpekas att kommunernas motiv 
för förändringar varierade, liksom omfattningen av deras föränd-
ringssträvanden. I vissa kommuner var de ideologiska förändring-
arna det viktigaste, i andra var det främst pragmatiska, ekonomiska 
aspekter som betonades. Eftersom reformer är mångtydiga så be-
tonas i rapporten att dessa tolkades på många olika sätt vilket gav 
enskilda aktörer stort utrymme att definiera och formulera problem 
(Brunsson & Olsen, 1993).  

 

Friköping en typisk svensk kommun 

Friköping är en medelstor, mellansvensk kommun som geografiskt 
består av stora delar landsbygd med ett antal tätorter som före den 
allmänna kommunsammanslagningen, 1972, utgjorde centra för 

- 77 -



- 72 - 

flera små, självständiga kommuner. Strukturellt och juridiskt har 
dessa nu endast betydelse som administrativa gränser vid indel-
ningen av kommunala verksamhetsområden som skola och social-
tjänst. Gränserna har dock fortfarande psykologisk betydelse för 
invånarnas identitet, särskilt för äldre personer. I stadskärnan ligger 
stadshuset, kommunens ’regeringsbyggnad,’ granne med Folkets 
hus och biblioteket. I stadshuset är kommunledningen och de flesta 
kommunala förvaltningarnas administration lokaliserade. Ett un-
dantag är socialförvaltningens gemensamma administration och 
barnomsorgs- och äldreomsorgsavdelningarna, som finns i en 
byggnad ett kvarter längre bort, allmänt kallad ”gamla 
mössfabriken”, eftersom där funnits en mössfabrik tidigare. 

Folkmängden i Friköping 1993, var ca 26.000 invånare. Andelen 
personer i produktiv ålder, 20 - 64 år, var något lägre än genom-
snittet (SCB, 1993; 1994), en omständighet som kan ha betydelse för 
kommunens ekonomi. 1993 var skattekraften i Friköping 790:-/in-
vånare, vilket kan jämföras med medelskattekraften som samma år 
var 891:-/invånare (ibid.). Av kommunernas bokslut för 1992 fram-
går att Friköpings utgifter per invånare var 4000:- lägre än riks-
genomsnittet. 

Invånarna i Friköping har pendelavstånd till flera större och 
mindre städer, liksom till universitet och universitetssjukhus. Detta 
har stor betydelse för sysselsättningen. Kommunen är en stor och 
viktig arbetsgivare och i Friköping är andelen kommunanställda 
högre än riksgenomsnittet (SCB, 1993; 1994).  

Efter denna presentation av Friköping beskrivs kommunledning-
ens strategi för att planera en organisationsförändring. Beskriv-
ningen baseras på de officiella dokument som jag tagit del av i form 
av utredningar, protokoll, personalblad och tidningsartiklar, dvs 
material som varit tillgängligt för varje kommunmedborgare. När 
jag i materialet hänvisar till ’utredningen’ avses den utredning som 
presenterades i februari 1994 ”Modell Friköping”. De citat som före-
kommer är direkta citat ur denna. Med hänsyn till kommunens 
integritet anges inte kommunens namn i mina referenser till dessa 
material. Jag har bedömt detta som rimligt då fokus för studien inte 
är att utvärdera gjorda förändringar utan intresset är hur dessa 
dokument tolkas av de personer som tar del av dem.  
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Planering av en organisationsförändring 

I beskrivningen av kommunledningens arbete utgår jag från 
McPhees (1985, sid. 162) modell för hur formella strukturer som 
dokument skapas i tre steg, design, kommunikation och respons. 
McPhee (1985) och Sutton (1987) menar att offentliga tillkänna-
givanden av att organisationsförändringar planeras är betydelse-
fulla signaler till de anställda att de förr eller senare kommer att be-
röras av dessa, men att det för tillfället är okänt på vilket sätt eller i 
vilken omfattning. Isabella (1990) visar i en studie att offentlig-
görandet av förändringar i organisationen blev kritiska händelser 
som bidrog till att individer förändrade sitt handlande. 

Bakgrund till kommunöversynen 

I december 1992 beslutade kommunfullmäktige att anlita ett kon-
sultföretag för att göra en översyn av kommunens nämnd och för-
valtningsorganisation. Motiveringen för detta var att ”... upplevel-
sen av brister och svagheter i den dåvarande organisationen hade 
blivit påtagliga”, och att kommunen hade ”en styrning och verk-
samhet uppbyggd efter de ledningsprinciper som traditionellt 
genomsyrat den kommunala sektorn, som baserades på en situation 
med expanderande verksamhet”.  

Som motiv för behovet av förändring hänvisades till de för-
ändringar i kommunens omgivning som skett de senaste åren, som 
innebar att det nu behövdes en styrning som ”förmår prioritera vad 
som skall göras, och som gör att man kan åstadkomma mer med 
mindre utan att kvaliteten försämras”. Man menade att denna 
utveckling inte var unik för Friköping utan att det generellt fanns 
ett ökat förändringskrav på kommunerna och att detta i hög ut-
sträckning styrdes av hur ”olika intressenter inom och utanför kom-
munen agerar”. Som motiv för förändringsbehovet hänvisades ock-
så till att kommunernas expansionstakt under de tre senaste decen-
nierna avstannat under 1990-talet och nu snarare kännetecknades 
av minskad konsumtion (av kommunala varor och tjänster). Till-
växttakten under perioden 1960 till 1980 hade möjliggjorts genom 
att stora ekonomiska resurser tillfördes kommunsektorn, men när 
”inkomster från skatter och statsbidrag minskar så tvingas kom-
munerna skära ner sina kostnader för att inte det ekonomiska resul-
tatet skall försämras allvarligt”.  
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Ytterligare ett motiv för behovet av förändring identifierades i 
den egna organisationen (ibid.) där ”en decentralisering av styr-
ningen hade påbörjats inom delar av den kommunala verksam-
heten, utan någon uttalad helhetsstrategi för utvecklingen”.  

Projektets organisering 

I samarbete med två externa konsulter organiserades arbetet på 
följande sätt. 

En ledningsgrupp utsågs som bestod av de ordinarie ledamöterna 
i kommunstyrelsen samt en representant ur varje parti som inte 
fanns representerade där. Ledningsgruppens uppgift var att ansva-
ra för organisationsöversynen på fullmäktiges uppdrag. Gruppen 
var därmed uppdragsgivare för eventuella externa och interna 
resurspersoner i projektet. Man utsåg också ett arbetsutskott till led-
ningsgruppen och detta bestod av två kommunalråd, ett kvinnligt 
kommunalråd som representerade den politiska majoriteten och ett 
manligt kommunalråd som representerade oppositionen. Utskottets 
uppgift var att ”effektivisera den operativa ledningen av över-
synen” och att utgöra ledningsgruppens verkställande ledning. 
Kommunalråden ingick också i projektledningsgruppen, som i övrigt 
bestod av ekonomichef, skolchef, tekniska verkens chef, kanslichef 
samt de två konsulterna. Samtliga chefer och de två konsulterna var 
män. I utredningen motiverades inte på vilka grunder dessa valts. 
Projektledningsgruppens uppgift var att ansvara för ”att projektet 
drivs och genomförs enligt de riktlinjer som fastställts”. Arbetsför-
delningen i gruppen var sådan att konsulterna skulle ansvara för 
projektets dokumentation medan gruppen som helhet skulle an-
svara för rapportering till ledningsgruppen. Av denna beskrivning 
framgår att de två kommunalråden var nyckelpersoner i plane-
ringen av omorganisationen. 

Tidsplanering och målsättning 

Arbetet skulle genomföras i fyra steg och man definierade mål för 
varje steg (se nedan). Med detta som grund gjordes en detaljerad 
tidsplan (se bilaga 1). Enligt planeringen skulle man börja med att 
intervjua ett antal nyckelpersoner och i november 1993 skulle ett 
organisationsförslag kunna presenteras. Under november-december 
skulle detta beredas och förankras i de politiska partierna, och 
underlag för beslut i fullmäktige skulle bli klart under vecka 6, 
1994. Därefter skulle detta remissbehandlas under veckorna 7-10 
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och i mars skulle kommunfullmäktige fatta beslut om en ny organi-
sation. Denna tidpunkt modifierades senare, till maj 1994. Därefter 
skulle implementeringsarbetet påbörjas direkt eftersom det var val 
hösten 1994 och den nya kommunledningen skulle kunna gå in i 
den nya organisationen i januari 1995. 

De mål som sattes upp för projektledningsgruppens arbete var 
följande: 
 
Steg 1.  Genom intervjuer med nyckelpersoner var ett av målen att få en bild 

av vilka kärnfrågor som var aktuella i kommunen, med tanke på det 
planerade förändringsarbetet. Ett annat mål med intervjuerna var att 
’tydliggöra skillnader och samstämmighet i uppfattningar hos 
politiker och förvaltningschefer och redovisa inriktning och 
ambitionsnivå på förändringen hos de intervjuade’. Detta menade 
man skulle ge ’en god plattform för det fortsatta arbetet.’ 

Steg 2. I detta steg var målet framförallt att ’ta fram kunskap om kommunens 
finansiella situation i ett historiskt och framtida perspektiv’. Med detta 
underlag skulle det vara möjligt att göra en säker bedömning av ’vilket 
konsumtionsutrymme som ligger inom ramen för god ekonomisk 
hushållning, och därmed ge underlag för formulerandet av finansiella 
mål.’ I detta steg är målet också att politiker och anställda skall öka sin 
kunskap om och förtrogenhet med nyckeltal. 

 
Steg 3. I detta steg är antagandet att ’tillräcklig kunskap finns om kommunens 

utgångsläge för att kunna ta ställning till den framtida utvecklingen’ 
och att ’inriktningen på kommunens verksamhet klargörs och kärnom-
råden fastställs’. I detta steg är ambitionen att ’erforderliga målsätt-
ningar fastslås och att beslut om styrformer och policy tas’. Här är av-
sikten att beslut skall fattas om den framtida politiska organisationen 
och verksamhetsorganisationen, så att ’nya rutiner och reglementen 
anpassas efter de nya förutsättningarna och formerna för ett anpassat 
administrativt stöd tas fram’. 

 
Steg 4.  En effektiv kommunal verksamhet. 
 
Redan efter de inledande intervjuerna beslutade fullmäktige att 
anta följande övergripande mål för en ny organisation (ordagrant 
återgivet ur rapporten): 
 
 En mer effektiv form för politisk styrning 

 

 En flexibel organisation 
 

 Ett ökat engagemang och motivation hos personalen genom ett bättre 
tillvaratagande av personalens kompetens. Kännetecknande för den 
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enskildes arbetssituation skall vara en ur alla synvinklar god arbets-
miljö. 

 

 En förbättrad service för kommunens invånare. 
 

 En ökad produktivitet med bibehållen eller höjd kvalitet och ökad 
effektivitet. 

 

 Ett effektivare utnyttjande av kommunens samlade resurser. 

 

Organisationsförslaget presenteras 

I enlighet med tidsplanen presenterades ett organisationsförslag i 
början av november 1993. Den 12:e november skickades ett extra 
personalblad ut med budskapet att ledningsgruppen enats om ett 
”principförslag om vår framtida organisation”. I bladet redogjordes 
för huvudprinciperna i den nya organisationen, som kort samman-
fattat var som följer: 
 
 Kommunfullmäktige får en tydligare och starkare roll genom att 

nämnderna ges uppdrag via inriktningsmål och deras budgetar görs 
beroende av utförda prestationer. 

 

 Kommunens roll som verkställande och samordnande kommunled-
ning förstärks, genom att ta del av samtliga förvaltningars mål och 
prioritera uppföljning och utvärdering. För att detta skall bli möjligt 
inrättas ett kommunledningskontor där kommungemensamma led-
ningsfrågor sköts.  

 

 Nämndernas uppdrag blir tydligare kopplat till deras ekonomiska 
resurser. Deras roll blir att utföra de uppdrag de får av fullmäktige. 

 

 Organisationen skall bygga på ett resultatorienterat synsätt, där eko-
nomi, volym och måluppfyllelse betonas. 

 

 Organisationen skall ha få ledningsnivåer och långtgående decentrali-
sering av ansvar och befogenheter. 

 
Med personalbladet följde en inbjudan till informationsmöten där 
projektledningsgruppen närmare skulle presentera förslaget och 
där det också skulle ges möjlighet att ställa frågor. Jag deltog i ett av 
mötena och mina anteckningar från detta finns i bilaga 2.  
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Reaktioner och återkoppling på förslaget 

Presentationen av organisationsförslaget och utredningen, som 
presenterades i februari 1994, väckte oro bland de anställda, särskilt 
bland chefstjänstemännen. En anledning till detta var bl.a. att samt-
liga förvaltningschefers förordnanden upphörde under våren, och 
enligt rykten som fanns skulle alla förvaltningschefstjänster i den 
nya organisationen annonseras ut och sökas i konkurrens med ex-
terna sökande.  

Vid informationsmötet riktades hård kritik mot bristen på in-
formation om och insyn i projektledningsgruppens arbete. Kommu-
nalrådet hänvisade till att remissarbetet var det tillfälle där det 
verkliga arbetet skulle göras och där olika intressegrupper skulle ges 
möjlighet att lämna synpunkter. Jag har därför gjort en samman-
ställning av vilka som lämnade remissvar och vad huvudinnehållet 
i dessa var. Detta menar jag ger en bild av hur förslaget togs emot 
och tolkades i olika delar av organisationen. De som lämnade 
remissvar var: 
• Politiska partier: 1 (KDS) 
 

• Fackliga organisationer: 4 (SKAF; SKTF; SACO; Skolledarförbundet) 
 

• Nämnder: 10 (Socialnämnd; dess ordförande; Byggnadsnämnd; Trafik-
säkerhetsnämnd; Skolstyrelse; Marknadsnämnd; Kultur- och fritids-
nämnd; Räddningstjänst; Gatunämnd; Miljö- och hälsoskyddsnämnd) 

 

• Förvaltningar/kontor: 7 (Mätningskontor; Stadsarkitektkontor; Ekono-
mikontor; Fastighetskontor; Gatukontor; Personalkontor; Stadskansliet) 

 

• Verksamheter: 4 (Individ och familjeomsorg; 2 st Servicehus; socialkon-
torets administrativa avdelning) 

 
Som framgår av sammanställningen var det ett politiskt parti som 
svarade, tio nämnder (där särskilt skall uppmärksammas att social-
nämndens ordförande också lämnade ett eget svar), fyra fackliga 
organisationer samt sju förvaltningschefer. Fyra svar inkom från 
enskilda verksamheter, samtliga fanns inom socialförvaltningen.  

Jag skall här kort sammanfatta synpunkterna inom vardera av 
dessa kategorier.  

Politiska partier 

Det som lyfts fram är en befarad risk för rollkonflikter för de per-
soner som skall anställas på kommunledningskontoret. Enligt för-
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slaget skall dessa både ansvara för ett antal verksamheter (som 
redan har ansvariga chefer) och fungera som kommunstyrelsens 
strategiska ledning. Man påpekar också att skolstyrelsen särbehand-
las i utredningen när det gäller möjligheten till eget ansvar för löne-
hantering. Man menar att om detta är en princip bör alla verksam-
heter ges samma möjlighet. 

Fackliga organisationer 

Generellt påpekas att remissmaterialet är svårläst och motsägelse-
fullt och att det i förslaget saknas konsekvensbeskrivningar. Utred-
ningen beskrivs som ”en oklar bild utan skärpa, man ritar, skriver 
och säger olika saker om samma sak”. Man menar att motivet för 
omorganisationen tycks vara mer ideologiskt än praktiskt och 
ekonomiskt. ”De tankegångar som ’framskymtar’ innebärande att 
den kommunala organisationsstrukturen i utförandeledet är stel, 
otidsenlig och opåverkbar är således felaktiga, och torde bottna i 
ovilja eller oförmåga att se, och ta till sig de förhållanden och ske-
enden som verkligen råder ute i den verklighet, där utförandet 
sker.” 
Även här kritiseras bristen på information om de diskussioner som 
föregick förslaget, liksom bristen på förankring av arbetsmaterialet 
innan förslaget var färdigt. ”Trots den uttalade viljan att förändra i 
utredningen, har det brustit avsevärt i kontakterna med och i infor-
mationen till arbetstagarorganisationerna.” 

Politiska nämnder 

De flesta nämnderna koncentrerar sina svar på de punkter som be-
rör den egna nämndens verksamhetsområde. Några aspekter är 
dock gemensamma. Utredningen beskrivs som ”en snårskog av 
vackra formuleringar medan faktaunderlag saknas.” När dessutom 
layouten är dålig och detaljer och principer blandas om vart annat 
så blir utredningen dessutom svårläst. Bristen på information och 
dialog under översynsarbetet befarar man kan medföra svårigheter 
i framtiden när modellen skall genomföras, om man vill ha perso-
nalen med sig. Ingen återkoppling gavs t.ex. på personalens arbete 
med att ta fram nyckeltal. När det gäller kommunledningskontoret 
finns många frågetecken, både vad gäller dess funktion och dess be-
manning. Det är framför allt befattningshavarnas dubbla roller, som 
både strateger och verksamhetschefer, som man befarar kan skapa 
problem. I praktiken för man in ytterligare en chefsnivå i de avdel-
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ningar som berörs. Man framhåller att det blir viktigt att kommun-
styrelsen väljer rätt chef. 

Socialnämnden påpekar att en rimlig konsekvens av utredningen 
borde vara att socialnämndens verksamheter i framtiden lokaliseras 
till stadshuset. Man påpekar också att en organisation bör byggas 
utifrån verksamheterna, från kommuninnevånarnas förväntningar 
och krav och inte utifrån politikernas roller. ”Det är lätt att med ett 
hugg fälla ett träd som det tagit 24 år att växa upp”. 

Kultur- och fritidsnämnden menar att ett problem är att kommu-
nen fungerat i 50 år utan negativa förändringar. Flera generationer 
kommunanställda har vant sig vid detta. Man reagerar på en for-
mulering i utredningen där det sägs att omsorg och utbildning är 
kommunens kärnområden och att områden som är möjliga för 
’nedprioritering’ är fritid, kultur samt den tekniska sektorn. Man 
menar att detta bygger på subjektiva värderingar, varför man i sitt 
svar gör en källkritisk granskning av remissmaterialet, vilket leder 
fram till uttalandet att ”En så skenbart ovidkommande faktor som 
skrivarens personliga bakgrund har alltid ett stort inflytande på hur 
ett dokument utformas. Hur hade t.ex. ”Modell Friköping” sett ut 
om konsulterna varit gatuingenjör respektive antikvarie?” 
Förvaltningar och kontor 

De förvaltningar och kontor som lämnat synpunkter gör det huvud-
sakligen utifrån hur man uppfattar att den egna förvaltningen eller 
kontoret beskrivs i utredningen, men vissa synpunkter är dock 
gemensamma. Det gäller själva utredningen där man befarar att 
”siffrorna tagits helt ur luften” eftersom man, trots begäran, inte fått 
ta del av de ekonomiska kalkylerna som ligger till grund för de 
slutsatser som dras. Man pekar också på att utredningen är svårläst, 
då materialet rör sig från principer till detaljer, analyser saknas och 
layouten är undermålig.  

Det finns betänkligheter mot det planerade kommunlednings-
kontoret, där man befarar sammanblandning av befattningshavar-
nas roller som både strateger och ansvariga för de olika verksam-
heterna. Man befarar att det uppstår ett A och ett B-lag bland kom-
munens ledande chefer. Man saknar också en analys av kontorets 
bemanning och funktion, vilket man menar är viktigt eftersom detta 
blir avgörande för hur kommunstyrelsen kommer att lyckas i sin 
styrande och samordnande roll. Kommunledningskontorets för-
måga att samarbeta med kommunstyrelsen kommer att bli avgöran-
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de för det organisationsklimat som kommer att prägla Friköping i 
framtiden. 

Några förvaltningar lämnar också alternativa förslag på hur 
deras egen avdelning bör organiseras. Gatukontoret lämnar ett eget, 
alternativt förslag till organisation för den tekniska verksamheten. I 
sitt svar reagerar man på att deras ekonomiska resultat tolkas som 
”förmodad ineffektivitet” vilket man uppfattar som en kränkning. 
Man refererar också till ett möte med kommunalråd och konsulter, 
där en av konsulterna uttryckt att ”ingen i utredningen hade kom-
petens att utvärdera tidigare verksamhet” och att ”ingen kan veta 
om den nya organisationen blir effektivare än den gamla”. Man 
menar att sådana uttalanden väcker betänkligheter om den grund 
besluten är fattade på.  

Personalkontoret lämnar ett alternativt förslag, där personalkon-
tor och ekonomikontor flyttas ut från ”gemensam service” till egna 
enheter direkt underställda kommunstyrelsen. I sitt svar varnar 
man för att ”konsekvenser av långtgående decentralisering av en 
yrkeskår kan medföra betydande risker så att den kreativa miljön 
ebbar ut med organisationens stagnation som följd”. Stadskansliet 
skriver att ”behovet (av mål-resultatstyrning) konstaterade stads-
kansliet redan 1990 i samband med den s.k. personalansvarsutred-
ningen. Nu har samma teser formulerats av en extern konsult, vilket 
tydligen gett mer tyngd åt argumenten. Vi förutsätter här att 
ledningsgruppen har en strategi för att omvandla ord till handling”. 

Enskilda verksamheter 

Dessa remissvar kommer uteslutande från verksamheter inom 
socialförvaltningen. I huvudsak ser man positivt på delningen av 
socialnämnden, men man ser också vissa risker. En sådan är att det 
kan uppstå konkurrens mellan de olika sociala förvaltningarna. I 
remissvaren efterlyser man svar på frågor som ”hur skall verk-
samheten i praktiken fungera?” och ”vilka tjänster skall 
försvinna?”. Socialförvaltningens administration påpekar att man i 
översynsarbetet inte givits tillfälle att framföra synpunkter på 
avdelningens funktion, och att man av utredningsmaterialet har 
svårt att se vari effektivitetsvinsterna ligger. De hemtjänstområden 
som lämnat svar ställer frågan ”för vem är materialet skrivet?” 
Utredningen beskrivs som en rörig text med många ord som man 
har svårt att bedöma värdet i och som innehåller många obegripliga 
uttryck. Man säger också att ”enligt våra politiker skall personalen 
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beredas arbete men det är inte sagt hur och var. Att placeras var 
som helst i kommunen är inget värde för personen, eftersom alla 
valt sin yrkesroll och utbildning efter det arbete man har. Yrkes-
moralen försvinner.”  
 

Fullmäktige fattar beslut om Modell Friköping  

Samtliga remissvar fanns med som en bilaga till utredningen när 
denna behandlades i kommunfullmäktige i början av maj 1994. Av 
fullmäktiges handlingar kunde man utläsa att kommunstyrelsen i 
sin behandling yrkade bifall till det ursprungliga förslaget, med 
reservationer avseende antalet ledamöter i nämnderna. Den slutsats 
man kan dra av detta är att de synpunkter som kom fram i remis-
svaren inte påverkat beslutet. Av handlingarna framgick också att 
kostnaderna för utredningen uppgick till drygt 1,5 mkr. I hand-
lingarna föreslogs att kommunfullmäktige i samband med beslutet 
skulle anta en genomförandeplan och fastställa ett bifogat policy-
dokument om ågärder vid konstaterad övertalighet. Kostnaden för 
genomförandet beräknades till 2,0 mkr. I genomförandeplanen före-
slogs att projektledningsgruppen skulle ges uppdraget att arbeta 
med genomförandet, men att en projektledare skulle tillsättas. Ett 
antal delprojekt för genomförandet föreslogs bli antagna liksom 
uttalandet att utarbetandet av en informationsstrategi skulle ges 
hög prioritet. Med tanke på reaktionerna i remissvaren citeras här 
ur skrivelsen om informationsstrategi: 

Den förestående förändringen av Friköpings kommunorganisa-
tion är av relativt djupgående karaktär. Information och kom-
munikation, som även vid mindre förändringar är av vital be-
tydelse, får här en särskild dignitet. En offensiv personalinfor-
mation och öppen dialog är viktiga förutsättningar för persona-
lens positiva och aktiva medverkan i förändringsprocessen. 
Kunniga och välinformerade medarbetare är därför en viktig 
faktor i det externa informationsarbetet. Medarbetare är ofta 
mer trovärdiga informationsspridare än t.ex. trycksaker och 
massmediadistribuerad information. 

Mötet började kl 19.00 och pågick fortfarande 22.15 när jag lämnade 
mötet. Sammanträdet ägde rum i en sal i Folkets hus. Ordförande 
och sekreterare satt längst fram, på en liten scen och snett nedanför 
denna satt några journalister från lokalpressen som bevakade 
mötet. Fullmäktigeledamöterna satt vända mot scenen, men med 
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ryggen mot de åhörare, ca 45 personer, som också fanns i salen. 
Bland åhörarna fanns en del kommunanställda och ett 15-tal 
ungdomar, troligen skolelever som fått i uppgift att besöka ett 
fullmäktigemöte.  

Klockan 19.45 var det dags för punkt tio på dagordningen, den 
nya organisationen. En beskrivning av mötet finns i bilaga 3. Jag gör 
här bara en kort sammanfattning av kommunalrådens presenta-
tioner.  

Det kvinnliga kommunalrådet inledde:  

Krympande resurser och minskade intäkter var anledningen 
till att vi måste göra något åt kommunen, också att vi får allt 
flera åtaganden, inte minst inom äldreomsorgen. Vårt mål var 
att maximalt utnyttja våra resurser, att resurserna skulle finnas 
ute i verksamheten och att vi skulle bevara den kvalitet och 
service som vi har.  

Så beskrev hon hur arbetet genomförts i de olika stegen och poäng-
terade att diskussionerna varit många och sammanträdena långa.  

Vi hade några olika förslag men fick börja om på nytt. Det 
nuvarande förslaget har vi kunnat enas omkring. Vi har valt en 
annan väg än många andra kommuner. Istället för att minska 
ner på nämnder och antal politiker har vi delat stora nämnder. 
Politikernas uppfattning var att man ville vara nära verksam-
heten att ha möjlighet att greppa sina områden, inte sitta långt 
ifrån och bara sätta mål. Detta kräver nytt arbetssätt för poli-
tikerna, att man lyssnar på brukarna, lyssnar på hur det funge-
rar, att hålla fingrarna borta från verksamheten. Att göra upp-
följningar och utvärderingar och ha god framförhållning. Det 
här gav intervjusvaren och det har vi tagit fasta på. 

a) Att stärka upp med ett kommunledningskontor med tre an-
svarsområden. En förutsättning för att det skall lyckas är att 
det finns kommunikationer- bra kommunikationer i alla 
riktningar. En fråga var om det behövdes en samordnare eller 
ej. Vi ansåg att det behövdes.  

b) Lyfta fram ’Gemensam service’ dessa tjänster kommer i 
vissa fall att kosta, genom interndebitering. 

c) Beställar-utförarmodellen har vi ansett tillämplig endast på 
Teknisk förvaltning, i den verksamheten är det bra. 

d) Gröna ytor och fastighetsunderhåll bör samordnas i fastig-
hetskontoret. 
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En modell får aldrig bli statisk- den måste hela tiden utsättas 
för granskning. Enligt denna modell måste politiker få stor 
möjlighet att lyssna till brukarna. Det är nödvändigt med 
största möjliga enighet, att se kommunen som en helhet och 
inte bara sin egen nämnd eller verksamhet. 

Hon avslutade sitt inlägg med att poängtera att förslaget var ett 
resultat av ett gemensamt arbete och att hon yrkade bifall till för-
slaget som helhet förutom att det skulle vara två i stället för de före-
slagna tre kommunalråden.  

Jag vill inte ha en liten trojka som sitter och fattar beslut som 
inte kommer till kommunstyrelsen. 

Därefter tog det manliga kommunalrådet vid och berättade hur 
många timmar som tillbringats i sammanträden och möten under 
arbetets gång. 

Vi har fått kritik för den tid vi tagit i anspråk men vi tror vi 
tjänar in det i genomförandet. En bred enighet är viktig, ett 
majoritetsbeslut straffar sig i längden. Förslaget är en traditio-
nell, svensk kommunorganisation. Vi stärker kommunledning-
en och gör nämndernas områden greppbara. I början var jag 
mest orolig för reaktioner från skola-social/nämnder och tjäns-
temän, men det tycks mera som dom är lättade nu. Den tek-
niska sidan är mer bekymmersam. Gatunämnden har lämnat 
ett eget förslag. 

Vi har haft fokus på effektivitet. Ett 50-tal kommuner har prö-
vat denna modell och verkar nöjda. Det är två skiljaktiga 
frågor; nämndernas storlek och antal kommunalråd. Antalet 
politiker ökar och arbetstyngden ökar. En risk finns att 
tjänstemännens inflytande blir för stort. Ett alternativ är ökning 
av nämndpolitikernas tid, särskilt omsorgsnämnden. En risk 
blir annars att politiker rekryteras efter tillgång till tid och inte 
efter kompetens. Som exempel kan nämnas att SKAF har 3,5 
tjänster som arbetar för att ta tillvara deras intressen vilket 
skall jämföras med två kommunalråd. 

När det gäller genomförandet gäller det att inte tappa tempo. 
Den första januari 1995 skall nya politiker få ta över en funge-
rande organisation. 

 
 Beslut fattades i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunen som meningsgivande kontext 

I det här kapitlet har jag beskrivit den kontext inom vilken de två 
fallbeskrivningarna skall läsas och förstås. Denna kontext definieras 
som meningsgivande i den betydelsen att ledningen formulerar 
problemen, sätter tidsramarna och fattar beslut som berör hela orga-
nisationen (Lundgren, 1986). I såväl innehåll som tillvägagångssätt 
gestaltas underliggande ideologier och värderingar som gör att led-
ningens budskap tolkas på olika sätt i organisationen, vilket bl.a. 
visar sig i remissvaren. Jag vill lyfta fram några exempel som be-
lyser ledningens meningsgivande roll. 

I utredningen definieras den kommunala organisationen som en 
enhet med egen identitet när man jämför sig med andra kommuner, 
men när man refererar till den egna organisationen visar man att 
har man problem med enigheten och därmed också den centrala 
ledningen och styrningen. Som exempel på detta nämns att vissa 
förvaltningar påbörjat decentralisering av sina verksamheter. Ett av 
motiven för behovet av en omorganisation är bl.a. dessa interna 
ledningsproblem. Med detta som utgångspunkt görs en tidsplan 
och man sätter upp mål för den nya organisationen. Med dessa 
exempel ur utredningen visas hur ledningen definierar och formu-
lerar problemen och definierar planeringsfasen som en rationell, 
linjär förändringsprocess, där man på förhand definierat såväl 
handlingsstrategier som tidsåtgång. 

I fullmäktigebeslutet visar det sig att synpunkterna från remis-
svaren och informationsmötena inte påverkat ursprungsförslaget. 
Med detta visas hur ledningen i sitt handlande ger uttryck för att de 
viktiga diskussionerna och besluten fattas under anteciperingsfasen, 
och att tillfällena för informationsutbyte och remissbehandling som 
erbjöds under kulmineringsfasen endast var symboliska 
handlingar. 
Utredningen som presenterades skulle vara underlaget för 
diskussion och beslut om den nya organisationen. I remissvaren 
ifrågasattes faktainnehållet och utredningens slutsatser, förslag och 
utformning kritiserades. Inget av detta påverkade dock ledningens 
ursprungsförslag. Ledningens handlande motsade deras uttalade 
avsikter, vilket tolkades som medvetna strategier från ledningens 
sida för att förhindra diskussion och ifrågasättanden. Ur denna 
aspekt fick ledningens meningsgivande andra konsekvenser än de 
avsedda.  
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Ledningens sätt att organisera sitt eget arbete, t.ex. att inte moti-
vera valet av deltagare i projektledningsgruppen och att arbeta 
inom slutna dörrar motiverades inte direkt, men på informations-
mötet framhölls att man sett det som viktigt att nå enighet i 
gruppen innan man presenterade något förslag. Detta tolkades som 
uttryck för bristande demokrati och för att maktkamp och 
konflikter inom gruppen hade dolts. 

Med dessa exempel vill jag belysa hur kommunen kan ses som 
en meningsgivande kontext, där ledningens kommunikativa 
handlande får stor betydelse. Eftersom projektledningsgruppen inte 
intervjuats eller observerats framkommer inte deras motiv eller 
argument, utan det är tolkningen av deras avsikter som fokuseras. 
En slutsats man kan dra är att dessa tolkade avsikter inte stämde 
överens med de avsikter som framfördes av projektlednings-
gruppens representanter vid de möten som observerats.  
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Kapitel 7 
  

Omsorgsgruppen 

Inledning 

I det här kapitlet beskrivs hur omsorgsgruppen organiserade sig 
under den tid som kommunledningen planerade en omorganisation 
i kommunen. Gruppen följs från september 1993 till maj 1994. I 
kapitel fem finns en beskrivning av gruppens sammansättning lik-
som en beskrivning av hur studien genomförts och hur fallbeskriv-
ningarna konstruerats, tolkats och analyserats. Detta kapitel inleds 
med en bakgrund där gruppen beskriver sin historia. Därefter följer 
tre tidsindelade avsnitt som benämns antecipering, kulminering och 
efterdyning.  

 
 

Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs omsorgsgruppens gemensamma historia. 
Hur gruppen skapats och i vilken utsträckning grupptillhörigheten 
upplevs som önskvärt eller påtvingat får betydelse för deltagarnas 
identifikation med gruppen och vad detta betyder för enskilda 
individers självbild och sociala identitet. Weick (1995, sid. 20) 
skriver, 

/.../ identities are constituted out of the process of interaction. 
To shift among interactions is to shift among definitions of self. 
/.../ Depending on who I am, my definition of what is 'out 
there' will also change. 

Deltagarnas gemensamma historia i kommunen är kort och började 
i och med förhandlingarna med landstinget, i slutet av 1991, i sam-
band med ÄDEL-reformen. I samband med detta tillsattes också en 
ny, kvinnlig chef, och 1993 införlivades landstingets omsorgsverk-
samhet i kommunens äldre- och handikappomsorg.  

Sedan 1992 fanns ett krav från kommunledningen att social-
nämnden skulle besluta om en ny organisation för omsorgen före 
utgången av 1993. Bakgrunden till detta var att den organisations-
modell som formellt existerade, och som innebar att föreståndarna 
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för servicehusen var chefer över bl.a. hemtjänstassistenterna, aldrig 
tillämpats i praktiken. Denna hierarkiska modell tyckte man inte 
fungerade, och arbetsledarna hade istället organiserat sig så att 
samtliga arbetsledare hade likvärdiga befogenheter och ansvar, obe-
roende av arbetsuppgifter och lokalisering. Detta accepterades inte 
av kommunledningen. 

Det är nödvändigt att göra någonting för att vi hade en orga-
nisationsmodell som vi tog upp förra november i KF och den 
gick alltså inte att driva igenom. Den klubbades bort /.../ vi i 
vårt område jobbar efter den modellen som vi inte egentligen 
har tillåtelse att arbeta efter. /.../ Hur man gör i andra område-
na det vet jag inte riktigt. Så vi måste organisera om oss, det 
finns liksom inget annat. Det finns en modell att man som före-
ståndare hade det övergripande ansvaret för en kommundel, 
men den har vi alltså inte arbetat efter. Den här gamla 
modellen den höll inte, det var ingen som levde eller arbetade 
efter den egentligen så det var väl en luftmodell enligt mitt 
tycke (Io3:5). 

Under våren och sommaren 1993 hade man inom socialförvaltning-
en därför planerat en organisationsförändring, och ett förslag för-
väntades komma under hösten. För att delta i planeringsarbetet 
hade en referensgrupp utsetts, där bl.a. några av arbetsledarna in-
gick. 

Tillhörighet och gränser 

Som framgår av beskrivningen i kapitel fem, av hur gruppen var 
sammansatt, så hade deltagarna varierande utbildningsbakgrund. 
Där fanns sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster som 
samtliga hade legitimerande yrkesutbildningar. Detta innebar också 
att de identifierade sig starkt med sin yrkesgrupp, som referens-
grupp. Dessa hade också erfarenhet av att arbeta under olika 
huvudmän och inom skilda verksamhetsområden. Andra i gruppen 
hade administrativ högskoleutbildning eller utbildning till ålder-
domshemsföreståndare. Vad gällde ålder och kön var homogenite-
ten stor, få personer var under fyrtio år och majoriteten var kvinnor. 
En handläggare och två av arbetsledarna var män som alla hade 
lång erfarenhet av vårdarbete. 

Den gemensamma historien beskrivs som ett skede som präglats 
av att de olika befattningshavarna kämpat för att få sin yrkesiden-
titet bekräftad i en grupp som växt och förändrats när avdelningen 

- 94 -



- 87 - 

expanderat som en konsekvens av olika statliga reformer. De struk-
turförändringar som detta medfört har också medfört att relationer-
na inom gruppen förändrats. En omständighet som försvårat integ-
rationen var att arbetsledarna arbetade relativt fritt och självständigt 
i sina geografiska områden och det var bara vid gemensamma 
möten som de upplevde sig själva som en enhet. Det var bara då de 
formella organisatoriska strukturerna ”existerade” (Giddens, 1984) 
och gavs mening. 

När nya verksamheter som sjukhem, sjukvård, omsorg om psy-
kiskt utvecklingsstörda och handikappade införlivades i den ur-
sprungliga kommunala äldreomsorgen så beskrevs detta av de in-
tervjuade som kulturkrockar där tre kulturer möttes och förvän-
tades dela gemensamma resurser och handla som en gemensam 
grupp i förhållande till omvärlden.  

Detta gjorde att enskilda personer tillskrevs de schabloniserade 
föreställningar som deltagarna hade av de olika kulturerna (Brewer 
& Miller, 1996). För dem som redan arbetade i kommunen upplev-
des detta som att nya, främmande landstingskulturer kom in i deras 
grupp och den tysta, tjänande hemtjänstkulturen jämförde sig med 
dessa:  

Vi har ju ingen Florence Nightingale eller något sånt här som 
man kan luta sig tillbaka mot utan möjligtvis då föreståndare 
på fattighuset om nu det skulle vara någon förebild då, vi har 
ju en kort historia (Io5: 2). 

Man såg det som att sjuksköterskorna genom sin historiska bak-
grund och tillhörighet till landstinget hade högre status än fattig-
husföreståndarna, en aspekt som kan ha särskild betydelse i jäm-
förelsen med det som beskrevs som den medicinska 
sjukvårdskulturen, där sjukhemmet var basen. Sjukhemmet hade 
tidigare haft läkare som chefer. De kommunanställda tyckte att det 
var svårt att samarbeta med sjukvårdspersonalen eftersom varje 
försök bemöttes med: ”Det går inte för våra patienter är så sjuka”. 
Vem törs förändra något, om hotet finns att det kan leda till 
människors lidande och död? Men allra svårast var det för de 
kommunanställda att bemöta den senast integrerade 
omsorgskulturen vars arbetsledare sågs som högljudda, brinnande 
eldsjälar som dels kämpade för en yrkesmässig plattform att stå på, 
dels såg sig som självskrivna språkrör för de 
förståndshandikappade. 
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/.../ omsorgerna har blivit som en belastning för kommunen 
och vad beror det på? Är det föreståndarna som är stridbara? 
En del kan vara det för vi är ju faktiskt så och det är inte bara 
föreståndarna utan hela personalgruppen som alltid har stridit, 
vi är stridbara som tusan om man jämför då med hemtjänsten. 
De är ganska tysta, de tycker säkert massor men de tycker inte 
rakt ut va, här tycker man rakt ut. Vad beror det på? Jag ser det 
som att vi är den utvecklingsstördes förlängda arm, vi får oftast 
vara språkrör för den personen och det betyder att vi har, 
verbalt tycker massor, oavsett om det är väl genomtänkt och 
det är förankrat och så vidare, men vi tycker (Io6: 7).  

För dem som kom från landstinget innebar integreringen och bytet 
av arbetsgivare kanske inte så mycket kulturkrock som upplevelse 
av identitetsförlust och statussänkning.  

Jag känner mig personligt så här då att jag har haft ett sorgear-
bete själv att lämna landstinget som gammal landstingsräv som 
jag är då. Så har det varit, för kommunen har stått för någon-
ting annat för mig - det är svårt att ta på men ... ah kommunen 
har man sagt litet skämtsamt då, och så sitter man där själv nu 
då (Io6: 2). 

Trots de uppenbara problemen såg avdelningschefen, som själv 
tidigare arbetat i landstinget, integrationen och sammanslagningen 
som en möjlighet för de olika kulturerna att lära sig av varandras 
normer och värderingar. 

Det kan ju vara ett tillskott utifrån att man har uppfattningen 
att till exempel hemtjänstpersonal är rätt försiktiga och de är 
rätt kontrollerade och hårt styrda och inte får en chans att 
blomma ut, så kan de ju lära sig att det inte är farligt att säga 
vad man tycker. Så ur den synpunkten tror jag nog att det kan 
vara ett tillskott. Det kan möjligen var något dåligt i det i den 
bemärkelsen att om man för över någon slags tro på att om 
man bara går tillräckligt högt upp i organisationen så får man 
sin vilja igenom (Io10:10).  

Upplevelsen av kulturkrockar tolkar jag som ett uttryck för att de 
olika deltagarna i första hand identifierade sig med sina referens-
grupper, yrkesgrupper, och inte med arbetsledargruppen. Hogg & 
Abrams (1995) menar att den sociala identiteten får sin mening i en 
specifik kontext och de värderingar som där råder. De tidigare 
landstingsanställdas upplevelse av en statussänkning genom bytet 
av tillhörighet från landsting till kommun skapade å ena sidan ett 
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motstånd mot att inordna sig i de befintliga strukturerna men också 
en potential för strukturförändringar. Men deras upplevelse av sta-
tussänkning upplevdes också provocerande av de kommunanställ-
da, som en bekräftelse på deras lägre status. 

Socialförvaltningens sätt att överbrygga klyftorna mellan de 
olika kulturerna var att besluta om att nya arbetsformer skulle 
införas. Dessa innebar att de olika verksamheterna skulle integreras 
även i det praktiska arbetet. En konsekvens av detta var att samtlig 
personal, även arbetsledarna, förväntades samarbeta över de tradi-
tionella verksamhetsgränserna. Det här beslutet motarbetades mer 
eller mindre öppet och aktivt av arbetsledarna. Det var framförallt 
de som kom från landstingets omsorgsverksamhet öppet gav ut-
tryck för motståndet. 

/.../ vi har ju suttit i möten och pratat och vi har ju mycket 
möten ihop med, ja, både från hemtjänst och ifrån servicehus, 
va, och de har ju klart sagt att vi vill inte ha omsorgerna på 
vårat och vi säger ju likadant tillbaka och man mår alltså inte 
bra (Io9: 6). 

Det fanns en oklarhet om syftet med integreringen, vem skulle an-
passa sig till vem? Var det fråga om en assimilering, där landstings-
kulturerna skulle anpassa sig till kommunkulturen och därmed ge 
upp sina egna identiteter? Eller var det fråga om en förhandlings-
situation där det gällde att komma överens om såväl funktionella 
som territoriella gränser (Whetten & Gregersen, 1995)? Utsagan 
ovan kan tolkas som att den oklara situationen upplevdes som 
gräns- och revirstrider och att de gemensamma mötena bidrog till 
att förstärka stereotypiseringarna och fördomarna om varandra 
(Boalt Boëthius, 1996; Brewer & Miller, 1996; Whitaker, 1995). 

Men ambivalensen till integrationen handlade inte bara om kul-
turkrockar och revirstrider utan också om de förändringar av yrkes-
roller, arbetsuppgifter, status och relationer till omvärlden som 
detta medförde. Det var framförallt de som varit kommunanställda 
hela tiden som beskrev detta. 

Förändring av yrkesroller och yrkesidentitet 

Yrkesrollernas förändring beskrevs i första hand som en förändring 
av relationer och ansvar i olika situationer. Endast undantagsvis be-
skrev man hur konkreta arbetsuppgifter förändrats, som t.ex. medi-
cinska uppgifter, de som gränsade till sjukvården. 
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Det har förändrats helt kan vi säga. 1980 höll jag på med medi-
cin och omläggningar och sprutor. Sen kom ju landstinget in då 
med sina undersköterskor och distriktssköterskor och det blev 
nya uppgifter med hembesök och behovsbedömning och sånt 
(1o1:1).  

Av denna utsaga kan man förstå att upplevelsen av konkurrens 
med sjuksköterskorna och sjukvårdskulturen fanns långt före integ-
rationen. Arbetsledarna inom äldreomsorgen beskrev sin tidigare 
yrkesroll som ett kall där föreståndaren förväntades att ständigt 
finnas till hands. 
 

När jag började så hade jag beredskap på nätterna en tredjedel 
av månaden och var tredje helg. Och då jobbade man från sju 
till halv sju (1o4:2).  

Arbetsplatsen, ålderdomshemmet eller servicehuset, var en sluten 
institutionsvärld och kontakter med kolleger, chefer eller andra 
kommunala institutioner förekom endast sporadiskt. 

Det man mest tänker på är väl att husen var ju tidigare väldigt 
slutna så att säga, man visste inte så där förfärligt mycket om 
omgivningen egentligen. Det var som murar runt ålderdoms-
hemmen då (1o4:1).  

Inom det egna huset hade föreståndaren total kontroll över allt som 
hände, från de gamlas medicinska behandling till anställning av 
personal, ekonomi och kontakten med anhöriga och myndigheter. 
Man talade också om institutionen som sitt hus. Uppfattningen om 
förhållandena på andra ställen i kommunen var däremot vag.  

Tidigare hade arbetsledarna haft en central roll i det direkta 
vård- och omsorgsarbetet, men detta hade förändrats och nu hade 
man en tydligare ledarroll där förmågan att skapa och upprätthålla 
relationer till kolleger, chefer och andra avdelningar inom kom-
munen var minst lika viktig som relationerna inom den egna arbets-
platsen. Denna förändring av yrkesrollen från att ha varit spindeln i 
nätet i vårdarbetet till att bli strategisk ledare bidrog till att man 
upplevde sig som mera professionell idag än tidigare.  

Jag känner mig mera professionell nu, att jag har ett helt 
ansvar. Jag har mera ansvar nu än tidigare. (1o7:13).  

Förändringen av yrkesrollen hade också inneburit att synen på vilka 
arbetsuppgifter som var viktiga hade förändrats. Tidigare sysslade 
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arbetsledarna med allt, medan uppgifterna nu mer renodlats till 
administration och personalarbete. De förväntades också ta sin del 
av ansvaret för kommunens totala äldre- och handikappomsorg och 
hålla sig informerade om de äldre och handikappades situation i 
samhället i stort, för att kunna anpassa den egna verksamheten efter 
dessa behov. De ökade kontakterna med omvärlden hade också 
medfört att man jämförde sig med andra yrkesgrupper i kommu-
nen, vad gällde arbetsuppgifter, status och inflytande, men upp-
levelsen av att inte riktigt bli förstådda och rättvist uppskattade av 
omgivningen bidrog till att man i jämförelsen med andra grupper 
ofta kände sig missgynnade.  

I beskrivningarna av hur yrkesrollen förändrats fanns en gemen-
sam nämnare i såväl den gamla som den nya yrkesrollen. De var 
vana att arbeta mycket självständigt och ha god överblick och kon-
troll över sina verksamhetsområden. Oron inför framtiden 
handlade om rädslan att förlora detta. 

För mig tycker jag det är väldigt viktig att man har helhets-
bilden och där är jag väl litet rädd inför den här nya organisa-
tionen (vår egen) att den är på väg att försvinna (1o2:1).  

Betydelsen av att ha denna helhetsbild blev tydlig när de beskrev 
innehållet i sitt arbete och sina verksamheter, där begrepp som 
helhet, ansvar, anpassning och relationer återkom. Man menade att 
deras sätt att se på sitt arbete stod i stark kontrast till den över-
gripande samhälleliga och organisatoriska diskursen där specialise-
ring, utveckling, effektivitet och mätbara resultat var det som värde-
rades. Man menade att de egna verksamheterna var mycket spe-
ciella och annorlunda än andra kommunala verksamheter, särskilt 
tekniska och ekonomiska verksamheter.  

Det som på ett ytligt plan kunde beskrivas som omsorg om 
gamla, sjuka och handikappade hade en djupare, existentiell inne-
börd. Arbetet handlade ytterst om att respektera och låta människor 
bibehålla sin värdighet och upplevelse av livskvalitet i en fas i livet 
där döden ständigt var närvarande. Arbetet innebar därmed att 
förhållandet mellan stabilitet, kontinuitet och förändring fick en 
existentiell innebörd, som gjorde att personlig, existentiell ångest 
ständigt fanns närvarande i vardagsrelationerna. Detta var en verk-
lighetsbild som alla arbetsledarna kände igen och levde med och 
som var en naturlig referensram när man diskuterade sitt arbete 
med arbetskamrater men som blev ett problem när de mötte den 
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ambivalens och osäkerhet som detta väckte hos andra grupper 
(Berger & Luckman, 1991, sid. 36). Denna ambivalens illustrerades 
när avdelningschefen vid ett möte lade på en overheadbild som 
visade en gammal man som körde en flakmoped på vilken det satt 
en gammal dam. Avdelningschefen berättade att hon visat samma 
bild på ett socialnämndssammanträde med anledning av en diskus-
sion om färdtjänstregler. På arbetsledarmötet lockade bilden till 
igenkännande skratt, men i socialnämnden vågade ingen skratta.  

Arbetsledarmötena 

Det uttalade syftet med de regelbundet återkommande arbetsledar-
mötena var att de skulle vara tillfällen för diskussion av gemensam-
ma frågor och för gemensam information. Eftersom deltagarantalet 
var stort, mellan 20 - 25 personer, så fick mötena en speciell dyna-
mik som jag kallar storgruppsdynamik (Edvardsson Stiwne, 1992) 
till skillnad från den dynamik som finns i små grupper upp till 10-
12 deltagare. I storgruppsmöten blir relationerna mera opersonliga 
och distanserade, och de underliggande organisatoriska och sam-
hälleliga normerna och värderingarna synliggörs på ett annat sätt 
än i små grupper där deltagarnas kontakter med varandra blir mera 
personliga och familjära (de Maré et.al, 1991; Kreeger, 1975). Dyna-
miken i en stor grupp gör det möjligt för enskilda personer att agera 
och ge röst åt andra eller att gömma sig och bli ”en i massan” och 
bara följa med utan att behöva ta personligt ansvar. I storgrupps-
möten blir deltagarnas sociala identitet mera framträdande, och en 
risk finns att deltagarna huvudsakligen uppfattar sig själva och 
andra som generaliserade, sociala kategorier (Edvardsson Stiwne, 
1992; Turquet, 1975; de Maré et.al, 1991) och att det i gruppen bildas 
olika undergrupper. Under sådana omständigheter försvåras möj-
ligheterna att skapa gemensamma mål, normer och förhållningssätt 
till omgivningen. Att sitta som deltagare i en stor grupp kan av 
vissa upplevas som stimulerande och kreativt medan andra 
upplever det som gränsen till kaos där det ständigt finns en rädsla 
för att tappa kontrollen. För att bemästra sådana känslor blir 
storgruppsmöten gärna starkt strukturerade. Storgruppsmöten har 
därför en viktig symbolisk betydelse, dels för att de värderingar 
som ligger till grund för makt- och statusrelationerna i gruppen 
tydliggörs, dels för att personliga relationer och subgrupperingar 
blir synliga för andra. Jag menar att storgruppsdynamiken har 
betydelse för hur information uppfattades och tolkades och hur 
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relationerna utvecklades under arbetsledarmötena. 
Mötena började på utsatt tid och det var sällan någon som kom 

för sent. Avdelningschefen, eller hennes sekreterare, skickade ut 
dagordning och andra eventuella handlingar före mötet. Avdel-
ningschefen var ordförande och arbetsledarna turades om att skriva 
mötesprotokoll. Det senare var en medveten strategi från chefens 
sida för att få samtliga deltagare aktiva. Varje möte började med en 
genomgång av föregående protokoll och uppföljning av fattade 
beslut. Deltagarna satt i fyrkant eller i en stor elipsform, vända mot 
avdelningschefen och mot varandra. Det var vanligt att deltagarna 
satt grupperade områdesvis, bredvid sina närmaste kolleger.  

Mötesinnehållet bestod huvudsakligen av information till arbets-
ledarna från avdelningschefen eller olika externa och interna resurs-
personer och av arbetsledarnas redovisningar och avrapporteringar 
av olika uppdrag till avdelningschefen. Spontana diskussioner upp-
stod sällan utan den som ville tala begärde ordet och så talade man 
i tur och ordning.  

Vid en ytlig betraktelse fungerade mötena effektivt, men i inter-
vjuerna motsades detta av de beskrivningar som gavs av de upp-
levelser och känslor man hade under mötena.  
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Vi får väldigt bra information. Det jag saknar då i den här 
gruppen det är att det ju blir väldigt sällan några diskussioner 
och det beror säkert på att vi är för många, för många vågar ju 
liksom inte tycka någonting va (Io3:14).  

Det är absolut inte några trevliga tillställningar. Jag tycker att 
man bevakar var och en sitt på något sätt. /.../ det har inte 
varit ett tillåtande klimat att göra bort sig helt enkelt. Man har 
känt så att det är lika bra att vara tyst helt enkelt och sen /.../ 
och man har känt lite att man har slagit kanske ner på varann 
lite i de olika grupperna för att man inte riktigt förstår 
varandras arbeten (Io4:13).  

Alla kommer kanske inte att yttra sig vid den där stora träffen, 
utan det är väl som det brukar, ett par som pratar och de andra 
är tysta. Många tycker väl att de har munkavle på sig (Io2:8).  

Dessa utsagor stämmer väl överens med mina upplevelser som 
observatör. Det fanns en stark emotionell underton i mötena som 
bäst kunde iakttas i deltagarnas talande tystnader, minspel, kropps-
rörelser och språkliga uttryckssätt. Dessa upplevelser kan visser-
ligen tolkas som generella storgruppsfenomen, men det som direkt 
kan relateras till denna grupp var upplevelserna av att det fanns 
ämnen eller åsikter som inte fick uttryckas, vilket man uttryckte 
som att man kände sig belagd med munkavle eller att klimatet inte 
är tillåtande. Detta menar jag snarare kan förstås som ett samspel 
mellan mötesinnehållet, deltagarnas korta men känslofyllda gemen-
samma historia och den speciella dynamik som finns i en stor 
grupp. Men arbetsledarna tillhörde också andra grupper som 
fungerade som deras referensgrupper. I dessa smågrupper och nät-
verk byggde tillhörigheten på kriterier som geografiskt område, 
utbildningsbakgrund och personliga relationer. 

Efter denna bakgrundsbeskrivning presenteras omsorgens be-
rättelse, som är indelad i de tre teoretiska faserna, antecipering, kul-
minering och efterdyning. 
 
 
Antecipering- dom är tillbaka i läge noll igen 

Materialet till detta avsnitt består av mötesobservationer från ett 
möte i oktober och tio intervjuer gjorda under samma månad. Det 
möte som observerades ägde rum i fullmäktigesalen i gamla stads-
huset, ett stort fyrkantigt rum med väggarna prydda av ett porträtt-

- 102 -



- 95 - 

galleri av kommunens ledande män genom tiderna. Mötet varade 
nästan fyra timmar med avbrott för en gemensam kaffepaus. De 
första timmarna av mötet ägnades åt allmän information. Under 
mötets sista timma deltog socialchefen för att tillsammans med av-
delningschefen redogöra för förslaget till ny organisation för avdel-
ningen. Men dessförinnan kommenterade socialchefen också pro-
jektledningsgruppens arbete med kommunöversynen. Enligt deras 
tidsplan skulle ett förslag till ny organisation presenteras i novem-
ber 1993, men socialchefen sade att ”nu är dom tillbaka i läge noll 
igen. Det kan dröja länge om det skall vara underbyggt och inte 
bara politiskt utspel. Det finns mycket att säga om det men det finns 
inte tid till det nu”. 

 I intervjuerna, som gjordes senare, framkom att det fanns en viss 
irritation över hemlighetsmakeri och brist på information från pro-
jektledningsgruppen. Men man menade att det i arbetsledargrup-
pen också fanns en ovilja eller oförmåga att ta till sig den informa-
tion som fanns.  

Någon information har vi egentligen inte fått, eller så är det så 
att jag inte tagit emot den för att jag har varit mer upptagen 
med vår egen modell. Jag vet inte ens hur länge man har jobbat 
med det här (Io3:7). 

Stämningen vid mötet var avvaktande och spänd och projektled-
ningens planer var väldigt perifera i förhållande till det förslag om 
den egna organisationen som man väntade på att få ta del av.  

Enade vi stå, söndrade vi falla 

Presentation av förslaget inleddes av avdelningschefen på detta sätt: 

En finsk härledare sade ’Enade vi stå, söndrade vi falla’. För ett 
år sedan stod vi enade, hade en yttre fiende att kämpa emot. 
Nu är det annorlunda, våra intressen är delvis kolliderade /.../ 
Jag vet att det finns ett misstroende mot oss om hur beslut 
fattas. Jag har försökt hålla bort känslor /.../men jag ser det 
som ett uppdrag som är nödvändigt att genomföra. Jag kan 
visserligen packa min väska och gå men jag önskar arbeta så vi 
får tillbaka samarbetet. Jag förstår att det är en jobbig tid för er. 
Ni tycker det går för fort, det tycker inte jag. Det är förändring-
ens dilemma att vi inte är i fas /.../ Jag känner till den här kri-
tiken, men kan inte ändra på det som varit (Mo1A:7).  

I korthet innebar förslaget att arbetsledarnas nuvarande arbetsupp-
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gifter skulle delas upp i två delar, myndighetsutövning respektive 
utförande av tjänster och service. De föreståndarområden man haft 
hittills skulle utvidgas och förändras till större resultatenheter. Helt 
nya handläggartjänster skulle inrättas och placeras centralt på äldre- 
och handikappavdelningen. Dessa handläggare skulle utreda och 
fatta beslut om bistånd, som sedan skulle verkställas av resultat-
enhetscheferna, vars uppgifter skulle vara att ansvara för service 
och omsorg inom boende- service - och vårdenheter i ett antal geo-
grafiskt avgränsade områden. Resultatenhetscheferna skulle även 
fortsättningsvis vara lokaliserade på någon av enheterna i sitt om-
råde. En konsekvens av förslaget var att samtliga arbetsledartjänster 
skulle upphöra och att alla fast anställda arbetsledare skulle söka de 
nya tjänsterna. De uppmanades att söka sig till nya områden och 
nya arbetsuppgifter eftersom chefernas policy skulle vara att få 
större flexibilitet och rörlighet i gruppen. Eftersom det samman-
lagda antalet tjänster var mindre än antalet befintliga arbetsledar-
tjänster så försäkrade cheferna att ”i dagsläget riskerar ingen att bli 
utan arbete om det nya förslaget går igenom”.  

Under mötet gavs inga öppna uttryck för motstånd, besvikelse 
eller protest mot förslaget. Men stämningen var tät. I intervjuerna 
beskrevs vad det var som skapade de starka känslorna.  

Med tanke på framtiden är det bäst att ligga lågt 

Flera i gruppen hade tidigare erfarenheter av omorganisationer och 
hade lärt sig att med tanke på den egna framtiden var det bäst att 
”ligga lågt” i sådana situationer och inte ifrågasätta eller utmärka 
sig. Några hade smärtsamma egna erfarenheter av att ha gjort miss-
taget att ifrågasätta förändringar, medan andra hade erfarit vad som 
hänt kolleger som varit kritiska.  

Det är otäckt, men en del av oss har ju varit med i omorganisa-
tioner så vi vet kanske att det ibland är bra att inte föra talan 
utan ligga lågt och inte liksom finnas med. Det är ju precis det 
här att i nästa steg är ju anställningsförfarandet och det är ju då 
liksom samma människor som man då ska komma med syn-
punkter på det här förslaget om omorganisationen (Io8:9).  

Man resonerade så att cheferna hade kontroll över hela förändrings-
processen och att presentationen av förslaget bara var första steget. I 
nästa steg följde deras rekrytering av personer till de nya tjänsterna. 
Eftersom beskedet var att alla skulle bli tvungna att söka nya 
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tjänster menade man att det fanns all anledning att inte utmana 
auktoriteterna. En annan erfarenhet man gjort var att det straffade 
sig att organisera sig på egen hand i en starkt hierarkisk 
organisation. För närvarande arbetade de i en organisation som inte 
var formellt beslutad och därmed inte ”existerade” enligt de 
formella strukturerna! Detta var bakgrunden till beslutet om att de 
måste presentera en ny organisation som kunde godkännas och 
beslutas av kommunledningen, och upplevelsen var att det i själva 
verket inte fanns några valmöjligheter. För att få ett slut på alla 
diskussioner och slippa leva i detta ingenmansland, så var man i 
princip beredda att acceptera vilket förslag vad som helst.  

/.../ jag tycker väl på ett sätt att organisationen beträffande 
våran del, det har ju varit i flera år va och det vore ganska 
skönt om det vart ett slut någon gång och det vart klart så vi så 
att säga kunde börja få arbetsro och arbeta. Det här har liksom 
varit så jobbigt en längre tid, så det vore lika skönt att det 
liksom blev klart vad det ska bli, och så får vi rätta oss efter det. 
För det finns inget som är värre än ovissheten (Io4:6).  

Det blir en slags skendemokrati 

Det gruppen förväntade sig av chefernas presentation var ett för-
handlingsbart förslag, men istället förelades gruppen ett färdig-
diskuterat faktum. Trots att det i gruppen fanns en beredskap att 
innehållsmässigt acceptera vilka förändringar som helst, så reage-
rade man starkt på chefernas sätt att presentera förslaget.  

 /.../ så gick ju sommaren och man hade semester och tänkte 
inte så mycket på förändringarna över huvud taget och sen så 
träffade vi cheferna på en träff i slutet av augusti, början av 
september, och då sades att då skulle vi diskutera den nya 
organisationen, men då presenterades den som att den var helt 
färdig. Och då kände i alla fall jag som att jag fick en hink kallt 
vatten över mig för jag var inte alls förberedd på att det skulle 
vara så. Det framfördes ganska auktoritärt tyckte jag, så jag tror 
att det sättet, kanske framkallade mera reaktion, mera negativa 
reaktioner än vad som var nödvändigt egentligen (Io7:10). 

Presentationen kan därmed tolkas som en kritisk händelse (Isabella, 
1990) som tydliggjorde att chefernas och övriga deltagares intressen 
var olika i den här frågan, och som bidrog till att relationerna i 
gruppen förändrades. För cheferna var det ett uppdrag som de 
ålagts av kommunledningen, men för arbetsledarna handlade det 
om deras framtida arbetsuppgifter och relationer. Eftersom man 
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tidigare, gemensamt, diskuterat och reagerat på 
kommunledningens auktoritära sätt att fatta beslut på, över 
huvudet på socialförvaltningen, så blev besvikelsen och ilskan desto 
större över att samma odemokratiska beslutsprocess ägde rum i 
deras grupp, att deras chefer inte var ”bättre”.  

Jag tycker att antingen går man ut och ger förutsättningar så 
alla är med och jobbar eller så talar man om att så här har vi 
tänkt oss från förvaltningens sida och driver det. Nu blir det 
någon slags skendemokrati (Io8:12).  

Att bedömas, värderas och etiketteras 

Chefernas tydliga budskap om att alla skulle bli tvungna att söka 
nya tjänster skapade osäkerhet i gruppen om framtida arbetsupp-
gifter, status och relationer. Hittills hade man haft tillhörigheten till 
de olika kulturerna och deras status till grund för jämförelser och 
identitetsskapande i gruppen (Brewer & Miller, 1996; Hogg & 
Abrams, 1995). Förslaget om nya tjänster aktualiserade i stället 
frågan om vilka uppgifter de nya tjänsterna skulle innehålla och 
vilken status tjänsterna skulle få. Osäkerheten om framtiden bidrog 
till att de enskilda individerna upplevde sig granskade, värderade 
och bedömda, av sina chefer men också av sig själva och varandra. I 
grunden fanns en osäkerhet om hur det arbete man hittills utfört 
skulle värderas i den framtida rekryteringen. 

Det är ju inte förändringarna i sig man är rädd för, för det har 
vi ju haft under årens lopp, men det här känns litet otäckt för 
oss själva som personer. Vi är osäkra och vi känner väl att ’är vi 
accepterade då’? Är jag accepterad? Är man belåten med det 
jobbet eller är man missbelåten med det jobbet jag har gjort? 
(Io2:10).  

Känslan av att redan var värderade och etiketterade på grund av 
det man gjort hittills och de relationer man hade, förstärktes av att 
det fanns misstankar om att chefen redan hade bestämt vilka som 
skulle få de nya tjänsterna. Vad man var osäker på var vilka 
kriterierna för hennes bedömningar var.  

Det känns som att det på något sätt finns ett förslag och spetsar 
man till det så känns det ganska klart kanske vilka människor 
som går in på vissa tjänster med, fast man förnekar det från 
ledningen. Men vi är nog en del som kunde slå vad om vilka 
tjänster som en del hamnar på (Io8:6). 
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Tankarna finns ju att det finns vissa redan utvalda till olika 
verksamhet och det är ju en känsla som de flesta har. Chefen 
säger ju att det finns ingen förutbestämd till jobben, men 
snacket går ju i alla fall (Io9:12). 

Upplevelsen av osäkerhet skapade en konkurrenssituation i grup-
pen som grundade sig i en viktig fråga. Vilka skulle tillhöra den 
utvalda skara som fick det jobb de själva valt och vilka skulle 
tillhöra dem som blev placerade, kanske mot sin vilja? Att själv få 
välja betydde att man skulle kunna påverka var man fysiskt ville bli 
lokaliserad, en aspekt som var viktig eftersom oron för framtiden i 
hög grad förknippades med den fysiska lokaliseringen. Som nämnts 
tidigare så var möjligheterna till helhetssyn och självständighet 
starkt förknippat med den fysiska lokaliseringen. (Jfr Whetten och 
Gregersens, 1995, diskussion om funktionell respektive territoriell 
identitet). Lokaliseringen hade också betydelse för vilka arbets-
kamrater man hade i sitt område, och dessa områdesgrupper var 
för flera av de intervjuade deras referensgrupper. Oron över den 
framtida lokaliseringen berördes inte av någon vid mötet, men hade 
en framträdande plats i intervjuerna. 

En del jobb är ju attraktiva då och andra mindre och innan man 
har sett de här olika enheterna, hur de verkligen kommer att se 
ut, då vet man ju inte riktigt vad man vill söka heller (Io8:4). 

Osäkerheten, var hamnar jag någonstans och kan jag påverka 
var jag vill vara? För det tycker jag är viktigt (Io9:9).  

Förslaget innebar också att de enskilda individerna var tvungna att 
ta ställning till de tjänster som föreslogs och därmed också hantera 
den konkurrens som skulle uppstå när man skulle söka tjänsterna. 

Förändring av framtida tillhörigheter och gränser 

Man kan säga att organisationsförslaget öppnade gränser mellan 
såväl funktioner som territorier (Whetten & Gregersen, 1995) och 
skapade därmed möjligheter till förflyttning och förändring. Men 
som Boalt Boëthius beskrivit (1996) så innebär såväl fysiska som 
psykologiska gränser både inneslutning och utestängning. De nya 
möjligheterna skapade psykologiska hinder genom den rädsla för 
öppen konkurrens och konflikter som fanns och som gjorde det 
svårt för enskilda att våga hävda sina egna intressen och kompe-
tenser. Föreställningarna om hur man skulle hantera den komman-
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de valsituationen återkom i intervjuerna som ett dilemma som hade 
flera bottnar. En sådan var rädslan för den offentliga skam det 
skulle innebära om man själv skulle göra ett aktivt val, hävda sina 
intressen och sin kompetens, men sedan inte få det man valt. (Jfr 
Scheffs, 1990, resonemang om skam och stolthet som viktiga driv-
krafter för mänskligt handlande). Alla var visserligen garanterade 
arbete, men de mest eftertraktade arbetena var begränsade, och 
kunskapen fanns att några därför skulle bli tvungna att acceptera ett 
arbete som man egentligen inte vill ha eller t.o.m. bli placerad någon-
stans av chefen.  

Alla är ju lovade jobb, men vilka jobb? Det finns en del jobb 
som är lite ... ja man kan känna att det där vill inte jag ha. Vad 
händer om jag får det där jobbet som inte ... inte någon annan 
har sökt, som ingen vill ha. Jag vill inte ha det heller men det 
var vad som blev över (Io4:12).  

/.../ om man nu får det sista alternativet och inte passar riktigt 
in någonstans så ska man ändå på något sätt hitta en plats för 
en. Men det upplever jag att det är ju en form av omplacering 
för att putta in en någonstans då och det vill man ju inte riktigt, 
vara på ett ställe där man inte vill vara (Io8:8).  

Alla var också medvetna om att det var samma personer som skulle 
samarbeta även i framtiden, men ifrån nya positioner, vilket för-
stärkte rädslan för att konkurrensen skulle leda till konflikter och 
problem i framtida relationer.  

Jag tror inte man vågar uttrycka tvivel och kritik, utan man 
kämpar mer i sin egen vrå och kammare så att säga, för man 
vill ju inte klä av sig, inte ens för kanske den som man känner 
bäst då (Io5:12). 

Det blir ju litet märkligt då, för samtidigt som vi ska diskutera 
den här omorganisationen sitter vi ju i vissa lägen kanske och 
är konkurrenter om samma tjänst. Det går inte, så man blir litet 
bakbunden kan jag tycka. Det går inte att föra en diskussion, 
för hur mycket ska jag släppa till den som sitter och konkurre-
rar om min tjänst? Eller hur mycket av mina bekymmer ska jag 
liksom visa? Det blir ju hemskt märkligt. Det blir ju lika gent-
emot chefen (Io8:5). 

Det som upplevdes som det mest överhängande hotet mot den allt 
mer professionella yrkesrollen var att friheten att styra och kon-
trollera arbetet i sitt eget område, att ha ett helhetsperspektiv skulle 
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 /.../ det som oroar mig mest då att gå ifrån det sätt som vi 
arbetar med idag det handlar ju om det här att jag som person 
kommer inte att ha helhetssynen framöver och det har jag litet 
svårt att släppa (Io3:8).  

Det är liksom dilemmat i det här att jag trivs så fruktansvärt 
bra så jag kan inte tänka mig att byta yrkesroll. För mig så 
jobbar jag ju väldigt brett idag och där jag styr liksom mig själv 
på ett annat sätt, så ett av orosmolnen för mig är kommer jag 
att trivas med att jobba med ett snävare perspektiv, så jag ser 
att det blir en viss beskärning av vad vi jobbar med idag 
(Io3:11).  

Det var framförallt förslaget om uppdelningen av nuvarande 
arbetsuppgifterna mellan handläggare och resultatenhetschef som 
man såg som ett hot. 
Det som beskrivits här om hur förslaget till ny organisation upp-
fattades i gruppen och vilka tankar det väckte om framtida arbets-
uppgifter och relationer uttrycktes inte under mötet, utan det var i 
intervjuerna som detta kom fram. På mötet diskuterades istället hur 
den nya organisationen skulle kunna uppfattas och tolkas av om-
världen.  

Vi och dom 

Som nämnts tidigare, i bakgrunden, upplevde sig avdelningen ofta 
missförstådd och orättvist värderad av omgivningen. I sådana dis-
kussioner upplevde man sig som ”vi” mot ”dom”. På mötet var det 
framför allt massmedias och landstingets beskrivningar av äldre- 
och handikappomsorgen i samband med ÄDEL-reformen som man 
menade varit alltför negativa. Problemen i relationerna till om-
världen såg man huvudsakligen som kommunikationsproblem, 
som berodde på att verkligheten definierades och beskrevs på olika 
sätt och med olika språk beroende på var man själv befann sig. 
Under sådana förhållanden menade man att det var svårt att nå 
fram till och förstå varandra, även om man arbetade i samma 
kommunala organisation.  

Upplevelsen av att vara missförstådda även av andra inom kom-
munen menade man hade sin grund i status och lokalisering. Man 
menade att kommunledningens negativa syn på omsorgsgruppen 
och dess arbete, hade sin grund i att avdelningen tillhörde socialför-
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valtningen, som hade låt status i kommunen. Man menade också att 
socialförvaltningens lokalisering, utanför stadshuset, symboliskt bi-
drog till att dess låga status i förhållande till andra förvaltningar 
markerades (Jfr. Spain, 1992, och Giddens, 1984, diskussion om 
spatial segregation och distanserad kommunikation). 

Min grundinställning är att om det är några som skall sitta i 
stadshuset så är det serviceorgan som har direkt kontakt med 
invånarna, att den fysiska lokalisationen inte är oviktig. Det 
finns ju en del status i det har jag förstått. Även om våra lokaler 
är fina så är de inte i stadshuset och man får inte en massa sånt 
här kafferepssnack, mycket av det man får gratis alltså när man 
träffas i korridorerna. Jag tror det har betydelse i synen på 
förvaltningen att man sitter där uppe, för allt det här expansiva 
som händer (hos oss) blir väldigt hotfullt när man inte känner 
tjänstemännen som jobbar med det. Då kan man ju välja att 
måla upp de här hotbilderna som passar, och det passar nog 
rätt bra att ha det förhållningssättet mot socialförvaltningen 
(Io10:6). 

Genom den lokalmässiga distansering och segregeringen så hade 
man få, nära vardagskontakter med politiker och förvaltningar i 
stadshuset. Detta menade man bidrog till att arbetsledargruppen 
sågs som en homogen, generaliserad enhet. Men distanseringen 
bidrog också till att man inom gruppen hade begränsade vardags-
kontakter och relationer med varandra, och därför hade svårt att se 
sig själva som en grupp. Man träffades vid olika gemensamma 
möten och däremellan förekom möten i mindre områdesgrupper 
liksom telefon- och telefaxkontakter. Men de fysiska avstånden 
bidrog till att omfattningen av eller innehållet i dessa kontakter var 
svåra att överblicka eller kontrollera.  

Det är i de mindre samrådsgrupperna (som man pratar om sin 
oro) och sen så sker det på andra sätt över grupperna och då 
per telefon. Man kanske ringer upp och diskuterar något 
ärende och så snuddar man på det här att vi vet ju inte vad det 
blir sen. Så det finns ju hela tiden i allt vad vi gör just nu, så 
färgar det av sig (Io5:11).  

De fysiska avstånden bidrog också till att projektledningsgruppens 
arbete med kommunöversynen kändes avlägset både i tid och rum.  

/.../ då har ju jag förträngt och lagt det här litet åt sidan och så 
läser man i tidningen. Det står att de lägger locket på, vi ska 
inget veta. Det är typiskt! Ja man generaliserar, tar inte till sig 
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det här ändå. Så är det ju litet jag själv också kanske som inte 
har tagit reda på så mycket om det för jag känner 'inte det med, 
det klarar jag inte av just nu (Io6:3).  

För socialförvaltningens chefer däremot var projektledningsgrup-
pens arbete av större intresse, och arbetsledargruppen påmindes om 
detta när de på möten tog del av chefernas information och reak-
tioner.  

/.../ så tror jag att det här andra (stora översynen) känns litet 
mer fjärran. Sen tror jag det sipprar ner. Jag menar jag kan ju se 
på min chef hur upptagen han varit av det här för det är oer-
hört viktigt för honom, dels hur hans framtid som förvaltnings-
chef ska se ut men också vad det kan öppnas för möjligheter. 
Han är ju väldigt upptagen av det här och har varit under 
längre tid (Io10:8).  

Detta blev särskilt påtagligt i november när kommunledningen of-
fentliggjorde sitt organisationsförslag. Detta kom oväntat och över-
raskande eftersom det bara var några veckor sedan som socialche-
fen informerat om att projektledningsgruppen mer eller mindre 
hade börjat om från början och att ett genomtänkt förslag skulle 
dröja. 

Kulminering - förslaget slog ner som en bomb 

Underlaget till detta avsnitt består av mötesobservationer gjorda 
under november 1993 till maj 1994, sammanlagt sex möten. Inga in-
tervjuer gjordes, men informella samtal fördes med olika personer i 
samband med mötena, då jag också besökte socialförvaltningen. 
Eftersom jag bedömt att vissa dialoger under de observerade 
mötena har betydelse för mina tolkningar så finns i detta avsnitt 
dialogrutor för att markera att fokus inte är på enskilda personers 
utsagor utan på kommunikationsmönster och dialoger. Som under-
lag för mina tolkningar finns också förslaget till ny kommunorga-
nisation som presenterades i november 1993 liksom den utredning, 
”Modell Friköping” som senare presenterades och remissvaren i an-
slutning till denna. I samband med att förslaget presenterades del-
tog jag i ett av tre informationsmöten som kommunledningen in-
bjöd till1 och i fullmäktigemötet, i maj 1994, där beslutet om ny 
organisation fattades. 
                                         
1I Bilaga 2 beskrivs informationsmötet.   
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Förslaget till ny kommunorganisation innebar bl.a. att socialför-
valtningen skulle splittras i tre nya förvaltningar, med var sin för-
valtningschef och var sin nämnd. En konsekvens av detta skulle bli 
att socialförvaltningen och socialnämnden lades ner. Därigenom 
skulle arbetsuppgifterna för socialchefen och den gemensamma ad-
ministrationen inte finnas kvar. Den nya omsorgsnämnden skulle 
enligt förslaget styras av en bedömar- utförarmodell. Detta var i 
linje med den omorganisation som pågick inom avdelningen. I och 
med att kommunledningens förslag presenterades var omsorgs-
gruppen tvungen att förhålla sig till övergripande strukturer på 
flera nivåer. Dels till de föreslagna förändringarna i den övergripan-
de kommunstrukturen, vars konsekvenser närmast berörde social-
förvaltningen och dess ledningsgrupp och endast indirekt omsorgs-
gruppen, dels till omorganiseringen av den egna avdelningen, som 
direkt berörde gruppen och enskilda arbetsledares framtid. 

Snaran läggs om socialförvaltningens hals 

Före novembermötet besökte jag socialförvaltningen där bestört-
ningen var stor över kommunledningens förslag. För det första var 
uppfattning att förslaget slog ned som en bomb eftersom ingen hade 
en aning om att det över huvud taget fanns ett förslag, och för det 
andra att med detta förslag hade snaran lagts om socialförvalt-
ningens hals, och då särskilt om socialchefens. Turbulensen och 
oron var stor i socialförvaltningens ledningsgrupp. ”Dom som det 
är något med kommer att se till att dom kommer härifrån, istället 
för att sitta och vänta på att bli petad”, som en av cheferna uttryckte 
det.  

Arbetsledarmötet inleddes med tjugo minuters diskussion om 
förslaget. Även i den här gruppen var förvåningen stor, såväl över 
att det fanns ett förslag som över dess innehåll. Avdelningschefen 
försäkrade att ingen i socialförvaltningens ledningsgrupp hade känt 
till detta. 

Jag vill poängtera att detta var inget som vi kände till, det var 
lika mycket nyheter för oss som för andra /.../ Kom ihåg att 
det är ett förslag. Det är turbulent i politikerkåren och bland 
chefs-tjänstemännen. /.../ Kom ihåg att allt ni hör är rykten! Se 
det som ett politiskt utspel. Vad jag undrar över är det här 
kom-munledningskontoret med experter på olika områden 
som sam-tidigt skall vara chefer- vad står det för? (Mo2A:13). 

Förslagets innehåll och inriktning bidrog till att stärka den känsla 
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som fanns tidigare, att ett av skälen till att kommunöversynen 
gjordes var att få bättre kontroll över socialförvaltningen. Men un-
der mötet kom det fram att det fanns flera förvaltningar som upp-
levde sin existens hotad av förslaget. 

Från gatukontoret sa dom att dom är ute efter oss på gatukon-
toret, därför gör dom så här. Jag sade att jag trodde det var 
socialförvaltningen dom var ute efter! Alla känner sig förföljda! 
(Mo2E:13).  

Även före januarimötet gick jag upp till socialförvaltningen där 
stämningen var allmänt uppgiven. Flera rum stod tomma i omsorg-
ens lokaler på nedre våningen. En trappa upp, på socialförvaltning-
ens administration var stämningen än mera nedslagen och oviss-
heten var stor om deras framtida arbetsuppgifter och lokalisering. 
På arbetsledarmötet diskuterades ryktet om att hela socialförvalt-
ningens ledningsgrupp var på flykt. Bakgrunden var att samtliga 
avdelnings- och förvaltningschefer i kommunen hade varslats om 
att deras förordnanden skulle omprövas i samband med att den nya 
kommunorganisationen skulle genomföras. Lokalpressen bevakade 
också aktivt händelserna i kommunen och särskilt då inom social-
förvaltningen och socialchefen hade uttalat sig och berättat att han 
sökte nya jobb.  

Hur blir det med cheferna? 

Det var också framför allt förvaltningschefernas roll i den nya kom-
munorganisationen som diskuterades på mötet. Vem eller vilka i 
den gruppen skulle tillhöra den utvalda skara som fick de tjänster 
dom vill ha? Chefen berättade att man i ledningsgruppen kände sig 
värderade och bedömda och att ryktet gick att vissa personer redan 
var garanterade tjänster. 

Man har sagt att alla avdelningschefer sägs upp och rekrytering 
sker externt, men chefen för vuxenutbildning har erbjudits an-
ställning. Vi undrar vad det står för, när den ene duger men 
inte den andre. Vi vet ingenting om vad man tänker sig med 
oss. Det här är vad jag lever med, så vet ni (Mo5A:39). 

Vid majmötet var kommunfullmäktiges beslut om en ny kommun-
organisation fattat och man hade också beslutat om genomförande-
strategi, och flera grupper hade tillsatts för att förbereda genom-
förandet. Några sådana projekt var ”lokalprojektet”, och ”personal-
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avvecklingsprojektet”. Chefen berättade att oron var stor i stads-
huset, eftersom det var oklart hur olika servicefunktioner som t.ex. 
ekonomiavdelning och personalavdelning skulle hanteras i den nya 
organisationen. I förslaget fanns dessa och flera andra i en enhet 
kallad ”gemensam service”. 

Några i omsorgsgruppen hade varit på fullmäktigemötet och de 
beskrev de diskussioner som fördes där. Vad man reagerat starkt på 
var dels att man inte hade tagit någon hänsyn till de synpunkter 
som kom fram i remissvaren och dels att diskussionerna inte berört 
innehållet i olika verksamheter, utan endast antal kommunalråd och 
antalet nämndledamöter. Man menade att det var beroende av vilka 
uppgifter de skulle ha. Kommunledningen annonserade nu efter en 
kommunchef och inom de närmaste veckorna skulle också förvalt-
ningschefsjobben annonseras ut. I samband med denna diskussion 
berättade avdelningschefen att hon blivit erbjuden arbete i en annan 
kommun, men tackat nej och bestämt sig för att vara kvar i kom-
munen och söka jobbet som förvaltningschef för omsorgsförvalt-
ningen. Med anledning av detta blev det tydligt för gruppen att de 
omedelbara och direkta konsekvenserna för äldre- och handikapp-
omsorgen, av förslaget till ny kommunorganisation, var chefs-
frågorna.  

Svårt att organisera på förvaltningarna innan man vet hur det 
blir med chefsfrågan. Vi har ju fått sanktion för vårt förslag hela 
tiden, men problemet blir ju att vi inte vet hur det blir med chef 
för äldre- och handikappomsorgen, så det inte kommer någon 
ny som vill något helt annat! (Mo2A:14).  

Eftersom kunskapen fanns om att chefen hade stor möjlighet att 
påverka arbetsledarnas handlingsutrymme, så förväntade man sig 
att en ny chef skulle kunna ha andra synpunkter på detta och åter-
igen ökade osäkerheten om deras framtid.  

Rykten som skapar förtroendeproblem 

In intervjuerna i oktober nämndes de föreställningar som fanns om 
att chefen redan visste vilka som skulle få de nya tjänsterna. På 
mötet i november diskuterades öppet dessa rykten. Motivet för 
detta var att ryktena skapat ett förtroendeproblem i relationen 
mellan arbetsledarna och deras personal.  
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facken godkänt. Det tror alla på. Personalen tror att jag vet, 
men inte talar om för dom (Mo2F:15). Det är svårt i det här 
turbulenta läget. Personalen säger ’vad vet du, det kan ju 
kommunen ha ordnat’. Jag hörde att en av 
biståndsbedömartjänsterna är klar! (Mo2F:15). Det ryktet finns 
ju hos oss- att vissa är klara för jobb (Mo2E:15). Det är inte sant! 
Ingen är tillsatt. Det kan ju handla om konkurrens och att ni 
känner av det och börjar bevaka varandra. Men inget har blivit 
lovat! Hoppas ni tror att jag är så ärlig att ni förstår att jag inte 
allierar mej med någon. Men risken för split och 
misstänksamhet är ju stor (Mo2A:15).  
 

 
 
Med chefens försäkringar om att det bara var rykten och att inget 
var klart avslutades diskussionerna, men misstänksamheten och 
misstron mot såväl chefen som varandra fanns kvar och ökade när 
det visade sig att beslutet om organisationen fördröjdes av olika 
skäl. 
 
Käppar i hjulet 

Decembermötet hölls i gamla stadshusets fullmäktigesal, där det 
under natten skett ett övergrepp. Natten före mötet hade någon 
varit där och skurit sönder fem av de kommunalrådsporträtt som 
prydde väggarna. Händelsen beskrevs i lokaltidningarna och var 
det stora samtalsämnet när mötet började. Denna, till synes obegrip-
liga och meningslösa sabotagehandling kan ses som en inledning till 
den sista punkten på dagordningen. Chefen lade på en overhead-
bild med orden: ”Ett gott omdöme får man av erfarenhet och er-
farenhet får man genom dåligt omdöme”. Samtidigt som hon gjorde 
detta berättade hon att hela organisationsförslaget återremitterats av 
socialnämnden.
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Jag var helt överraskad - inga indikationer! Hur reagerade ni 
när ni hörde det? Hur kändes det? (Mo3A:23). Det är inte sant! 
(Mo3F:23). Det är inte bra. Vi har ju väntat på besked. Man 
undrar över taktiken (Mo3F:23). Och över konsekvenserna 
(Mo3F:23). Man undrar var gränsen går när det gäller att argu-
mentera. Det handlar inte om sakfrågan. Det är som att slåss 
med spöken! Vi måste få komma igång och jobba! Man känner 
att dom lyssnar artigt sen är det som det är. En strategi kan ju 
vara att fördröja hela processen till beslut om hela kommun-
organisationen, i april. Då blir det inget före sommaren och 
sedan är det val. Om då (s) kommer till makten får dom som 
dom vill. Jag ser det som ett misstroende från (s) för mej. Jag 
vet inte hur jag skall tolka det. Jag är beredd att lägga mej platt 
bara vi får besked (Mo3A:23). 
 

 
Oenigheten i socialnämnden handlade om antalet chefer på sjuk-
hemmet, en eller två. Konsekvensen blev att beslutet fördröjdes och 
därmed också rekryteringsprocessen. För att bryta känslan av hopp-
löshet och vanmakt föreslogs att man trots allt skulle börja diskutera 
de nya befattningarna, deras omfattning och innehåll mera prin-
cipiellt eftersom modellen trots allt accepterats.  

En principiell fråga ställdes till chefen om hur hon skulle hantera 
arbetsledarna och deras önskemål i den kommande rekryterings-
processen.  

 
 

Om alla vill bli föreståndare på samma ställe, hur tänker du då? 
(Mo3E:25). Att var och en får söka tre tjänster, och väljs efter 
kompetens (Mo3A:25). Om man inte får någon av de tre, place-
rar du ut oss då? (Mo3F:25). I dialog med enskilda. Omöjligt att 
placera någon mot dens vilja! (Mo3A:25).  
 
 

 
Här kom åter rädslan för att bli placerad någonstans mot sin vilja. 
Många kände stor oro inför den kommande rekryteringen och inför 
hur de känsliga frågor som man befarade skulle uppstå, skulle tas 
om hand och bearbetas. Samtidigt var dessa frågor svåra att dis-
kutera i den stora gruppen eftersom man inte kände någon trygghet 
eller stöd där. Chefen föreslog att de som önskade skulle ta hjälp 
utifrån för att diskutera sin oro och sina förväntningar inför fram-
tiden. De personer som kom från landstingets omsorgsverksamhet 
var de enda som regelbundet hade handledning av en extern per-
son. Diskussionen blev ett tillfälle för arbetsledarna att indirekt få 
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information om vilka värderingar som skulle komma att styra 
rekryteringen, men några konkreta beslut om t.ex. samtalsgrupper, 
fattades inte.  
Mötet avslutades och alla gick till socialförvaltningens cafeteria och 
åt gröt och skinksmörgås. Eftersom det var sista mötet för jul så 
tackade chefen för det gångna årets arbete och alla fick var sin bok i 
julklapp. Under kaffet kom en person fram till mej och ville prata 
om vad jag antecknade och hur jag förde mina anteckningar. Vad 
hon egentligen ville tala om var hur hopplöst allt kändes, ”Jag har 
ju alltid varit chef, det är ju det jag kan och så nu. Att inte ha 
kontrollen över det som händer, att inte veta”. 

Tiden gick och man väntade på ett beslut i kommunfullmäktige. 
Men det var inte längre någon lugn och tålmodig avvaktan utan nu 
fanns en frustration i gruppen över att det förslag som man först 
tvingats utarbeta och sedan motvilligt accepterat nu åter stoppades 
av politikerna. Hela gruppen, inklusive chefen enades och stärktes i 
ilskan över hur de blev behandlade av politikerna.  

 
 

Det känns som ett slag i huvudet (Mo3F:24). Personligen tror 
jag det är för pinsamt för (s) (Mo3A:24). Dom borde börja prata 
med oss. Vi började vänja oss men nu halkar man tillbaka. Jag 
mår dåligt! (Mo3B:24).  
 

 
Man ironiserade över det faktum att de formella besluten inte hade 
någon större betydelse för vardagsarbetet.  

Formellt kan vi väl inte fatta några beslut över huvud taget, vi 
har ju ingen fungerande delegation. Det fungerar ju trots att vi 
inte har någon organisation (Mo4?:31) 

I slutet av januari kom äntligen fullmäktigebeslutet att den nya 
organisationen skulle genomföras och att det skulle vara två sjuk-
hemschefer. För att snabbt komma igång med rekryteringen skicka-
de chefen ut ansökningsblanketter och bokade intervjutider med 
samtliga arbetsledare. Då dök nästa hinder upp. Arbetsledarnas 
fackliga organisation godkände inte förslaget, och hela rekryterings-
processen fördröjdes igen. Vid februarimötet fanns ilskan över och 
tolkningar av fördröjningarna som en resonansbotten i diskussio-
nerna, särskilt i kaffepausen. Upplevelsen var att gruppen var utsatt 
från sabotage från alla håll, nu senast från sitt eget fack! Såväl poli-
tiker och chefer som det egna facket och närmaste kollega sågs som 
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potentiella fiender och frågan var vem man kunde lita på. När som 
helst kunde man få en kniv i ryggen. Det gällde att inte visa sin 
rädsla och blotta sina svaga punkter. Min känsla under mötet var att 
det pyrde i varje vrå, som en vulkan som utåt verkade lugn men 
som kunde få ett utbrott när som helst. Vid marsmötet var dock 
även de fackliga förhandlingarna avslutade och arbetet med att 
söka de nya tjänsterna var i full gång.  

Vad händer om man inte söker någon tjänst? 

Detta var den fråga som ”flög runt” i och utanför rummet, men 
frågan ställdes inte direkt. Den hanterades istället indirekt genom 
att socialförvaltningens personalsekreterare informerade om hur ar-
betsledarna skulle förbereda vårdpersonalen på eventuella omplace-
ringar och förflyttningar i den nya organisationen. 

/.../ så förbered personalen på att det kommer att bli så att 
inget blir som förr, att man sitter på ’fasta’ tjänster. Man måste 
ta för sig och inte sitta och vänta (Mo6A:41). 

Indirekt i detta berördes de dilemman som arbetsledarna själva stod 
inför i sina egna val och prioriteringar. Chefen hade tydligt 
markerat att hon eftersträvade ökad rörlighet även på chefsbefatt-
ningarna. Innebörden i detta försökte man utforska i diskussionerna 
om vårdpersonalens dilemman. 
 

 

Vilka skall söka tjänsterna? (Mo6B:41). All personal, som inte 
vill riskera att bli omplacerade (Mo6R:41). Se det här som att ge 
personalen en chans att flytta på sig (Mo6A:42). Man blir ju mer 
intressant i framtiden om man har bredare erfarenhet. Idag 
gäller inte bara anställningsår. Man måste vara intressant för 
arbetsgivaren (Mo6A:42). Det finns en rädsla hos dem som 
varit anställda länge på samma ställe. Man känner sig säkrare 
om man är kvar. Det är viktigt med rätt information 
(Mo6D:43). Hos oss vill man flytta på sig, det finns positiva 
tankar också (Mo6E:43). 
 

 
Det var först under kaffepausen som frågorna och svaren relatera-
des till den egna situationen. Trots att ansökningstiden till de nya 
tjänsterna gick ut följande dag var det ingen som öppet talade om 
vilka tjänster man sökt och ingen frågade heller direkt någon annan. 
I stället talade man generellt om vad konkurrensen betydde, om 
obehaget att konkurrera med varandra och om oron över att man 
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skulle knuffa undan någon annan eller själv bli undanknuffad. Man 
diskuterade också generellt om sin rädsla att bli negativt bemött på 
en ny arbetsplats.  

Alla vet sin nya plats och livet måste gå vidare 

Vid majmötet var tillsättningen av de nya tjänsterna klar och detta 
möte var det sista i den hittillsvarande gruppen, som upplöstes utan 
vidare ceremonier. De som varit vikarier och de som fått nya tjäns-
ter som innebar att dom inte längre var vare sig enhetschefer eller 
handläggare lämnade rummet, tyst och diskret, så där i förbi-
gående. En person kommenterade med att säga: 

Det är sista gången jag är med här idag. /.../ Det känns, men 
livet måste gå vidare, man måste vara stark i sig. 

Den nya gruppen delades in i fem mindre grupper, som fick i upp-
gift att diskutera utformningen av konkreta, administrativa rutiner 
för de nya befattningarna. Enligt den tidsplan som fanns skulle 
samtliga arbetsledare, där det var aktuellt, lämna sin gamla arbets-
plats, lämna över arbetet till någon annan och själv introduceras på 
en ny arbetsplats under några veckor i mitten av juni. Allt skulle 
vara klart till semestrarna.  

Gruppdiskussionerna resulterade i förslag om hur olika enheter 
skulle benämnas fortsättningsvis, om de olika befattningshavarnas 
tillgänglighet samt hur förvaltningen i fortsättningen skulle ledas 
och styras. Den sista frågan diskuterades livligt. Chefens förslag var 
att en ledningsgrupp skulle tillskapas, som förutom henne själv 
skulle bestå av en representant för enhetscheferna respektive bi-
ståndshandläggarna samt den medicinskt ansvariga sjuksköterskan 
(MAS:en). Jämfört med hur det varit hittills så innebar förslaget att 
enbart representanterna fortsättningsvis skulle få tillgång till 
information direkt från chefen. Efter diskussion i gruppen gjordes 
ett tillägg till förslaget: ”Ledningsgruppen bör ändra medlemskap 
med jämna mellanrum”. Därmed tillgodosågs önskemålet att alla 
skulle ges möjligheten att sitta med i ledningsgruppen någon gång.  

En annan fråga som diskuterades var framtida grupperingar, hur 
dessa skulle bildas och hur ofta dessa skulle träffas. 

I början behöver man träffas och diskutera policyfrågor och 
gränsfrågor. Det kan ju förändras med tiden. Viktigt att för-
hindra ’gruppbildningar’ som vi sett i andra kommuner 
(Mo6E:55). 
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Efter den här tiden som präglats av turbulens och osäkerhet, av 
överraskningar och besvikelser så visste alla sin nya plats och sin 
nya tillhörighet. Eftersom inga intervjuer gjordes under kulmine-
ringsfasen, så framkommer inte de personliga erfarenheterna. Dessa 
framkommer i nästa avsnitt där de intervjuade ser tillbaka på den 
period som här beskrivits och reflekterar över vilka spår olika 
händelser har satt för framtida relationer och samarbete. Weick 
(1995, sid. 15) skriver om behovet av att begripa vad som händer i 
organisationer. 

To talk about sensemaking is to talk about reality as an ongoing 
accomplishment that takes form when people make retrospec-
tive sense of the situations in which they find themselves and 
their creations. There is a strong reflexive quality to this pro-
cesses. People make sense of things by seeing a world on which 
they already imposed what they believe.  

 

Efterdyning - återblick och framtidsspår 

I slutet av maj 1994 intervjuades samma personer som tidigare, med 
undantag av en person från område F som inte kunde nås. Att i 
efterhand försöka summera och förstå vad som hände och förklara 
eget och andras beteende och reaktioner upplevdes som betydelse-
fullt för det fortsatta arbetet. De flesta av de intervjuade förberedde 
sig för nya arbetsuppgifter, på nya platser, i nya relationer. Detta 
innebar också att man skulle skiljas från uppgifter, relationer och 
miljöer som man antingen känt stark samhörighet med eller som 
man kände lättnad över att få lämna och få börja om på nytt. De 
erfarenheter och de lärdomar man gjort kommer att finnas kvar i de 
referensramar inom vilka nya uppgifter och relationer förhandlas 
och skapas.  

Intervjuerna kan karaktäriseras som samtal mellan två personer, 
den intervjuade och forskaren som på olika sätt följt en förändrings-
process. I detta samtal är det de intervjuades uppmärksamhet mot 
vissa händelser i det förflutna och inför framtiden som givit 
struktur till avsnittet. Som också Gioia & Chittipeddi (1991, sid. 435) 
skriver ”meanings change as current projects and goals change”. 

 
Betydelsen av formella organisationsstrukturer 

I intervjuerna berättade man om sin besvikelse över hur remiss-
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materialet hanterades, eller rättare sagt över att så många männi-
skors möda och energi med att formulera synpunkter och alternativ 
inte tillmättes större vikt eller satte några spår i beslutet. De inter-
vjuade tolkade detta som en medveten och cynisk strategi och en 
bekräftelse på skendemokratiska beslutsprocesser. 

Ja jag har förstått att det är så. Och nu finns det ju ganska 
mycket rykten i svung omkring det att man säger att man lagt 
den här högen för sig, och läser man det slutliga förslaget så är 
det ju, vad jag kan se, praktiskt taget ingen skillnad. Jag kan 
inte peka på nånting, som är ändrat alltså. Och då talar det ju 
för att den här remissrundan var mer ett spel för gallerierna 
(Io10:2). 

Man misstänkte också att utredningen, Modell Friköping, medvetet 
gjorts krånglig och svårtillgänglig för att inte så många skulle orka 
läsa den och följaktligen skulle ledningen då slippa få synpunkter.  

Ja om man delar upp det i flera bitar så var det väldigt svår-
tillgängligt rent skriftligt så att säga, med oerhört mycket ord 
och så här tårta på tårta och pilar och streck och rutor kursive-
ringar och man - jag fick i alla fall ingen bild av vad som var 
viktigt och vad som var oviktigt, /.../ Så som läsare var det ett 
hemskt svårtillgängligt material- och ändå så har ju jag varit 
med i processen så till vida att jag varit intresserad och tagit 
reda på mycket under tiden - så att jag kan tänka mig att för 
den som inte varit intresserad och varit med är det näst intill 
omöjligt att sätta sig in i (Io10:1). 

Vad man tyckte hade bekräftats var att omorganisationen egentligen 
handlade om att politikerna tappat greppet om verksamheterna och 
ville återta rodret. I motsats till vad politikerna sade befarade man 
att det skulle bli en starkare centralisering av beslut och kontroll-
funktioner. 

Betydelsen av övergripande organisationsstrukturer och formella 
beslut fanns det delade meningar om bland de intervjuade. Å ena 
sidan menade man att det principiellt var bra att politikerna angav 
mål och fördelade resurser men å andra sidan fick detta inte inkräk-
ta på de egna möjligheterna att styra och leda den egna verksam-
heten. 

Modell Friköping, den säger ju, den är ju ett styrmedel, säger 
hur det skall styras, men formulera vår verksamhet och hur 
den skall ... det måste ju vi få göra själva (Io3:9). 
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Det handlar mera om personerna än om strukturerna 

Man menade att en formell struktur inte säger någonting om hur 
det verkligen blir i framtiden, utan detta var helt beroende av vilka 
personer som kommer att finnas i de ledande positionerna, vilka 
människor det blir. 

Jag tror ju alltid att sånt här beror mycket på vilka som sitter på 
dom olika tjänsterna, men det ... det är det som avgör väldigt 
mycket om hur man kan jobba, inte bara själva organisationen 
/.../ det handlar ju väldigt mycket mer om personer än om 
organisationer (Io8:9).  

Trots organisationsförändringen så trodde man inte att det skulle 
bli så stora reella förändringar i framtiden. De erfarenheter man 
hittills hade av kommunen var att såväl politiker och övriga i 
projektledningsgruppen ytterst värnade om sin egen trygghet och 
inte skulle fatta några beslut som innebar att de riskerade att förlora 
makt och inflytande.  

Ytligt betraktat skulle man ju kunna säga att det är radikalt så 
tillvida att man gör flera nämnder och man inrättar kommun-
ledningskontoret. Men om man börjar fundera över vilka 
konsekvenser det får /.../ så ser ju jag det som en stor risk om 
det sitter kvar samma personer som idag, så ser ju jag det som 
en jättestor risk att dom kommer att fortsätta vara 
bromsklossar, vilket dom är idag, och det måste jag säga känns 
inte särskilt nydanande. Men det har ju också betydelse då vad 
det blir för kommunledningschef och vad dom andra två i 
kommunledningskontoret blir för ena. För dom kan 
naturligtvis göra jättemycket, om man vågar välja sådana 
personer som är litet modiga och nytänkande (Io10:2).  

Förtroendet för politikerna och deras kompetens var redan tidigare 
dåligt, och inför framtiden menade man att förtroendet inte auto-
matiskt ökade med antalet politiker, utan att det även där handlade 
om människorna bakom politikerrollerna. 

/.../jag menar jag är ganska förvånad över den här 
kommunala politiken hur det fungerar och folk insatta i det, 
och då blir man tveksam om det kan bli förändringar. /.../ det 
är ju mycket personfrågor. Jag trodde inte att ... jaa ... att 
kommunal politik fungerade så här. Eller om det ser ut så över 
allt eller om Friköping är litet, jag vet inte om det har någon 
betydelse. Jag tycker det handlar väldigt mycket om personer 
och hur man jobbar och hur man framför sina grejer, det är det 
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som har väldigt mycket betydelse i stora viktiga frågor också 
(Io8:18). 

Man menade att risken var stor att tradition och personlig hänsyn 
även fortsättningsvis skulle begränsa möjligheterna att genomföra 
viktiga förändringar. För att illustrera sin skepticism gjordes följan-
de tankeexperiment, som gällde en radikal förändring av lokalise-
ringen av avdelningar och personer i kommunen. 

Dom förvaltningarna som är tunga, ekonomiskt tunga, borde 
sitta närmre kommunledningen, och även ur brukarperspektiv 
borde dom förvaltningar som har besök från allmänheten 
finnas i stadshuset. Men det tror jag blir tufft alltså. Det här med 
att flytta folk som har suttit länge, 20 år i sitt rum med utsikt 
över ån. /.../ man nästan blir full i skratt åt blotta tanken på att 
nån skulle flytta på sig från stadshuset. (skrattar). Det är liksom 
från början en omöjlighet (Io10:12). 

Kommunchefen menade man var en person som skulle få avgöran-
de betydelse för framtida arbetsklimat och relationer i kommunen. 

/.../ den som anställs som kommunchef den kommer ju att 
sätta sin färg på hela den här förändringen så det är nog helt 
avgörande för hur man lyckas (Io10:2). 

När det gällde den egna förvaltningen såg man det som positivt att 
de hierarkiska nivåerna minskat, men även här menade man att vad 
detta skulle innebära i praktiken visade sig först när man visste 
vilka personer som anställts. 

Visst har det betydelse, hurdana chefer man har, hur dom 
driver sina verksamheter. För det är ju samma sak med mej 
som med personalen, idag jobbar jag ju väldigt fritt. Det är 
långt ju till chefen om jag inte vill ha kontakt så kan jag ju jobba 
tycker jag väldigt fritt i förhållande till henne. Men jag kan ju 
också få en chef som inte vill ge mig någon rörelsefrihet alls och 
som tycker ganska mycket om vad jag gör (Io8:11) 

Min tolkning av vad ”person” betyder är att det avser en idealtyp, 
en prototyp (Brewer & Miller, 1996), som har ett visst förhållnings-
sätt till de underställda och deras handlingsfrihet. För arbetsledarna 
var detta en känslig fråga, som berörde deras rädsla att förlora 
helhetsgreppet och därmed sin professionalitet. Tillsättningen av 
kommunchef och förvaltningschefer hade därför en viktig symbo-
lisk betydelse som en markering av vad som gav status i organisa-
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tionen, vilka egenskaper och vilken kompetens som värderades i 
den nya organisationen.  

Ja jag tror faktiskt det, men det är ju bara mina personliga 
åsikter. Sen kan jag tänka mej att man sett, det blir ju en signal 
till verksamheten om en utav dom nya förvaltningscheferna, då 
tänker jag på han skolchefen, får sin tjänst utan att behöva slåss 
för den. Nånting säger det ju om kommunstyrelsens syn på den 
här personen och på oss då. Det kan man ju inte bortse ifrån. 
Och där tror jag då att vi får klä skott för hela förvaltningen, att 
man är misstänksam mot hela förvaltningen. Jag tror faktiskt 
det har spelat en viss roll. /.../ Ja just det att man inte har 
riktigt bra status (Io10:11). 

Övergripande organisationsstrukturer sågs snarare som hinder än 
som möjligheter, men gruppens sätt att förhålla sig till dessa var 
ambivalent. Dels hade man stor tilltro till att formella beslut och 
bestämmelser kunde lösa gränsfrågor och relationsproblem, sam-
tidigt som man menade att de inte fick begränsa den egna hand-
lingsfriheten. I intervjuerna beskrivs mötena i arbetsledargruppen 
som en formell struktur. Man menar att man där inte känt sig som 
delaktig i en grupp utan som en samling personer som träffats vid 
olika informationsmöten och utbildningar.  

/.../ då känner jag att den här stora gruppen har aldrig varit 
någon grupp om jag får säga så, för vi har aldrig funkat på det 
sättet. Det har varit informationsmöten för mej. Så det ser inte 
jag någon saknad av att vi inte skall ha den gruppen (Io3:14).  

Strukturerna var såväl begränsande och tvingande som nödvändiga 
för att möjliggöra förändringar. Ambivalensen mellan strukturer 
som tvång eller möjlighet blev tydlig när de intervjuade såg tillbaka 
på hur deras omorganisation påverkade deras relationer till om-
givningen. 

Var förändringarna påtvingade eller .... ? 

En situation som beskrevs var när såväl anställda som anhöriga till 
de gamla och handikappade uttryckte sympati för arbetsledarna i 
deras ”tvångskommendering” och vilka tankar detta väckte. 

Sen resonerar ju en del som så att ’ni blivit tvingade’ och det 
ena med det tredje. /.../ Och omgivningen gör det och tror det. 
/.../ Personal och andra kontakter som man har, anhöriga och 
andra anställda i kommun och landsting, ja alla kontakter Det 
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är klart att ett visst tvång är det ju. En omorganisation är ju ett 
tvång. För det är klart att vi hade väl inte velat haft en för-
ändring om vi hade sluppit. Så det är ju ett visst tvång (Io4:2). 

Det behöver inte ha med tvång att göra utan, man behöver inte 
alls känna sig tvingad. Det var ju också, som jag sade tidigare, 
att visst kände man sig så i ett skede, men nu gör jag inte det 
(Io4:13).  

Man var osäker på vilken del man själv hade i förändringen, om det 
varit av följsamhet och underordning man funnit sig i sin situation 
eller om man faktiskt själv dragit nytta av förhållandet för att få till 
stånd en social förändring.  

De lärdomar man drog av denna erfarenhet fanns med när man 
utifrån sin nya position och plats började tänka på framtida kontak-
ter och relationer. Skulle man vänta på att bli inordnad i några 
gemensamma, kollektiva mötesstrukturer eller skulle man själv 
aktivt se till att skapa ett kontaktnät omkring sig?  

Ja, min främsta (kommande) kollega, jag kommer ju att vara 
ganska beroende av henne och jag hoppas hon kan vara bero-
ende av mej, eller känna så. Sedan har väl jag kanske inte 
någonting emot att försöka hitta kontakter utanför min egen or-
ganisation för att kunna få infallsvinklar, synsätt, försöka få 
orientera mig litet mot yttervärlden (Io5:13). 

Detta var en viktig fråga, inte minst med tanke på de anteciperingar 
man gjort under resans gång, om hur relationerna till olika enheter 
inom kommunen skulle hanteras. Vad man förväntade sig var ännu 
starkare central styrning, och då var man mera utlämnade till den 
syn som kommunledningen och dess närmaste medarbetare hade 
på verksamheterna inom omsorgen. Som exempel på erfarenheter 
av detta berättades om de löneförhandlingar som ägde rum under 
våren. 

Men vi ska ha den lön vi förtjänar 

I samband med dessa förstärktes gruppens uppfattning om att 
deras arbete inte värderades rättvist i kommunen. Inom socialför-
valtningen var alla, från politiker till arbetsledarna, överens om att 
grunden för lönesättning skulle vara att de nya tjänsterna innebar 
större ansvar och befogenheter än tidigare och därmed skulle också 
lönen vara högre. För socialförvaltningen hade frågan dessutom en 
viktig symbolisk betydelse för att markera att tjänsterna som 
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biståndsbedömare och resultatenhetschef skulle värderas likvärdigt. 
Resonemanget accepterades inte av personalkontoret som menade 
att det skulle skapa avund i förhållande till andra yrkesgrupper i 
kommunen. Detta tolkades som ren maktutövning där 
kommunledningen ville sätta socialförvaltningen på plats. Men i 
dessa diskussioner kom också ett annat värderings- och 
statuskriterium in, kön. För arbetsledarna var det klart att 
lönesättningsfrågan handlade om könsdiskriminering.  

Utan dom menar väl på att det är ju bra att ni som hemtjänst-
assistenter och föreståndare gör det här. Ni kan fortsätta göra 
det här på samma sätt som ni gjort tidigare. Och det här är ju 
också en kvinnofråga tycker jag. Och att vi är ovana igen nu då 
att markera upp sig, att vi kan och vi skall ha den lön som vi 
förtjänar. Vilket privat företag har 100 anställda och gör det här 
uppdraget för 15.000? Det är bara dumma kvinnor som gör det 
i stort sett (Io5:11). 

Att det var en könsfråga underströks även av chefen som gav ar-
betsledarna stöd i deras krav att lönen skulle vara klar innan de 
bytte tjänster. 

/.../ jag högaktar dem för att dom inte bytt nu förrän det är 
klart med lönerna. Jag tycker det var jättebra. Skitbra. Jättetufft. 
Och det är sånt som kvinnor i allmänhet inte gör. Utan man 
hoppar på bara för att det verkar så kul, utan jag tycker det här 
borgar för att dom är bättre rustade rent psykiskt sett- och det 
tycker jag känns jätteskoj (Io10:14). 

Personalen räknar inte med mej längre - dom väntar på den nya 

De som skulle tillträda nya tjänster, på nya platser skulle också läm-
na den personalgrupp och den miljö där man arbetat under många 
år. Relationerna till personalgrupperna innehöll därför känslor av 
sorg och saknad, för vissa också lättnad, men också ambivalens till 
att personalgrupperna relativt enkelt verkade ställa om sig och 
vänta på ”den nya”.  

Så har man ju också personalgrupperna som vill ha litet av mej 
också, även om jag försöker hela tiden lämna dom mer och 
mer. På nåt sätt märker jag nu då att dom räknar inte så mycket 
med mej längre. /.../ dom väntar ju på den nya nu då, givetvis, 
och det är ju så det skall vara. /.../ det är väl litet med ... sorg i 
hjärtat jag lämnar det här på nåt sätt va. Det är ju det (Io6:2). 
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Förväntade möten med nya, okända personalgrupper väckte olika 
känslor beroende på om tillsättningen upplevdes som eget val eller 
en påtvingad förändring. 

Ingen önskade ju omorganisationen men när den väl blev så 
känner jag inte att nån inte vill ha mej här utan då accepterar 
dom ju mej här (skrattar) när det nu ändå var tvungen att bli en 
förändring, fastän dom kanske tycker att allt hade varit bäst om 
det rullat på /.../ Men det är ingen som säger att dom inte vill 
ha mej (Io8:3). 

Att välja och välja bort och att bli bortvald 

Ett återkommande tema i intervjuerna var reflektioner över vad 
som hände i gruppen under rekryteringsprocessen och hur man 
hanterade den konkurrens som uppstod. I ett arbetsklimat där olik-
tänkande och konflikter normalt undveks var det svårt att hantera 
den öppna konkurrensen och kravet att var och en personligen 
skulle göra aktiva val och bortval. Inte minst insikten om att när 
man gjorde ett val så gjorde man också bortval, var svår att hantera. 
I sina val hävdade man sin kompetens och utsatte sig därmed för 
risken att göra andra avundsjuka, arga och besvikna. Sättet att han-
tera detta på var att man gjorde sina prioriteringar och val i enskild-
het och utåt motiverade man sitt handlande med att man blivit be-
ordrad. Ansvaret för resultatet av valen kunde därmed helt läggas 
på chefen.  

/.../ man ringer ju inte upp nån och säger, ’Hör du du, jag 
tänker söka ditt jobb’. Det gör man ju inte! Utan man gör ju det 
och sen ser man vad arbetsgivaren tycker. Och sedan tänker 
man att det är ju arbetsgivarens sak att välja. Jag gör ju inte 
valet utan det gör ju chefen. Och det kanske inte går så att jag 
får det jobbet, då behöver ingen veta att jag har sökt och då 
behöver vi ju inte få det här bråket ... Utan man söker och så får 
man se hur det blir och först därefter får man prata om det 
(Io4:5) 

Det var bara en av de intervjuade som sade att om hon inte hade 
fått det hon sökt i första hand skulle hon ha slutat och gjort något 
annat. Detta sades i intervjun, när hela proceduren var över, och 
frågan är om hon hade berättat det för mej om hon inte fått det hon 
önskat? 
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Rekryteringsprocessen skapade nya värderingsgrunder  

Ett annat tema i intervjuerna var upplevelserna av att under hela 
rekryteringsprocessen ha känt sig värderade och bedömda av kolle-
ger, chefer och omgivning men inte minst av sig själva. I början 
väckte detta endast obehag, olust och osäkerhet, men senare också 
förtjusning och glädje när värderingarna var positiva. (Jfr. med 
Scheffs, 1990, resonemang om betydelsen av skam och stolthet).  

 Jaa, det vet jag många och jag också att det kändes väldigt, att 
det var litet nervöst när man skulle gå dit (till intervjun), för att 
det kändes litet, litet som examen. (Skrattar) Man visste att där 
satt två stycken och visste att dom skulle pröva en ändå, men 
det kändes väldigt bra efteråt, det tycker jag. Och det vet jag att 
det gjorde för flera som tyckte det var positivt (Io7:4). 

En konsekvens av den här värderingsprocessen var att det skapades 
nya statuskriterier (Lovaglia, 1995) i gruppen, baserade på arbets-
ledarnas förväntningarna på vad som skulle värderas högt i tillsätt-
ningen av tjänsterna. Statuskriterierna låg också till grund för de 
nya makt- och statusrelationer som skapades och därmed också till 
nya grupperingar. Den tidigare uppdelningen i olika kulturer hade 
förlorat sin betydelse. 

Det som värderades högt i tillsättningen av tjänsterna menade 
man var (utan rangordning):  

 

1. Att man visade sig positiv till förändringar genom att inte ”bita 
sig fast” vid sin gamla tjänst utan vara flexibel och kunna tänka 
i nya banor.  

 

2.  Att man aktivt arbetade med sin egen eller sin grupps utveck-
ling och förändring, gärna med hjälp av någon utomstående.  

 

3.  Att man åtog sig extra arbetsuppgifter, gärna projekt eller ut-
redningsuppdrag som gav synbara resultat.  

 

4.  Att man var aktiv och synlig på mötena.  
 

5. Att man var följsam och tillagsinställd mot ledningen genom 
att försöka uppfylla deras förväntningar. 

 
Som en röd tråd i hur dessa kriterier värderades fanns skillnaden 
mellan dem som man uppfattade hade anpassat sig och spelat med i 
spelet och dem som på olika sätt gjort motstånd och ifrågasatt för-
ändringarna. 
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I intervjuerna framkom att några i gruppen protesterat aktivt 
mot tillsättningsförfarandet, antingen genom att endast söka sin 
egen tjänst eller när de trots detta blivit placerade, sjukskrivit sig. I 
de fackliga förhandlingarna blev detta ett dilemma som resulterade 
i en polarisering i gruppen mellan dem som accepterat och ville 
vidare och dem som stoppade eller fördröjde hela förfarandet.  

Men sedan vart det ju- inte strandat men uppskjutet, facket 
ansåg sig inte ha fått tillräckligt med tid, och facket började ju 
ifrågasätta då. Dom tyckte vi skulle samlas och göra upp i 
godo, och några skulle då flytta på sig så andra fick vara kvar 
där dom ville och såna där resonemang, om vi kunde träffas 
och göra upp i godo. Och det tror jag inte heller riktigt på, för 
skulle andra då ha gett sig så att säga, som inte var tillräckligt 
starka. Så det var väldigt mycket diskussioner om det här. Det 
var ju (några) som inte först riktigt var med på det här, men så 
har dom ju gått med på det undan för undan då (Io4:5). 

Den situationen skapade panik i gruppen över att allt skulle för-
dröjas igen och trycket var stort på ”avvikarna” att inordna sig och 
låta hela processen ha sin gång.  

Anpassningsstrategierna finns som en bakgrund i det tema som 
fanns redan i första intervjuerna och som återkommer här, rädslan 
för skammen att bli placerad någonstans, mot sin vilja. Betydelsen 
av detta, och hur medvetna man var om värderingarna av varandra 
illustrerades i intervjuerna med berättelser om hur arbetsledarna 
enskilt eller tillsammans med kollegor i förväg gjorde förutsägelser 
om tjänstetillsättningarna. 

Så var det så här att vi skrev upp vad alla skulle ha för olika be-
fattningar, i hela kommunen (skrattar), det gjorde vi. /.../ Men 
vi förseglade det här brevet och sa att det öppnar vi när det är 
klart då. Så vi hade ju en ganska rolig stund här då för ett tag 
sen. Men dom som blev biståndshandläggare, dom hade vi 
missat, men annars hade vi faktiskt klämt till då (Io3:11). 

Rädslan för att bli utsatt för skammen och kränkningen att bli place-
rad mot sin vilja gjorde att många valde att inte berätta för kolleger-
na om sina önskemål. Kunskapen om de nya statuskriterierna bi-
drog till att de intervjuade identifierade sig själva som antingen vin-
nare eller förlorare i processen. 

Vinnare och förlorare 

I intervjuerna talade man i termerna vinnare och förlorare i tillsätt-
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ningsprocessen (Jfr Whitaker, 1995). Vinnarna var de som uppfyllt 
förväntningarna ovan och därmed haft förutsättningar att få de 
bästa alternativen, medan förlorarna var de som kände sig bestraffa-
de för att de inte uppfyllt förväntningarna och därför fått de sämsta 
alternativen.  

Det som identifierades som de bästa, respektive sämsta alterna-
tiven hade sina grunder dels i arbetsledarnas tidigare historia, deras 
syn på sin professionalitet och den nya statuskriterierna. Att ”ha ett 
hus” och helhetsansvar för verksamheten inom detta avgränsade 
område hade hög status tidigare. I den tidigare organisationen så 
var också dessa föreståndare formellt chefer över hemtjänstassi-
stenterna.  

 

Det har ju alltid varit litet mer status att ha ett hus, det går ju 
inte att komma ifrån. Fast jag tror inte att det blir så nu för att 
dom här hemtjänstområdena är så stora och omfattar så många 
verksamheter så man kan hävda sig där på ett annat sätt, det 
har man inte kunnat, mot husena förut (Io3:13). 

Man menade att det här sysättet fortfarande levde kvar i andra 
kommuner men i Friköping hade ett politiskt beslut fattats om att 
biståndsbedömare och resultatenhetschefer skulle värderas lika, 
vilket man menade skulle förebygga framtida konflikter mellan 
dessa grupper. Biståndsbedömartjänsterna var nya och gränserna 
för deras ansvarsområden var ännu inte definierade, vilket säkert 
bidrog till att deras status ännu inte riktigt kunde värderas. En om-
ständighet som bidrog både till att se tjänsterna som betydelsefulla 
men samtidigt inte ta dem riktigt på allvar, var att tre av de fem 
tjänsterna tillsatts med personer som tidigare arbetade i landstingets 
omsorgsverksamhet. Dessa tidigare motståndare mot hemtjänstkul-
turen sågs nu som omvända i och med att de sökt dessa tjänster, 
men samtidigt var de nybörjare och oerfarna inom äldreomsorgs-
området. 

Biståndshandläggarna, det skall man veta att det är tre oerfarna 
som skall ha biståndshandläggningen. Och om dom kommer 
och frågar mej om råd, då kommer jag att ge råd, men jag kom-
mer aldrig att visa dom att det här tyckte jag att du gjorde fel 
(Io3:17). 

För att ytterligare understryka tjänsternas formella likvärdighet så 
poängterades att samtliga arbetsledare skulle delta i en gemensam 
utbildning under hösten, för att därigenom ”skapa en plattform där 
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man gemensamt tar ett ansvar för förvaltningens hela verksamhets-
område”.  

De som fått sitt första hands val, och då särskilt de som fått 
områden där ett ”hus” ingick, var de stora vinnarna. Förlorarna var 
de som blivit placerade mot sin vilja. När man beskrev detta i 
intervjuerna så försökte man samtidigt finna förklaringar till varför 
vissa ”mognade och kom till insikt om att omorganiseringen var 
bra” medan andra gjorde aktivt eller passivt motstånd. Den slutsats 
man kom fram till var att vinnarna var de som tagit hjälp utifrån, 
och som exempel nämndes de blivande handläggarna. De som 
tidigare arbetat i landstinget hade haft regelbunden handledning av 
en psykolog sedan de kom till kommunen. Deras val sågs också av 
de flesta som de mest överraskande och nytänkande. När man nu i 
efterhand hade insikten om hur betydelsefullt detta kan ha varit så 
beskrev man också hur svårt det var att be om hjälp utifrån. Av 
tradition hade de i sin roll sett det som sin främsta uppgift att finnas 
till hands och hjälpa andra, medan de fått klara sina egna problem 
själva. 

 

/.../ förut har det ju ansetts genant att prata om att vi behövde 
nån att prata med. Men vi behövde ju ha ett bollplank eller vad 
man nu skall kalla det där. /.../ Men på ett sätt så anses ju det 
här med föreståndare och hemtjänst, man skall klara allt, man 
är nån robot, man skall inte på nåt vis behöva hjälp från nåt 
håll (Io4:12).  

De som hade tagit hjälp utifrån för att bearbeta känslor och upp-
levelser under rekryteringsprocessen var de som hade mognat och 
bättre förstått meningen med det hela och därigenom kunnat för-
ändra sitt eget tänkande och vara mer flexibla i sitt handlande. De 
som var misstänksamma mot sådan hjälp var de som reagerade för 
sent och som motsatte sig hela förändringen. 

Många har vuxit under tiden 

I intervjuerna revideras uppfattningen att den utdragna beslutspro-
cessen enbart var negativ och frustrerande. I stället menar man att 
den bidrog till de förändringar som skett i gruppen. Man beskrev 
det som att man hade vuxit och mognat under processen genom att 
man som enskilda personer tvingats ta ställning i olika frågor och 
”tycka till”. Man beskrev också hur de motsättningar som fanns i 
gruppen från början försvunnit genom att omsorgspersonalen inte 
längre sågs som udda och motsträviga. En av de intervjuade kunde 
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också beskriva när denna förändring inträffade.  

/.../ så var det ett knäpp emellan två arbetsledarträffar, då 
upptäckte vi att man (omsorgspersonalen) hade tänkt om och 
jag tror inte att det var vi som hade tänkt om utan det måste 
har varit dom som insåg att nu måste vi liksom köra det här 
loppet (Io3:10). 

Samma fenomen beskrevs på detta sätt av en av de intervjuade från 
omsorgerna: 

/.../ jag känner ju själv att jag på nåt sätt alltså har mognat i 
den här processen /.../ Och det har jag ju verkligen. Jaa ... att 
liksom det här med integrering som vi har slagits för. Jag sade 
att jag har ju inte ändrat synsätt, och det har jag ju inte, man 
eftersom det är taget av politikerna så måste man ju göra det 
bästa av det nu då, och det måste ju jag också göra. Men fram 
för allt kanske då att liksom kunna vara flexibel att kunna 
tänka i andra banor, att kunna gå över och jobba med bistånd 
och såna saker (Io6:8). 

Men historien kommer att vara närvarande som ett oläkt sår 

Trots allt som hänt var de flesta av de intervjuade beredda att gripa 
sig an sina nya arbetsuppgifter och försöka överbrygga de motsätt-
ningar som fortfarande fanns, men man menade att historien 
ständigt skulle vara närvarande, som ett oläkt sår.  

Det är klart att, man känner ju olika i det här beroende på var 
man hamnar. Har man blivit förflyttad tycker man inte livet är 
så roligt. Det är ju inte så konstigt. Men det är det jag menar vi 
har ju i alla fall försökt göra nåt åt det (Io4:17-18). 

De flesta av de intervjuade sade sig vara nöjda med sina nya jobb 
och beskrev olika strategier för att ta sig an sina nya arbetsuppgifter 
och på olika sätt positionera sig i sina nya roller. Exempel på sådana 
strategier var förändring eller byte av rum och profilering mot 
omgivningen. 

Vi håller på att byta rum, (skrattar) bara för att också, visa att vi 
går in i en ny roll. För det tror jag är viktigt även om vi båda 
två är kvar, för vi är ju kvar både hon och jag, så att hon tar 
mitt rum och jag skall ta ett annat rum då som vi har. Och för 
oss själva tror jag det är viktigt och för personalgruppen att det 
är en ny tid även här, fast ansiktena är kvar (Io3:15). 

/.../ att vi tre kan bli jäkligt illa utsatta då om man inte sköter 
det här på ett bra sätt då från början. Och det tror jag är viktigt 
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då att vi går in och profilerar oss och talar om att så här och så 
här är det. och liksom ... ja till enhetschefer, till politiker och 
allting då, det tror jag, det är viktigt. Så att det inte blir det här, 
för det är ju en fara i det (Io6:19). 

Man menade att det var viktigt att förbereda sig på nya krav och 
förväntningar och det var först nu, när man visste sin plats och 
position i organisationen, som frågan om de nya arbetsuppgifternas 
innehåll och omfattning kändes aktuell. Med viss ironi konstatera-
des slutligen att denna tid inneburit att man lärt sig något viktigt för 
framtiden.  

Säkert med litet perspektiv kan man hitta nåt gott som kommer 
ut ur det också, om inte annat så fick vi erfarenhet av hur man 
inte skall göra. Hur det är att slå pannan blodig för en sak som 
man tror på men som det inte finns gehör för. Jag tänker på det 
här med sjukhemschef och alla dom här turerna. Och där har 
jag ju personligen lärt mej hur viktigt det här med lobbying, att 
ha politikerna med sig- att sälja in sina idéer och så. Så ur den 
synpunkten har ju processen varit lärorik (Io10:13). 
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Kapitel 8  
 

Fastighetsgruppen 

Inledning 

I det här kapitlet beskrivs hur fastighetsgruppen organiserade sig 
under den tid som kommunledningen planerade en omorganisation 
i kommunen. I kapitlet följs gruppen från september 1993 till maj 
1994. I kapitel sex beskrivs gruppens sammansättning och där finns 
också en beskrivning av hur fallbeskrivningen konstruerats, tolkats 
och analyserats. Detta kapitel inleds med en bakgrund där gruppen 
beskriver sin historia. Därefter följer de tre tidsindelade avsnitten 
antecipering, kulminering och efterdyning.  
 
 
Bakgrund 

1988 övergick samtliga kommunala fastigheter i kommunstyrelsens 
ägo, med undantag av några fastigheter som kultur- och fritids-
förvaltningen disponerade. Dessförinnan ägde och förvaltade varje 
verksamhet sina egna fastigheter och köpte tjänster från fastighets-
kontoret. I samband med övertagandet fick fastighetskontoret upp-
draget att underhålla och förvalta fastigheterna och därmed inled-
des ett nära samarbete mellan förvaltningen och kommunstyrelsen. 
Därmed fick förvaltningen en central roll i kommunen och de 
anställdas identifikation med kommunen som organisation stärktes 
(Whetten & Gregersen, 1995; Weick, 1995). 

Teknikerna och ekonomen hade tidigare arbetat i privata företag 
vilket bidrog till att kommunen och dess verksamheter granskades 
kritiskt och jämfördes med privata företag eller bolag. Den omstän-
digheten att flera grannkommuner under de senaste åren förändrat 
sina organisationer till olika former av beställar - utförar modeller 
(Blomqvist, 1996) gjorde att sådana jämförelser aktualiserades, inte 
minst genom rapporteringen i massmedia och diskussioner med 
vänner och bekanta som arbetade i dessa kommuner. I gruppen 
hade man en gemensam ideologi som grund för hur man såg på 
såväl sitt eget som andras arbete i kommunen. Det man lyfte fram 
som viktiga skillnader mellan kommunal verksamhet och företag 
eller bolag var följande. För det första demokratiaspekten som man 
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menade var viktig att beakta vid planeringen och genomförandet av 
organisationsförändringar. Man syftade då på att kommunen, till 
skillnad från ett företag eller ett bolag måste ta hänsyn till en 
demokratisk beslutsprocess.  

 

I kommuner är det rätt ovanligt att det är så här (hemlighets-
fullt) allt är ju så öppet offentligt. Personligen är jag van vid 
det, jag menar att jag har ju varit med om företag som har 
omorganiserat och man har kommit in till chefen så har han 
vänt på ett papper jättesnabbt och då förstår man att det är 
något. Men det är inget med det, för det är saker man inte får 
veta. Men här verkar det ju som att man alltid annars har fått 
veta grejer (If5:8). 
 

För det andra verksamhetsaspekten, där man menade att många kom-
munala verksamheter varken kunde eller borde generera vinst till 
kommunen, åtminstone inte i mätbara, kortsiktiga ekonomiska ter-
mer. Den kommunala ekonomin och budgeten hade i praktiken en 
annan funktion och betydelse än i privata företag. Det var framför 
allt ekonomen som poängterade att budgeten i ett privat företag var 
ett arbetsverktyg med vilket såväl utgifter som intäkter kunde på-
verkas. I kommunen däremot var budgeten snarare att betrakta som 
en begränsande ram inom vilken verksamheterna måste anpassas.  

För det tredje menade man att till skillnad från ett företag så för-
nekades eller negligerades det faktum att kommunen som organisation 
inte var en homogen enhet utan bestod av olika delar med helt olika 
förutsättningar att kunna målstyras, planeras och effektiviseras. 

 

De här hårda förvaltningarna som vi, är lättare att hantera. Det 
är litet svårare att se möjligheterna inom de andra förvalt-
ningarna, de är myndighetsutövande och de är ju så beroende 
av lagfunktionerna ... Hur skall man kunna formulera mål när 
det gäller myndighetsutövning. De finns ju redan klara så att 
säga (If8:11). 
 

För det fjärde betonades arbetsgivaraspekten, där man menade att 
kommunen måste ta ett större socialt ansvar för sina anställda än 
andra arbetsgivare eftersom de sociala kostnaderna för arbetslöshet 
ändå i slutändan blev en kommunalekonomisk fråga. Jämfört med 
privata arbetsgivare menade man att kommunen som arbetsgivare 
inte insåg att det var personalen i första hand och inte politikerna 
som var kommunens ansikte utåt. Det var personalens bemötande 
och deras kunnande och kompetens som medborgarna förknippade 
med kommunen och dess verksamheter.  
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/.../ det är ju vi som utåt ser till att göra det vi ska. Om inte 
gräsrötterna fungerar då fungerar inte företaget, då fungerar 
inte kommunen. Jag vet inte om man tänker i de här banorna 
(If8:15).  

Tillhörighet och gränser 
Gruppens normativa uppfattningar om kommunen och de kommu-
nala verksamheternas roll finns som underliggande ideologiska re-
ferensramar i deras diskussioner och i det sätt på vilket de beskriver 
sin egen förvaltning i jämförelse med andra avdelningar och 
förvaltningar. Den gemensamma ideologin gör att fastighetsgrup-
pen, till skillnad från omsorgsgruppen, tydligare definierar sig som 
en grupp (Brown, 1990; Stiwne, 1995). 

Den grupp som följs i studien består av de personer som deltog i 
de regelbundet återkommande teknikermöten som hölls på fastig-
hetskontoret från september 1993 till maj 1994. Det var åtta perso-
ner, tre kvinnor och fem män. Av de fem männen var två tekniker 
som huvudsakligen arbetade med fastighetsunderhåll och service, 
en tekniker som dessutom var arbetsledare för vaktmästarna, en 
administratör som också fungerade som administrativ samordnare 
på kontoret samt förvaltningschefen. Av de tre kvinnorna var en 
ekonom, en städledare samt en sekreterare. Städledaren tillhörde 
formellt fastighetsgruppen men hade, till skillnad från övriga inte 
sitt kontor där. Till skillnad från omsorgsgruppen så fanns inga 
formella kriterier, tjänst, eller lokalisering, som avgjorde om man 
var behörig att delta i mötena eller ej. Samtliga i gruppen hade dock 
befattningar som gjorde att deras arbeten på olika sätt behövde 
samordnas eller att de behövde utbyta information av olika slag. 
Undantaget var sekreteraren som motiverade sin tillhörighet, eller 
plats i gruppen med att , 

 
Egentligen är det ju teknikerna som ska diskutera sina problem, 
ekonomiska eller tekniska, ... jag har tjatat mig till att få vara 
med för att få lite information om vad som händer ... men 
egentligen så (If:6:10). 
 

Deltagarna tillhörde också andra grupper och grupperingar, där de 
hade andra roller. En av teknikerna var arbetsledare för vaktmästar-
na och städledaren var arbetsledare för städpersonalen. Förvalt-
ningschefen ingick i kommunens förvaltningschefsgrupp och eko-
nomen i en grupp av ekonomer från olika förvaltningar. Sekretera-
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ren såg sig som en representant för fastighetskontorets personal-
grupp.  

Gränserna mellan olika funktioner inom avdelningen såväl som 
till omgivningen präglades av öppenhet och obyråkratisk flexibili-
tet, vilket var en del av förvaltningschefens ledningsfilosofi. Han be-
skrev sin egen roll som visionären och strategen i förhållandet till 
politiker och andra förvaltningar snarare än som arbetsledaren och 
administratören. 

 
Litet idéer och visioner, man styr ju med det ... och lösa pro-
blem. Jag försöker ju få dem att ta sitt ansvar alla gemensamt 
också, samarbeta och jag tycker det går bra (If2:3). 
 

Som en konsekvens av detta menade han att medarbetarna skulle ha 
stor frihet och ta stort eget ansvar för att samarbeta så att det löpan-
de arbetet fungerade. En viktig förutsättning för detta arbetssätt var 
att såväl förvaltningschefen som medarbetarna hade en snabb, 
direkt kontakt med kommunstyrelsen, utan byråkratiska mellanled 
eller hindrande gränser. Man kan säga att de funktionella gränserna 
var tydliga, var och en hade sitt arbetsområde, men samarbete och 
engagemang i gemensamma projekt uppmuntrades (Boalt Boëthius, 
1996). Det största hindret för att överskrida gränserna var bristen 
eller oförmågan att ta egna initiativ till detta. 

Gruppens historia 
Gruppens beskrivning av sin gemensamma historia var starkt 
relaterad till de förändringar av arbetsuppgifter och relationer som 
skedde 1988. Uppdraget att förvalta kommunens fastigheter gjorde 
att förvaltningen fick nära kontakt med och insyn i övriga förvalt-
ningars sätt att fungera, och därmed fick man också en bra 
överblick och en helhetsbild av tillståndet i kommunen. En annan 
sida av samma mynt var dock att andra förvaltningar ibland såg 
fastighetsförvaltningen som en konkurrent om deras arbets-
uppgifter. Detta gällde främst kultur- och fritidsförvaltningarna, 
som fortfarande ägde sina egna fastigheter. Förändringen 1988 hade 
också medfört att kommunens vaktmästare och städpersonal 
organisatoriskt kom att tillhöra fastighetskontoret. När denna studie 
inleddes, i september 1993, pågick en diskussion om en förändrad 
arbetsorganisation för vaktmästare och städpersonal. Arbetet skulle 
organiseras i självstyrande grupper där arbetsledningen skulle de-
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centraliseras till gruppledare. För att möjliggöra detta höll man på 
att utarbeta en projektansökan till Arbetslivsfonden. 

Den egna avdelningen beskrevs som väl fungerande, flexibel och 
serviceinriktad. Detta förklarades med att de själva uppmuntrades 
och tilläts att ta initiativ och ansvar för sitt arbete och att admi-
nistration och byråkrati minimerats. Istället koncentrerade man sig 
på att utföra konkreta arbetsuppgifter så effektivt som möjligt. 
Chefens ledningsfilosofi bidrog till att detta arbetssätt var möjligt, 
men i intervjuerna beskrevs detta som ett tveeggat svärd. Å ena 
sidan gavs stor frihet under ansvar, å andra sidan saknade man en 
tydlig arbetsledare.  

 
/.../ vi har rätt vaga arbetsbeskrivningar här på fastighetskon-
toret, det är mera egna initiativ som krävs för att man. Chefen 
driver ju inte någon aktiv arbetsledning kan man säga utan han 
överlåter det till oss att se till (If4:2). 
 

Relationerna till omvärlden beskrevs som relativt oproblematiska, 
men från sin centrala position i kommunen gjorde man jämförelser 
med hur andra förvaltningar fungerade, inklusive politikerna. Ur 
detta perspektiv gjordes bedömningen att det mest överhängande 
problemet i kommunen var kommunikationssvårigheter och brist 
på samordning mellan olika verksamheter. Detta bidrog bl.a. till 
viss ineffektivitet och slöseri med resurser. En förvaltning som 
lyftes fram som exempel på detta var socialförvaltningen, vars sätt 
att fungera man hade många kritiska synpunkter på.  

 
En konsekvens av bristen på samordning blir kommunikations-
problem i organisationen som i sig kan vara en orsak till in-
effektivitet och misshushållning med befintliga resurser /.../ 
Det är en bra fungerande kommun ... det kan finnas något un-
dantag /.../ Det brister ibland, det har varit litet hackigt ibland 
med socialen ... men det finns ju olycksfall i arbetet /.../ Jag 
förespråkar förbättring när det gäller samordningen mellan 
olika delar ... det handlar inte om rationaliseringsvinster utan 
om kommunikationsvinster (If2:13). 
 

Ett problem i relationerna till omgivningen var att andra förvalt-
ningar tyckte att fastighetsförvaltningen hade för många åsikter om 
och för stort inflytande på andra verksamheter. 

Förvaltningens centrala roll i kommunen bidrog till att gruppen 
var starkt engagerade i den pågående kommunöversynen, en fråga 
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som för övrigt engagerade många i stadshuset och som 
diskuterades flitigt i stadshusets cafeteria. På den anslagstavla som 
fanns där uttrycktes indirekt och anonymt de anställdas tankar och 
reaktioner på projektledningsgruppen och konsulternas arbete i 
uppsatta ordstäv, deviser och bilder. Sådana fanns också vid andra 
offentliga, gemensamma platser som t.ex. vid kopieringsapparaten. 
Ett exempel på en sådan anonym devis var: 

 
Vi de villiga, ledda av de okunniga, gör det omöjliga för de 
otacksamma. vi har gjort så mycket under så lång tid, med så 
små resurser att vi nu kvalificerar oss att göra vad som helst av 
ingenting. (Anslagstavlan i cafeterian 20/10 1993).  

Gruppen arbetade i nära relation med varandra, lokaliserade i 
stadshusets hjärta, med möjligheter till såväl formella som infor-
mella kontakter med politiker och ledande tjänstemän, men också 
väl avgränsade och skyddade i sitt eget kontor. 

Yrkesroller- yrkesidentitet 
När förvaltningens roll i kommunen förändrades så förändrades 
också de anställdas arbetsuppgifter och yrkesroller. På vilket sätt 
detta påverkat deltagarna beskrevs på olika sätt. Teknikerna be-
skrev detta som att från att tidigare ha varit ensamarbetande kon-
sulter och experter på vissa, avgränsade uppgifter så bidrog man nu 
med sin kunskap i det gemensamma projektet att förvalta det kom-
munala fastighetskapitalet.  
 

Fastighetskontoret såg inte alls ut så här när jag kom. Då var ju 
fastigheterna utspridda på olika förvaltningar och vi jobbade 
som konsult var och en för sig /.../ Vi har ju vänt på allting, 
(nu är det mera) ... samarbete mellan olika människor. Ändring 
av organisation och personal har ju skett successivt givetvis. 
/.../ Vi jobbar ju helt annorlunda nu än vad vi gjorde förr 
(If2:2). 
 

I sitt vardagliga samarbete fungerade de som ett team, eller en 
grupp, där var och en bidrog med sitt kunnande och sin kompetens, 
men där resultatet var beroende av samarbetet.  

 
Jag är ju fastighetsingenjör och jag sysslar med nyombyggnad 
av våra fastigheter men även med underhåll. Jag har jobbat 
med liknande uppgifter i annan kommun och tidigare på byg-
gen. På 25 år har jag haft fem arbetsgivare. Pysslat med ungefär 
samma saker har jag gjort hela tiden (If8:1). 
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Deras kunnande och kompetens hade ackumulerats med tid och er-
farenhet, och jämfört med omsorgsgruppen, var de inte lika beroen-
de av situationer eller relationer för att kunna utföra sitt arbete. 
Även ekonomen beskrev sitt arbete genom de konkreta uppgifter 
hon hade och jämförde vad dessa innebar i ett privat företag. 
 

Jag är kamrer här och det betyder ju att jag håller i ekonomin, 
gör budgeten och följer upp budgeten och presenterar 
resultatet löpande. Tidigare har jag jobbat privat. /.../ 
Budgeten är mer helig på kommunen än vad den är ute i privat 
företagsamhet, för där kan man ju knäcka budgeten bara man 
får in intäkter i motsvarande grad, så gör det ju ingenting om 
kostnaderna överstiger, men här har man ju den här fixa 
budgeten att rätta sig efter ... några intäkter som ökar finns det 
ju inte (If5:1). 

Sekreteraren däremot beskrev sitt arbete kontextuellt och relatio-
nellt, d.v.s. som att hennes kunnande och kompetens inte hade 
något värde i sig utan endast i relation till specifika situationer eller 
relationer och när dessa förändrades så påverkades också hennes 
arbete.  
 

Tidigare jobbade jag inne på bostadsbidrag. Så behövdes det 
inte så mycket folk där och då placerades jag här inne. /.../ Jag 
kallas ju assistent och jag är ... jobbar åt fastighetschefen kan vi 
säga, eller med då kan vi säga ... sköter alla papper ... för regis-
ter över kommunens fastigheter ... ska hålla reda på arkivet 
/.../ Jag jobbar ihop med mätningskontoret, kansliet har jag en 
hel del kontakter med, gatukontoret har jag också kontakter 
med och ekonomikontoret (If6:1-2). 
 

Den gemensamma ideologin, liksom uppfattningarna om hur ar-
betsuppgifter och yrkesroller förändrats fanns som underliggande 
referensramar (Spybey, 1989) vid teknikermötena och präglade 
såväl innehållet i dessa som gruppdynamik och kommunikations-
mönster. 

Teknikermötena 
De regelbundet återkommande mötena, som administratören kalla-
de till var tredje vecka, var tillfälliga episoder eller utsnitt i de på-
gående, vardagliga rutinerna och kontakterna. Tidigare hade det 
varit problem med närvaron på mötena, men min närvaro bidrog 
till att detta fungerade bättre än tidigare. I gruppen kommenterades 
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detta med att ingen ville riskera att möten ställdes in på grund av 
dålig närvaro, när jag rest så långt! 

Trots att gruppen inte bara bestod av tekniker så kallades 
mötena av tradition för teknikermöten. Syftet med mötena var att 
man där skulle ges möjlighet att diskutera och fatta beslut om 
viktiga gemensamma frågor och att alla skulle få information 
samtidigt. Genom att delta i mötena fick deltagarna tillgång till och 
möjlighet att kontrollera vissa resurser som information, ekonomi 
och personella resurser. På det sättet fungerade mötena som 
ledningsmöten, även om den benämningen inte användes av 
deltagarna själva. Mötena började oftast på utsatt tid och hölls i ett 
av tjänsterummen som vid specifika tillfällen omvandlades till sam-
manträdesrum. Deltagarna kopplade om sina telefoner och 
eventuella besök fick vänta tills mötet var slut. Administratören 
sammankallade mötena och upprättade dagordning. Han 
fungerade också som ordförande och sekreterare, uppgifter som 
han åtagit sig på eget initiativ.  

 
Sen har min tjänst blivit mer av någon typ av samordningsper-
son ... som sekreterare på teknikermötena. Jag har påtagit mig 
det mer eller mindre av eget intresse att se till att de här tek-
nikermötena genomförs och att de dokumenteras (If4:2). 
 

Det fanns inga bestämda platser, men chefen satt för det mesta 
närmast dörren. Som observatör satt jag vid sidan av bordet och 
deltog jag inte aktivt i mötena. Trots detta upplevde jag flera gånger 
att man indirekt talade till mej, som publik och vid några tillfällen 
vände sig också chefen direkt till mej och sade ”skriv det, skriv det”. 

Mötena fick sin speciella struktur och dynamik genom gruppens 
sammansättning och storlek. Möten där deltagarantalet inte över-
stiger 10-12 personer beskrivs av de Maré et. al (1991) som små-
gruppsmöten vars kommunikativa struktur utmärks av nära, 
familjeliknande relationer. I sådana grupper är differentiering av 
uppgifter och roller i gruppen kända, eller kan göras kända och det 
finns förutsättningar för att återkoppling på det som sägs och görs 
kan ske omedelbart. Mötena var väl strukturerade och såväl inne-
håll som sättet att kommunicera var för det mesta arbetsinriktat. 
Trots den formella strukturen var stämningen informell och samt-
liga deltog mer eller mindre aktivt i diskussionerna. Ett undantag 
var sekreteraren som ibland tycktes utanför, men hon motiverade 
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också sitt deltagande med att hon bara ville hålla sig informerad om 
vad som hände, som en representant för den övriga personalen. 

Kommunikationen i gruppen präglades av ett ’rått men hjärtligt’ 
språk och av en ironisk jargong som drabbade såväl den egna grup-
pen ”Man får inte vara dum, då blir man byggnadsingenjör”, som 
andra förvaltningar och hyresgäster ”Det måste bli dötider innan 
det blir dags att reparera rummen inom äldreomsorgen”. Särskilt 
socialförvaltningen var utsatt för skämt och ironi och då inte minst 
deras förvaltningsbyggnad.  

 
Vid varje tillfälle (när man träffar dom) bör man nämna att det 
är f.d. mössfabriken. Dom blir så sura. Det beror ju på vad man 
associerar till. (allmänt skratt). Kanske att man inte har något i 
huvudet (M4f3:17).  
 

Före mötena satt gruppen ofta tillsammans med de andra anställda 
på fastighetskontoret vid ”sitt” bord i cafeterian. Där brukade jag 
också slå mig ner och delta i pratet en stund innan vi gick in till 
sammanträdesrummet. Städledaren deltog sporadiskt i mötena och 
hon var sällan med i cafeterian. Hon var heller inte tillgänglig för 
den första intervjun. 
Efter denna bakgrundsbeskrivning av gruppens historia och de för-
ändringar som skett sedan 1988 följer berättelsen om vad som 
hände i gruppen under september 1993 till maj 1994, under tiden 
som kommunledningen planerade, remissbehandlade och fattade 
beslut om en omorganisation.  

 
 

Antecipering - i väntans tider 

Materialet till detta avsnitt består av mötesobservationer från fyra 
teknikermöten gjorda under tiden september - oktober 1993 samt 
intervjuer med sex av de åtta deltagarna. Städledaren och en av tek-
nikerna kunde inte nås vid intervjutillfället i oktober. 

Spekulationer om vad som var på gång 
Vid varje möte, liksom i intervjuerna fördes projektledningsgrup-
pens pågående arbete på tal. Vid de första mötena sågs sådana dis-
kussioner som tillfälliga avsteg i gruppens arbete när man allmänt 
kunde ventilera och spekulera kring det som hände i kommunen, 
för att sedan återgå till arbetet.  
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Nu kör vi vidare, det är bara spekulationer, vi går vidare 
(M2F4:5).  
 

Men allt eftersom tiden gick och bristen på konkret information från 
projektledningsgruppen upplevdes som allt mer frustrerande så 
blev dessa spekulationer allt viktigare för gruppen för att gemen-
samt försöka begripa vad som pågick (Weick, 1995). Två strategier 
kunde urskiljas. Den ena var att gruppen, utifrån sin gemensamma 
historia och sin centrala position i organisationen diagnosticerade 
tillståndet i kommunen, och utifrån detta försökte man skapa en 
gemensam vision om hur det i stället borde vara. I sin diagnos av 
nuläget lyfte man fram faktorer som tradition, politisk maktbalans i 
kommunen och personalstabiliteten eller trögheten som några före-
drog att uttrycka sig, som hinder för genomgripande förändringar i 
kommunen. 
 

Det är ju bra att vi får sköta oss själva men jag tror inte det är 
politiskt genomförbart om inte kulturen i kommunen ändras 
radikalt. Det blir en helt ny roll för politikerna och kräver högre 
kunskapskompetens, vilket jag betvivlar är möjligt (M2F2:6). 
 

Tilltron till organisatoriska förändringar som skulle innebära reellt 
självstyre och decentralisering ställde man sig skeptiska till i sina 
diskussioner och denna skepsis förstärktes i intervjuerna. Man var 
överens om att det ekonomiska läget i kommunen var kärvt, men 
jämfört med andra kommuner menade man att Friköpings ekonomi 
var relativt stabil. I intervjuerna framhölls också att även om kom-
munens olika verksamheter i stort sett fungerade bra så fanns det 
några svaga punkter som borde uppmärksammas i kommunöver-
synen. En sådan svag punkt var den politiska ledningen och makt-
balansen i kommunen som beskrevs som svårhanterlig och osäker. 
 

Om man sätter sig ner och analyserar det ordentligt så förstår 
man att de är väldigt osäkra ... den det är ju maktstruktur, 
starka män, starka kvinnor, som vill behärska det på ett viss 
sätt. Jag tror inte att det idag finns någon stark man eller 
kvinna ... det kan bli hur som helst (If2:8).  
 

En annan svag punkt var bristen på samordning av olika verksam-
heter. Detta menade man var ett hot mot demokratin om det resul-
terade i att vissa verksamheter tilläts bli allt för självständiga. 
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Socialförvaltningen användes som ett exempel på en förvaltning 
som man menade expanderat över sina gränser.  
 

Det som jag tycker är att socialförvaltningen är alldeles för stor 
... fundamentalt så tror jag att det här med stora organisationer 
är inte bra, framför allt inte för demokratin, så det tycker jag att 
man borde göra något åt (If4:6). 
 

En konsekvens av bristen på samordning var de kommunikations-
problem som fanns i den kommunala organisationen som helhet 
och som bidrog till den ineffektivitet och misshushållning med be-
fintliga resurser som trots allt förekom.  
 

Det är en bra fungerande kommun ... det kan finnas något un-
dantag .../.../ Jag förespråkar förbättring när det gäller 
samordningen mellan olika delar ... det handlar inte om 
rationaliseringsvinster utan om kommunikationsvinster 
(If2:13). 
 

Ytterligare en svag punkt som lyftes fram var personalstabiliteten. 
Denna stabilitet beskrevs också som brist på flexibilitet eller tröghet 
och stillestånd i organisationen och då utgick man från situationen i 
stadshuset. 
 

Här på stadshuset, det är ju hög medelålder och många har 
varit här länge och har säkert svårt att tänka, har man jobbat 15 
år på ett ställe då är det klart då har man ju aldrig vant sig vid 
att byta (If5:5-6).  
 

Slutligen pekade man på risken att kommunledningen i allt för hög 
utsträckning skulle snegla på vad andra kommuner gjorde, och där-
med följa rådande organisationstrender i stället för att identifiera de 
behov av förändring som fanns i kommunen. 
 

Det blev ju rush över hela Sverige att alla skulle omorganisera 
eller åtminstone titta på sina organisationer. Här har dom varit 
rätt försiktiga, det är ju först nu det dragit igång den här om-
organisationsutredningen. Vad politikerna säger är ju att de vill 
utreda en effektivare organisation och det är klart, ... det finns 
ju många alternativ (If4:4).  
 

Utifrån denna ’diagnos’ drog man slutsatsen att kommunens pro-
blem inte var strukturproblem utan problem med relationer, makt, 
ledarskap och kommunikation. Sådana problem, menade man, lös-
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tes inte automatiskt genom omorganisationer, och man var därför 
mycket skeptiska till kommunledningens starka tilltro till man 
kunde åstadkomma förändringar och förbättringar genom att ändra 
formella strukturer med formella beslut. 

Man vet ingenting! 
Den med tiden ökande frustrationen och ilskan över bristen på in-
formation om projektledningsgruppens pågående arbete bidrog till 
att förstärka skepsisen till projektledningsgruppens förmåga att 
komma överens liksom deras kommunikativa kompetens. Tyst-
naden och det upplevda hemlighetsmakeriet tolkades som en med-
veten strategi från kommunledningens sida.  
 

Det är väldigt stor oro för det här för att, ingen vet vad som är 
på gång. Det smusslas liksom med det och sen är det, det har vi 
också pratat om att det är så konstigt att det inte har läckt ut 
något va, så alltid brukar det vara någon som liksom glappar 
litet för mycket men det har det liksom inte gjort (If7:6). 
 

Anledningen till att man ’lagt locket på’ menade man främst berod-
de på den politiska situationen i kommunen där inget politiskt 
block hade egen majoritet utan var helt beroende av olika 
småpartier för att få stöd för eventuella förslag.  

 
Problemet är att man är inte överens. Man kommer inte 
överens och det är klart att det är svårare i en sån här kommun 
där man har litet varierande majoriteter. Dessutom är det ju 
faktiskt så att vi närmar oss nytt val här (If4:6). 
 

En av de intervjuade påpekade att det faktiskt gavs en del informa-
tion i början av projektledningsgruppens arbete, bl.a. om tidsplanen 
och hur projektledningsgruppen var sammansatt. 
 

Jag menar man meddelade och gav god information i början, 
vilka steg som det hela skulle gå, och då var det ju så att det 
skulle komma ett förslag före semestern, i juni och nu är vi i ok-
tober. Man kan säga att från juni, jag menar att innan dess var 
det ju litet aktiviteter runt omkring det hela, man diskuterade 
det här med nyckeltal och vi var kallade på möten med kon-
sulterna och litet sånt. Men efter det så har det varit totalt tyst, 
och det ena ryktet efter det andra. Det börjar nog folk att tycka 
är litet jobbigt, att ingenting händer (If4:5). 
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Trots bristen på information, eller kanske snarare tack vare detta, 
cirkulerade en hel del rykten om vad som diskuterades i projektled-
ningsgruppen, och information från olika källor som t.ex. 
personliga kontakter, personalblad och massmedia diskuterades, 
ventilerades och jämfördes vid mötena. 

 
Så det är litet märkligt, och därför kan man ju tro att det inte är 
så mycket på gång att det inte är så stora förändringar, det spe-
kulerar vi i, men sen så kan det bli rena bombnedslaget, det vet 
vi ju inte. Om man bara vet vad det blir för förändringar ja då 
får man ju göra det bästa utav det men under tiden man inte 
vet något då är det ju litet jobbigt (If7:6). 
 
Vi vet ju inte speciellt mycket eller det enda vi vet är egentligen 
det är ju via tidningar och via litet snack i korridorerna och via 
konsulterna och litet grann via folk som sitter i det här arbets-
grupperna. Jag menar vi försöker ju att ta reda på så mycket 
om möjligt och jag som har varit här så länge jag har ju litet 
kontakter här och där (If4:3). 
 

Via massmedia hade man fått reda på att två organisationsmodeller 
diskuterades, som var uppkallade efter två kommuner där projekt-
ledningsgruppen varit på studiebesök. I diskussionerna och i media 
kallades den ena modellen ’radikal’ och den andra ’inte radikal’.  
 

Den stora saken som vi förstår det är ju att det finns alltså ett 
radikalt förslag och ett inte radikalt förslag men mer vet vi 
egentligen inte, och det var ju meningen att det skulle tas ett 
beslut och en viljeyttring här i går, men vi har inget hört och 
det stod ju inget i tidningen heller i morse. Så jag vet inte om 
det är så att man har svårt att komma överens (If4:3).  
 

På mötena diskuterades däremot inte vilka förväntningar eller far-
hågor enskilda personer i gruppen hade om sina framtidsmöjlig-
heter. Men sådana funderingar fanns och kom fram i intervjuerna. 
 

Fast ändå är det ju stor oro bland många, tror jag, att vad är det 
som händer här? Kommer man att få behålla jobbet? Vad kom-
mer man att få göra sen? Kommer man att byta jobb? (If8:3).  
 

Vid det tredje mötet hade bristen på information nått sin kulmen 
och i gruppen var upprördheten stor.  
 

Man vet ingenting, jag vet ingenting! Man handhar projektar-
betet mycket oprofessionellt, mycket oprofessionellt. Vi vet att 
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man måste samarbeta och ta konflikter direkt! Ingen 
kommunikation existerar, möjligen från oss till dom. Jag 
underkänner deras metoder. Jag börjar faktiskt bli förvånad 
över dom. Konflikter kommer att kvarstå sedan i 
organisationen. Deras arbetssätt är oss helt främmande 
(M3F2:11).  
 

Det som beskrevs var i det närmaste en katastrofbild av vilka kon-
sekvenser detta hemlighetsmakeri skulle kunna få för den framtida 
organisationen. Eftersom jakten på information också tog så mycket 
tid och energi från arbetet så bidrog det till upplevelsen av att 
ledningens arbetssätt bidrog till ineffektivitet och resursslöseri i 
kommunen. 
 

Jag tror att omorganisationer över huvud taget tär mycket på 
verksamheten. Då uppehåller sig folk vid omorganisationen 
och inte med det jobb de ska utföra. Utan det går åt så mycket 
kraft till det här att ändra om (If5:4). 
 

All denna frustration och ilska fanns med som en resonansbotten i 
gruppens uppfattningar om och inställning till politikerna. Denna 
var fientlig och föraktfull och uppfattningen var att man inte hade 
något gott att vänta från deras håll.  

Att erövra eller erövras! 
Bristen på information och hemlighetsmakeriet fick också kon-
sekvenser för samarbetet med övriga förvaltningar. Redan tidigare 
fanns hos dessa uppfattningen att fastighetsförvaltningen var en 
konkurrent som var ute efter att ta över deras arbetsuppgifter, och 
den uppfattningen förstärktes genom osäkerheten om kommunled-
ningens planer och strategier. Situationen i kommunen upplevdes 
och beskrevs som ett krigstillstånd, där olika enheter och grupper 
kände sig hotade och stod beredda att strida och kämpa för sina 
områden.  
 

Vi är hotade från alla håll, ingen styrning uppifrån - skit! Vi kan 
ju ha roligt under tiden, se till att ta för sig medan det går 
(M3F2:13).  
 
I praktiken blir det inget samarbete förrän KS tydliggör hur det 
skall bli i framtiden. Det gäller att inte kriga för mycket. Lobby-
verksamhet blir det. Ingen förstår vad omorganisationen ställer 
till med (M2F2:8). 
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Uppfattningen var att det gällde att erövra eller erövras i en ny or-
ganisation och i ett sådant ’krigstillstånd’ kände sig vissa förvalt-
ningar mera utsatta än andra. 
 

Förvaltningschefen för kultur-fritid har sagt att ’vi skall strida 
för vårt liv för att behålla vår organisation’. Dom vill ju inte se 
verkligheten. Jag skall ha ett internat med de närmast sörjande 
och klara ut problemen. Dom är rädda för att vi skall ta deras 
verksamhet, fullt upptagna med att bevaka revir (M2F2:7).  
 

Även om också fastighetsförvaltningen upplevde sig hotad så bi-
drog deras kunskap om personer och relationer i kommunen till att 
de menade sig kunna bedöma allvaret i ’krigstillståndet’. Deras 
uppfattning var att organisationsöversynen egentligen bara var en 
lek för kommunens högsta ledning och liknelsen med barn som 
leker i sandlådan användes av flera intervjupersoner. 
 

Jag känner dom här människorna (i projektledningsgruppen), 
jag känner vilka åsikter de har, hur pass stabila åsikterna är, 
vilka som ändrar sig och byter åsikt. Jag känner att vissa män-
niskor kommer att ha väldigt svårt att komma överens. /.../ 
Vill dom då ställa till med saker och ting så, vad ska jag göra åt 
det? Det är inte mycket att göra åt det och det finns större 
grejer som de slår sönder här i världen. /.../ Jag kan ju inte 
hjälpa om man leker i sandlådan och river ner sandslotten för 
varandra (If2:8-12). 
 

I stället för att passivt avvakta och se tiden an så diskuterades vid 
mötena olika strategier för att aktivt möta de tänkbara hoten. En 
strategi var att man skulle bygga upp en bra ’image’ i kommunen, 
genom att visa sig serviceinriktade mot andra förvaltningar och 
hyresgäster och genom att visa sin höga kompetens och tillförlitlig-
het mot politikerna. På detta sätt skulle man göra andra beroende 
av förvaltningens kunskap och kompetens och göra sig själva 
oumbärliga. Redan nu hade förvaltningen politikernas förtroende 
genom förvaltningschefens kunnande. 
 

KS säger att vi får lita på honom, vi kan ju inget om det här 
(M4F2:16). 
 

Men de strategiska diskussionerna väckte också viss ambivalens i 
gruppen. Att vara serviceinriktad innebar det att man skulle till-
godose varje önskemål eller behov? 
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Jag tycker jag är underdånig brukarna, känner mig som en 
lögnare, en dammsugarförsäljare. Vi existerar ju helt på deras 
villkor (M3F2:13). 
 

Att man gjorde ett bra arbete genom att klara sin budget och kanske 
få överskott skulle det deklareras öppet eller skulle man dölja detta 
och spela med i budgetarbetet för att inte riskera att förlora sina 
resurser? 
 

Vi kanske skall lämna tillbaka pengar. Det vore radikalt i histo-
rien, men vi har ju faktiskt gjort rationaliseringsvinster. Psyko-
logiskt vore det bra och ett trumfkort för oss. (M3F2:13). Inte 
tyst och försynt utan med pukor och trumpeter så vi inte 
tappar poäng (M3F4:13).  
 

I gruppen och då framför allt hos chefen, fanns väl utvecklade 
tankar om framtida förändringar av fastighetsförvaltningen som 
innebar expansion av verksamheten genom att ta över nya verksam-
hetsområden. 
 

Jag förespråkar förbättring när det gäller samordningen mellan 
olika delar här. Jag vill ju lägga ihop fritidskontorets 
fastigheter, inte för min egen skull men för rationalitetens skull 
och ta över parken och skogen. Det är viktiga bitar. Det handlar 
om kommunikationsvinster (F4:13). 
 

Som en del i detta framtidsprojekt diskuterades den ansökan till 
arbetslivsfonden som man arbetade med, om medel för att genom-
föra en ny gruppbaserad organisation för vaktmästare och städper-
sonal. Projektet skulle emellertid kräva nära samarbete med andra 
förvaltningar och med den situation man befann sig i nu var detta 
inte helt självklart. Från vissa förvaltningar fanns det ett motstånd 
mot samarbete, vilket bl.a. tagit sig uttryck i att dessa framfört önsk-
mål om att själva ta över ansvaret för vaktmästeri och städning.  
Att vara unik eller utbytbar 
En annan konsekvens av ledningens tystnad och hemlighetsmakeri 
var att det skapat osäkerhet om vad de planerade organisationsför-
ändringarna skulle kunna innebära för enskilda individers arbets-
trygghet och framtida relationer. Flera av de intervjuade hade er-
farenheter från tidigare omorganisationer där arbetsuppgifter för-
svunnit och arbetskamrater flyttats. Sådana tankar diskuterades inte 
på mötena utan kom fram i intervjuerna. Det som beskrevs var dels 
en allmän känsla av arbetsotrygghet (Hartley et. al., 1991) som var 
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relaterad till såväl det generella arbetsmarknadsläget som den på-
gående organisationsöversynen.  
 

Det är ju inte arbetstagarens marknad, utan det är ju om inte 
jag sköter det här så finns det hur många som helst att sätta på 
min stol, och det tror jag att man känner av (If8:14). 
 

Arbetsotryggheten upplevdes olika beroende på om man upplevde 
att man hade generell kunskap och kompetens som kommunen be-
hövde eller om man upplevde sig som utbytbar, en bland många 
med samma kompetens. Sekreteraren beskrev detta som att:  
 

Våra jobb anses väl inte så viktiga utan det går liksom att sätta 
dit någon annan ... de (teknikerna) är kanske som specialister 
mera, på sitt område och de är inte så lätta att puffa undan. Det 
skulle jag tro. De har ju alltid lättare att tala för sig. /.../ De 
kommer att synas och komma fram ... vi (kvinnor) är ju ersätt-
liga (If6:12). 
 

Förutom kompetens så var faktorer som kön och ålder betydelse-
fulla för upplevelsen av arbetsotrygghet. Teknikerna och ekonomen 
däremot var övertygade om att deras kunskap och kompetens 
skulle behövas även i fortsättningen. De menade också att om de 
planerade organisationsförändringarna skulle innebära försämrade 
arbetsvillkor för dem så hade de möjlighet att söka andra arbeten, 
hos andra arbetsgivare,  
 

Man har ju inget val, men man behöver ju inte bara svälja all-
ting, man kan ju tycka och i liten skala kan man säkert påverka 
men skulle det bli någon drastisk förändring så , det är väl bara 
att ... trivs man inte så får man försöka hitta något annat (If5:9). 
 

Upplevelsen av arbetsosäkerhet tog sig direkta uttryck på arbets-
platsen genom att man t.ex. åtog sig mera jobb och visade sig ambi-
tiös. I samtalen med varandra kom nu också frågor upp om hur 
länge man varit anställd och spekulationer om vem eller vilka som 
eventuellt skulle kunna få gå först.  
 

Jag tror man försöker komma åt mer jobb, visa sig ambitiös. 
Här är det ingen som är borta, det är sällan någon som är sjuk. 
Man värnar om sitt, man slåss nog för att ingen ska ta ens 
arbetsuppgifter ifrån en det tror jag (If6:4). 
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I väntan på projektledningsgruppens förslag förstärktes 
upplevelsen av ett krigstillstånd i kommunen, där olika enheter och 
grupper slöt sig närmare varandra, och där andra sågs som 
potentiella fiender och erövrare. Men även om man på detta sätt 
utåt skapade och upprätthöll bilden av enade fronter så fanns det 
inom fastighetsgruppen osäkerhet och oro över enskilda personers 
framtida arbetsuppgifter, positioner och relationer. Ett stort 
frågetecken var vad som skulle hända om chefen inte fick vara kvar. 
Den gemensamma ideologi som fanns i gruppen och förvaltningens 
centrala position i kommunen tillskrevs i stor utsträckning chefens 
kompetens och förmåga att leda. 
 
 
Kulminering - i stormens öga 

I november 1993 kulminerade gruppens väntan med projektled-
ningsgruppens presentation av ett organisationsförslag. Med detta 
blev det klart hur de framtida organisatoriska gränserna skulle defi-
nieras och hur detta berörde enskilda verksamheter. ’Krigstill-
ståndet’ där osäkerheten om vem som var vän och vem som var 
fiende förändrades och resulterade i stället i aktiva positioneringar 
och gränsförhandlingar. 

Underlaget till detta avsnitt består av mötesobservationer gjorda 
under november 1993 till maj 1994, sammanlagt sex möten. Inga 
intervjuer gjordes, men i samband med mötena hade jag informella 
samtal med olika personer och satt i cafeterian och lyssnade på 
’pratet’ och såg nya tänkespråk och deviser komma upp på anslags-
tavlan.  

Liksom i föregående kapitel så finns dialogrutor för att markera 
att fokus inte är på enskilda personers utsagor utan på kommu-
nikationsmönster och dialoger. Som underlag för mina tolkningar 
finns också förslaget till ny kommunorganisation som presenterades 
i november 1993 liksom den utredning, ”Modell Friköping”, som 
senare presenterades och remissvaren i anslutning till denna. Som 
tidigare nämnts deltog jag i ett informationsmöte som kommunled-
ningen inbjöd till och i fullmäktigemötet, i maj 1994, där beslutet om 
ny organisaiton fattades (I bilagorna 2 och 3 finns anteckningar från 
dessa möten).  

Förslaget till ny kommunorganisation innebar bl.a. att fastighets-
förvaltningen skulle ingå i en större enhet ”Stöd och service” till-
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sammans med verksamheter som kostproduktion, ekonomi- och 
personalkontor. Samtliga var serviceverksamheter vars tjänster 
huvudsakligen användes internt i organisationen. Hela enheten 
’Stöd och service’ föreslogs bli direkt underordnad ett kommun-
ledningskontor, en nyinrättade stabsfunktion till kommunstyrelsen. 
Chef för detta kommunledningskontor skulle vara en kommun-
direktör. De direkta konsekvenserna för fastighetskontoret skulle bli 
att förvaltningschefens hittillsvarande autonomi begränsades. Enligt 
förslaget skulle fastighetsförvaltningen expandera genom att följan-
de verksamheter skulle överföras från andra förvaltningar. Från 
kultur- och fritidsförvaltningen skulle fastighetsförvaltningen över-
föras samt från gatukontoret viss skötsel av park och gröna ytor.  

Gränsförhandlingar 
Vid det första mötet efter det att förslaget presenterats var stäm-
ningen i gruppen närmast euforisk. Med förslaget bekräftades för-
valtningens centrala ställning i kommunen, och det stämde väl 
överens med förvaltningens egna expansionsplaner. Kommunal-
rådet hade också gett sitt stöd till arbetslivsfondsprojektet vilket 
bidrog till uppfattningen att ”det tycks som om omorganisationen 
ger oss framgång”. Trots att det ännu inte fanns något beslut om 
den nya organisationen, så hade fastighetsförvaltningen redan inlett 
förhandlingar med berörda på kultur- och fritidsförvaltning och 
gatukontor. Dessa förhandlingar beskrevs som fredsförhandlingar 
och gränsförhandlingar. 
 

 

/.../ Varje part redogjorde för sina visioner om framtiden. Det 
tog nog 2 dagar att klara ut den här fredsförhandlingen. Det är 
som PLO och Israel (M5F2:22). /.../ Är du Arafat? Det är bara 
skynket som fattas, du är ju skäggig!’ (M5F4:22). /.../ Till slut 
var vi överens om att det är svårt att behålla kompetens i en 
krympande organisation, vilket blir fallet enligt organisations-
förslaget. Dom vill därför vara med i den här organisationen 
(arbetslivsfondsprojektet). En viktig sak som dom fick i den här 
förhandlingen, något måste dom få, var att behålla styrmedlen, 
pengar. ... Vi har hur mycket som helst att göra i framtiden och 
det är ju bra.  
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/.../ En del är rädda att tappa något, men det verkar som dom 
var glada och nöjda med detta(M5F2:23). /.../ Kom det inte 
fram något att reviret faktiskt blir mindre? (M5F8:23). /.../ Det 
är ju där en del av motståndet ligger (M5F4:23). /.../ Dom tror 
att fotbollsplan och spelare är samma sak, dom ser det som en 
enhet! Jag tror vi gjort en bra missionärsgärning, förhandling, 
fredsförhandling (M5F2:23).  
 

 
Efter en tid stötte man dock oväntat på motstånd. Olika förklaringar 
till motståndet diskuterades och detta ville man gärna skulle kom-
ma med i mina anteckningar.  

 
Problemet är att få dom till arbetsgrupp och referensgrupp men 
dom kommer ju inte! (M6F7:29). Folk blir struligare och stru-
ligare, det kan du skriva (M7F2:33).  
 

Efter hand kom också insikten om att införlivandet av nya verksam-
hetsområden troligtvis skulle komma att påverka förvaltningens 
ekonomi. Den goda ekonomin var man stolt över och hittills hade 
man skött den självständigt utan större inblandning eller insyn från 
andra. Nu började man emellertid oroa sig över vad det egentligen 
var man skulle få ta över från de andra förvaltningarna, och vad 
som skulle hända när fastighetsförvaltningen i större utsträckning 
än tidigare skulle bli ekonomiskt beroende av andra. Främst gällde 
detta kultur- och fritidsförvaltningens fastigheter.  
 

Jag är medveten om att det är en djävla röra! Dom hoppas väl 
att föreningar mm tar över. Anläggningarna är dåligt under-
hållna, det vet vi ju. Vi måste vara försiktiga så vi inte köper 
grisen i säcken! Det kan vara en bomb vi tar över! (M9F2:49).  
 

Ett annat orosmoment var att de signaler som funnits tidigare, om 
att andra avdelningar ville ta över sin egen fastighetsförvaltning och 
städning, blivit starkare.  
 

 I två skolor tar rektorerna över städning i egen regi ... äldre-
omsorgen har sagt upp alla avtal, vill ta över städningen själva. 
Frågan om det blir privata eller, men vi skall vara med och 
strida! (M9F2:50).  
 

Problemet definierades som en revirstrid, och lösningen var att 
lägga upp en strategi för hur man skulle vinna den striden. Men 
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kampen om revir, eller territorier handlade också om lokalmässiga 
utrymmen och lokaliseringar i en kommande ny organisation.  
Fysiska och psykologiska territorier 
Enligt organisationsförslaget skulle vissa verksamheter expandera, 
t.ex. fastighetskontoret, och andra krympa, t.ex. socialförvaltningens 
administration. Eftersom fastighetskontoret hade god överblick 
över kommunens lokaler så föranledde detta diskussioner om såväl 
den egna förvaltningens som andra enheters kommande behov. 
Implicit i dessa diskussioner fanns uppfattningen att lokaler och 
lokalisering hade betydelse för såväl allmän status i kommunen 
som för grupptillhörighet, kommunikation och tillgång till 
information. Gruppens värderingar om olika enheters och 
personers status i kommunen, inklusive dem själva fanns som 
underliggande referensramar i diskussionerna om gruppens egna 
önskemål att byta lokalisering och lokaler nu när förvaltningen 
skulle expandera.  
 
 

 

.../ Vi flyttar ’Stöd och Service’ till en större lokal. (M5F2:24) 
/.../ Eller också skall vi ha hela övervåningen här (M5F4:23). 
/.../ Eller också gör vi Parkskolan till ’Stöd och services förvalt-
ningshus, jag vill ha ett hörnrum (M5F4:25). /.../ Jag vill ha 
burspråk (M5F5:25).  
 

 
Ett konkret exempel på lokaliseringens betydelse var en händelse 
som inträffade vid ett av mina besök på fastighetskontoret, när jag i 
mitten av mars 1994 som vanligt kom för att ställa in min väska i 
sammanträdesrummet. Dörren var stängd och låst och på dörren 
stod ett för mig okänt namn med titeln projektledare Modell Fri-
köping. Vad hade hänt? Var beslutet om en ny organisation redan 
fattat? Hade genomförandet påbörjats? Detta var tankar som flög 
genom mitt huvud när jag gick ut till cafeterian, där bl.a. förvalt-
ningschefen satt. Han berättade att det i projektledningsgruppen 
funnits ett visst missnöje med de konsulter man haft och att man nu 
tillsatt en ny konsult, från samma konsultbolag. Hans uppdrag var 
att arbeta med genomförandet av den nya organisationen, trots att 
det ännu inte fanns något beslut. Att han placerats på fastighets-
kontoret kommenterades ironiskt. 
 

Om han skall sitta hos oss tyckte vi att det var bäst att sätta 
honom där vi har koll på honom (M9F2:46).  
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För gruppens del betydde detta att mötena fortsättningsvis fick 
hållas i chefens rum. Detta förhållande kommenterades inte vidare.  

 
Gränsförhandlingar i gruppen - en fråga om relationer 
Efter den första segeryran kom insikten i gruppen om att den plane-
rade expansionen också skulle få konsekvenser för gruppens interna 
arbete och relationer. Den heterogenitet och arbetsfördelning som 
funnits tidigare togs för given och hade inte behövt ifrågasättas. Nu 
lyftes däremot enskilda personers intressen och ambitioner att för-
ändra sin position och sina arbetsuppgifter fram, och en början till 
interna revirstrider kunde anas. Exempel på detta var att chefens 
brister som administratör lyftes fram mera öppet och att det fram-
fördes önskemål om tydligare rollfördelning och tydligare delege-
ring av ansvar och befogenheter på kontoret.  

Den planerade expansionen medförde att det ställdes krav på 
ökad administrativ stringens på kontoret, vilket av vissa uppfatta-
des som att den förhatliga byråkratin och administrationen på detta 
sätt oundvikligen skulle komma att öka. Detta möttes med 
blandade känslor eftersom byråkrati och trög administration var 
något som förknippades med avdelningar som man upplevde 
fungerade mindre effektivt och flexibelt än den egna. Frågan var 
vem som skulle ansvara för den administrativa uppstramningen, 
med tanke på att chefen var byråkratins främste motståndare. 
Lotten föll på sekreteraren som därmed såg sin betydelse på 
förvaltningen stärkas, och därmed också ökade möjligheter till 
fortbildning och utveckling.  

Ett exempel på hur enskilda personer tydligare markerade sina 
funktionella gränser var när de ekonomiska rutinerna diskuterades 
med tanke på nya Eu-bestämmelser. Hittills hade en extern konsult 
anlitats i sådan frågor men detta ifrågasattes nu i gruppen. 

 
 

/.../ Vem säger att det är han som skall administrera detta?’ 
(M8F4:40). /.../ Skall han ha kontroll på allt? Vi måste lära oss 
själva (M8F8:40). /.../ Begränsa hans insyn (M8F3:40).  
 

 
Chefens ledarstil sågs både som en tillgång och ett problem inför 
framtiden. Som en tillgång sågs hans förmåga att skapa och upp-
rätthålla kontakter utåt, men som ett problem sågs hans bristande 
administrativa stringens och att han ofta var frånvarande från kon-
toret. Detta gav dock samtidigt utrymme för de anställdas egna ini-
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tiativ och möjligheter att påverka, och en upplevelse att man på 
avdelningen arbetade tillsammans, i ett kollektiv. 

 
Det vore tråkigt att få byta (chef) tycker jag, det är roligt att ha 
den här chefen för att jag tycker han verkar göra mycket bra för 
kommunen och tänka rätt och liksom jobba med elefanterna 
och strunta i myggorna och inte tvärtom som kanske många 
andra chefsideologier går ut på (If5:8). 
 

Med tanke på de förhandlingar som inletts med övriga för-
valtningar fanns förhoppningarna om att man skulle få behålla sin 
chef. Den skepsis som fanns i gruppen till politikernas förmåga och 
ta tillvara personella resurser gjorde dock att man inte kände sig 
säker på vad ’dom’ skulle hitta på. Den information man fått var att 
samtliga förvaltningschefers förordnanden gick ut under våren och 
att tjänsterna skulle annonseras ut. Samtidigt florerade dock ryktet 
om att vissa förvaltningschefer redan fått löfte om förnyat 
förordnande. Trots osäkerheten om chefstillsättningarna så 
avstannade inte att arbetet med att förhandla med de andra 
förvaltningarna eller att planera för framtiden. 

Upplösning och nybildning 
I slutet av april 1994, kallades jag till ett extra möte, med anledning 
av omorganisationen. Jag kom till kontoret ca 10 minuter före utsatt 
tid och det rådde en febril aktivitet i korridoren, ”alla” gick snabbt 
med papper i händerna. I korridoren möttes jag av sekreteraren som 
sade att hon hoppades att jag kunde komma på deras personalmöte 
nästa dag för ”först nu börjar man fatta vad det är som kommer att 
hända och det känns oroligt”. 

Detta extra möte hölls inte på fastighetskontoret utan i ett av 
stadshusets officiella sammanträdesrum. Alla satt runt ett stort, 
cirkelformat bord med ett stort hål i mitten. Sådana placeringar kan 
man se vid internationella förhandlingar. De som deltog från fastig-
hetskontoret var chefen, administratören, de tre manliga teknikerna 
samt ekonomen. Städledaren och sekreteraren var inte med. Övriga 
deltagare var fyra män som representerade kultur- och fritidsför-
valtningen. Fastighetskontorets administratör var ordförande och 
sekreterare för mötet. Han meddelade att kultur- och fritidsförvalt-
ningens chef hade anmält förhinder. ”Skaffat sig förhinder” var en 
kommentar. 
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Administratören presenterade ett förslag om hur den nya 
gemensamma förvaltningen skulle organiseras. Kortfattat innebar 
förslaget ökad differentiering och specialisering av arbetsuppgifter, 
jämfört med hur man hittills organiserat sig. Tre olika enheter 
föreslogs bilda kärnan i organisationen. En administrativ enhet, 
’samordningsavdelningen’, en mobil servicegrupp, ’fastighetsdrift’ 
och en specialistgrupp, ’skog- och gröna ytor’.  
Under presentationen gav inte representanterna för kultur-fritid 
några direkta uttryck för sina känslor inför den nya situationen utan 
detta gjordes indirekt med skämt och ironi.  

 
 

/.../ Det har varit min stora glädje i livet att klå fastighetskon-
toret, nu är det slut. Jag får hitta på något annat (M10F:54). /.../ 
Vi skall hjälpa dej! (allmänt skratt) (M10F3:54). 
 

 
Förvaltningschefen presenterade en strategi för hur man gemensamt 
skulle hantera den interna organisationen och gränsdragningen 
mellan de olika arbetsområdena. Ett första steg var att förvaltningen 
måste försäkra sig om att man själva kunde bestämma hur dessa 
gränsdragningar skulle göras.  
 

 

/.../ Vi måste spalta upp ordentligt vem som gör vad och 
nånstans måste det krönas med politiska beslut (M10F:57). /.../ 
Det är viktigt att det kommer från oss, förslaget, så inte konsul-
ten talar om för oss. ... Pudelns kärna är att vi gemensamt för-
söker hitta gemensamma lösningar. Det är en jätteorganisation 
vi får (M10F4:57).  
 

 
Diskussionen om gränsdragningar handlade också om skapandet 
av en ny gruppidentitet, att konsolidera den nya gruppen i för-
hållande till sina nya, gemensamma, fiender som var gatukontoret 
och det nya kommunledningskontoret. Gång på gång poängterades 
vikten av att gruppen kom med egna förslag för att inte riskera att 
bli pådyvlade något uppifrån eller från konsulten.  
 

Det är vi som skall komma med förslag, ingen utomstående 
(M10F2:59).  
 

I nästa steg diskuterades hur de fysiska gränsdragningarna mellan 
andra förvaltningar och deras arbetsområden skulle göras .  
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/.../ Vi måste få fram gränserna (M10F4:58). /.../ Vi får inte 
lämna över det till gatu, dom har ingen känsla för det 
(M10F:58). /.../ Vi får komma överens med dem (M10F4:58). 
/.../ Jag vill inte komma överens med dem. Dom tar ned 
träden för att det är orationellt med träd! Vi får inte lämna ifrån 
oss sådana uppgifter! (M10F:58).  
 

 
Här poängterades också vikten av att komma fram till ett gemen-
samt förslag före det datum när beslutet om den nya organisationen 
skulle fattas, så att man snabbt kunde komma igång med genom-
förandet. 
 

Organisationen kan då genomföras redan under 1994. Det är 
bra om man kan göra det snabbare. Folk blir handlingsförlama-
de och gruvar sig annars (M10F2:59).  
 

För att ytterligare konsolidera gruppen berördes även gruppens 
framtida lokalmässiga placeringen. 
 

Jag förutsätter att om samarbetet går bra så går det bra. Vi kom-
mer ju att flytta om i stadshuset, så blir det ju. Det kommer att 
bli en väldig röra här. Vi kanske hamnar bredvid varandra 
(M10F2:56).  
 

Mötet avslutades med att fastighetskontoret bjöd på kaffe. Inte i 
cafeterian, som vanligt, utan på hyllan, ovanför cafeterian. Härifrån 
kunde man dels se ut över cafeterian och dels själva bli sedda. 
Någon kommenterade ”Är det någon som fyller år?” och förklarade 
samtidigt att här brukade man bara sitta vid speciella tillfällen.  
 
 
Efterdyning - återblick och framtidsspår 

I slutet av maj intervjuades samma personer som tidigare, inklusive 
städledaren och den tekniker som var frånvarande vid intervju-
tillfället i oktober. Intervjuerna blev ett tillfälle för såväl återblick 
och reflektion över det gångna året som för att formulera sina 
tankar om vilka spår olika händelser och erfarenheter hade satt för 
framtiden. Rekryteringen av kommunchef och förvaltningschefer 
pågick och kommunledningen hade tillsatt ett antal arbetsgrupper 
som hade till uppgift att arbeta med genomförandet av de fattade 
besluten. Vid intervjutillfället hade gruppen redan börjat organisera 
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sig utifrån de nya förutsättningarna. Sekreteraren var inte längre 
med vid teknikermötena och städledarens framtid var oviss.  

Betydelsen av formella organisaitonsstrukturer 
I sina återblickar reflekterade de intervjuade över kommunen som 
organisation utifrån två aspekter. Liksom i anteciperingsfasen dela-
de man upp detta i en deskriptiv del, hur det var, och en normativ 
del, hur det borde vara. Utifrån detta resonerade man om i vilken 
utsträckning de beslut som fattats skulle bli mera än ord, om de 
skulle komma att bidra till eller förhindra några reella förändringar. 
Man menade att den ’diagnos’ man gjorde av tillståndet i kommu-
nen tidigare till stora delar bekräftats. Det gällde fram för allt 
bristen på kontinuitet i organisationen och brister i 
kommunikationen, såväl från fältet till ledningen som mellan olika 
verksamheter. 
 

Vi måste ha en fantastisk kommunikation, en rörelse, gemen-
samt arbete, ända upp för att få det att fungera (If2:11). 
 

Det primära i en kommunal organisation borde vara människors 
behov av kommunal service och därför borde den kommunala 
organisationen byggas upp utifrån dessa behov och inte tvärtom. I 
praktiken var det så att behov definierades och verksamheter 
utformades utifrån de resurser man hade. En erfarenhet var att 
sådana organisatoriska strukturer var ’byggda på lösan sand’ och 
därför inte höll i längden. Detta var dock inget unikt för Friköping 
utan detta menade man var en trend, en tendens i samhället, och 
risken fanns att politiker påverkades av rådande samhällstrender 
och därför okritiskt tog över organisationsmodeller från andra 
kommuner. Man menade att organisationer alltför ofta styrdes av 
enskilda individers makt- och karriärbegär i stället för deras 
kunskap och kompetens.  

När det gällde Friköping menade man att kommunöversynen 
och de diskussioner som fördes om olika förslag bara var uttryck 
för politikernas krig om makten i kommunen och att avsikten med 
den nya organisationen var att stärka kommunstyrelsens makt i för-
hållande till tjänstemännen, särskilt i de förvaltningar som upplev-
des som för stora och självständiga. Som tidigare så exemplifierades 
detta med skol- och socialförvaltning som de intervjuade menade 
hade utvecklats till ’små kommuner i kommunen’. Uppfattningarna 
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var att politikerna såg tjänstemannaväldet som ett hot mot 
demokratin, det politiska inflytandet över verksamheterna.  

En annan aspekt som lyftes fram var det man kallade en inbyggd 
rädsla för förändringar, som man menade hade sin grund i kom-
munens historia. 

 
/.../ ... kommunal verksamhet det har ju varit så att 
kommunen tillskapat tjänster och sedan har man anställt någon 
till den tjänsten och sedan har den fått sitta där på den tjänsten, 
antingen till den dog eller gick i pension eller flyttade därifrån, 
så har det ju fungerat (If4:7). 
 

Den senaste stora förändringen i Friköping var 1971-72 vid kom-
munsammanslagningen och sedan dess, menade man hade ingen-
ting hänt annat än att förvaltningarna expanderat. En konsekvens 
av detta var att det fortfarande fanns många anställda som varit i 
stadshuset sedan 1972 och som fortfarande gjorde ungefär samma 
saker som då. Behovet av organisatoriska förändringar blev därför 
lätt personifierade och ledde till att enskilda individer ställde sig 
frågan ”Tycker man inte att jag gjort ett bra jobb?” även när det var 
uppenbart att orsaken till förändringarna var att de arbetsuppgifter 
man hittills gjort inte behövdes längre. Här menade man att kom-
munen bidragit till dessa förhållanden genom man att inte aktivt 
arbetat med de anställdas karriärmöjligheter eller kompetensut-
veckling för att möta sådana här förändringssituationer. Under det 
senaste året hade dessa fenomen varit särskilt tydliga i stadshuset 
och bidragit till att arbetet under vissa perioder varit ineffektivt. 
Problemet förekom på alla nivåer i organisationen men under den 
tid kommunöversynen pågått hade det varit tydligast bland chefer-
na i stadshuset och problemet förstärktes genom att tiden mellan 
organisationsöversyn och beslut och implementering blev så lång 
och utdragen. 

En omständighet som blivit allt mer uppenbar under det gångna 
året var att kommunen som organisation måste ses som bestående 
av flera olika delar som måste organiseras på olika sätt, beroende på 
verksamheternas art och omfattning. Man menade därför att det i 
uppbyggnaden av kommunens organisation borde finnas en logik 
som främjade kontinuitet, samordning och kommunikation. Att 
dela upp socialnämnden i tre delar, barn- omsorg- och 
socialförvaltning, som gjordes i beslutet, sågs som relevant eftersom 
dessa logiskt inte hade något samband med varandra. Man menade 
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också att det var logiskt att samla alla fastigheter i en förvaltning, 
men att det var ologiskt att samla helt olika verksamheter i en enhet 
kallad ’Stöd och service’, varför uppfattningen var att den enheten 
knappast skulle överleva någon längre tid. 

 
Det som inte är logiskt eller som inte kan vara till gagn riktigt 
för verksamheten det faller sönder så småningom, och återgår 
då till ordningen om man säger så (If2:12). 
 

Man menade också att cheferna för olika verksamheter borde arbeta 
på ’rätt’ nivå och ägna sig åt ’rätt’ saker genom att bättre prioritera 
bland sina uppgifter. De borde därför i högre utsträckning än hittills 
vara visionärer och delegera arbetet med att genomföra konkreta 
uppgifter till sina anställda.  

Det är politikernas lekstuga! 
I sina beskrivningar av situationen i kommunen återkom flera av de 
intervjuade till att ett grundproblem i kommunen var kommunika-
tionen i organisationen och detta exemplifierades med hur organisa-
tionsförslaget arbetats fram, behandlats och kommunicerats. En 
aspekt som lyftes fram var kommunikationsnivån, som man gav två 
betydelser. Den första betydelsen relaterades till demokrati och 
medinflytande och handlade om var i kommunen diskussionerna 
om omorganisationen förts.  
 

/.../ jag har den uppfattningen att man aldrig har gått ner och 
tittat utan man har hållit på däruppe och diskuterat (If7:3). 
 

Den andra betydelsen relaterades till tillgängligheten i utrednings-
materialet. Man menade att detta var skrivet på en för hög nivå och 
dessutom led av logiska brister och inkonsekvenser. Som exempel 
på detta nämndes att det i förslaget framställdes som ett självklart 
positivt samband mellan antalet politiker och demokrati. Detta på-
stående ställde sig många av de intervjuade skeptiska till. Man 
menade att demokrati snarare handlade om vad politikerna skulle 
arbeta med och deras kompetens för att hantera olika frågor. 
 

/.../ det väsentliga är väl vad politikerna ägnar sig åt ... det är 
väl inte mängden som har någon betydelse, det är vad dom 
ägnar sig åt för frågor, egentligen (If2:7). 
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Politikernas bristande kompetens för sin uppgift belystes med den 
diskussion som fördes i kommunfullmäktige när beslutet togs. 
Ingen diskussion fördes där om hur förslaget var relaterat till mål-
sättningen med verksamheterna och kommunalrådens och övriga 
politikers framtida uppgifter utan främst om hur många de skulle 
vara. En av de intervjuade uttryckte sig mera krasst. 
 

/.../ ... det är politikernas lekstuga. Man skall öka demokratin 
säger man, det är tjafs. Ju fler kockar ju sämre soppa, det gäller 
på riks-lokalplan. Lekstuga! Ingen tänker på annat än sin egen 
sits (If3:2). 
 

För utom att nivån var för hög så bidrog förslagets layout och dess 
språkliga utformning till att det upplevdes som svårläst.  
 

/.../ man blir litet förvirrad av att läsa det. Det var oklart, lud-
digt. Det var svårt att läsa, mycket dålig svenska, om inte 
annat. Jag hakar ju upp mig på såna saker också (If6:1). 
 

En annan aspekt var inkongruensen mellan de åtgärder som föreslogs 
och det förväntade resultatet, eller målet med förändringarna. 
Exempel på detta var de förväntade besparingarna på 10% på ad-
ministrationen som flera av de intervjuade ställde sig skeptiska till. 
 

När dom presenterade dom här 10% och någon undrade ’hur 
har ni räknat fram att det skall vara just 10%’, då hade ju dom 
här killarna (konsulterna) dom hade väldigt svårt att förklara 
hur man hade kommit fram till det, var man skulle spara o.s.v. 
Tja man får väl hugga till med något, och så tror jag att man 
gör litet grann, att ja det kan väl vara rimligt att vi sparar 10% 
(If6:2). 
 
/.../ var har dom fått siffran ifrån? Svar som att dom ’känt 
efter’, ’inte räknat’, ’det behöver nog finnas’! Man blir ju 
skrämd! Det är ju fruktansvärt dåligt underbyggt. De flesta som 
var på informationen reagerade med ’vet dom inte bättre’, ’kan 
man inte kräva mer av dom här grabbarna?’ För det är väl inte 
så med hela modellen? Det handlar ju om trovärdighet (If8:3). 
 

Inkongruensen bidrog till att man förhöll sig skeptiska till tro-
värdigheten i utredningens underlagsmaterial och därmed också till 
politikernas trovärdighet. 

En tredje aspekt var ömsesidigheten i kommunikationen. Här lyfte 
man särskilt fram bristen på information under projektlednings-
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gruppens arbete och den oro och misstänksamhet detta hemlighets-
makeri skapat i stadshuset.  

 
/.../ ibland kändes det som explosionsartat här i stadshuset, 
man såg dom här konsulterna som sprang i korridorerna, men 
dom pratade ju bara med förvaltningscheferna (If1:1). 
 

Trots att det på informationsmötet utlovades att det skulle finnas 
möjligheter att påverka förslaget i remissarbetet, så togs ingen hän-
syn till remissvaren utan projektledningsgruppens förslag genom-
drevs utan några större förändringar. En av de intervjuade, som var 
med på ett av informationsmötena, uttryckte sig så här:  

 
/.../ jag var på ett möte dom hade dom här konsulterna och 
kommunledningen, så jag förstod nog på ett ungefär att det var 
meningen att det skulle bli så här (If5:4). 
 

En av de intervjuade beskrev sin uppfattning om hela arbetet med 
omorganisationen med en metaforisk berättelse: 
 

/.../ jag tycker om att tala i bilder och den bild jag har, man 
kan se det som så att man går och bär på en lagom stor hink 
fylld med vatten, det representerar kommunal verksamhet. 
Plötsligt tycker någon ’vad tungt det här vattnet var, vi måste 
undersöka om det är rimligt.’ Man tar vattenhinken, häller ut, 
ser hur vattnet rinner. Det rinner alltid åt något håll. Men nu 
säger någon förnumstigt, ’rinner det åt det hållet’. Vattnet tar 
samma väg som organisationen, det lutar än hit än dit (If3:2). 
 

En fråga som de intervjuade ställde var om det var nödvändigt att 
göra om hela organisationen, med all oro och misstänksamhet som 
detta förde med sig, för att åstadkomma de önskade 
förändringarna. En av de intervjuade besvarade dock frågan själv 
genom att påpeka att på grund av revirtänkandet i kommunen så 
hade t.ex. sammanslagningen (inom fastighetskontoret) aldrig 
kunnat göras utan ”Modell Friköping”. 

Vad man än säger så hänger det på personerna ... 
De intervjuade menade att den främsta konsekvensen av den nya 
organisationen var att nya gränser dragits mellan olika enheter och 
verksamheter i kommunen, vilket i det här skedet framför allt på-
verkat gränsdragningen mellan olika chefer och deras ansvar och 
befogenheter.  
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De intervjuade såg vissa av dessa avgränsningarna som logiska 
och helt i överensstämmelse med deras egna strävanden, t.ex. splitt-
ringen av socialförvaltningen och utvidgningen av fastighetskonto-
ret, medan ’Stöd och service’ var en ologisk konstruktion av enheter 
som inte hade något annat gemensamt än att samtliga kunde kon-
kurrensutsättas och var relativt lätta att avveckla. Enligt förslaget 
skulle den enheten dessutom ledas av kommunledningskontoret 
och få sina uppdrag antingen därifrån eller direkt från andra för-
valtningar. Enheten och de verksamheter som skulle ingå i den 
skulle bli helt beroende av beställningar för sin överlevnad. ”Köper 
dom ingenting så blir det ingen avdelning”. 

 
/.../ ... men tanken är kanske att kunna jobba vidare med det 
och på allvar kunna konkurrensutsätta. Man kan ju tänka sig 
att det är dom funderingarna som finns i alla fall. Och då gäller 
det ju för oss att visa att vi är duktiga och bra på det vi sysslar 
med, och det är ju därför litet som vi försökt organisera oss 
själva och organisera om (If7:2).  
 

En misstanke fanns att detta bara var ett första steg i en vidare 
utveckling mot en beställar-utförar modell. Kommunledningskonto-
rets berättigande, dess storlek och bemanning ifrågasattes av de in-
tervjuade. 
 

/.../ sen beror det ju på hur stort ledningskontor dom bygger 
upp, det finns ju inte helt klart, var dom skall hämta män-
niskorna och hur stort dom skall bygga upp ... jag har ju sagt åt 
dom att ni får ju se upp med en massa lik i lasten, såna som inte 
har med utveckling av verksamheten att göra, som sitter och 
leker. ... Lik i lasten kallar jag det för, administratörer som inte 
har någon reell uppgift (If2:6).  
 

Eftersom enheten var ny menade man att dess framtid var helt be-
roende av vilka personer som anställdes och hur tydligt deras 
arbetsuppgifter definierades. När intervjuerna gjordes hade tids-
fristen gått ut för en intresseanmälan till tjänsten som kommun-
direktör. Ryktesvis hade man hört att det fanns flera intressenter 
men att man hade för avsikt att undvika internrekrytering. Därför 
befarades att det kunde ta lång tid innan denna nyckelperson fanns 
på plats och därför skulle det också dröja innan resten av 
kommunledningskontoret kunde bemannas.  
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/.../ dom måste ju ha en viss saklig kompetens, givetvis, upp 
till en viss gräns, men sen är det ju personerna. Vinna eller för-
svinna, så stor skillnad kan det bli tror jag. /.../ det är nog 
svårare för en intern att hoppa på det här för att dom som till-
sätter tjänster dom har gärna förmågan att tro att gräset är 
grönare på andra sidan och det är nog svårt att komma ifrån 
(If5:4).  
 
/.../ det har ju mycket med personkemi att göra. Det är klart 
att en kommundirektör, om han kommer på kollisionskurs 
med några ... det kan ju bli svårt att arbeta upp ett förtroende 
sedan (If4:1). 

... och deras ledningsstrategier 
I intervjuerna betonades att en erfarenhet man gjort var att det som 
påverkade utformningen av organisationen och gränsdragningarna 
mellan olika verksamheter i hög utsträckning var hur cheferna för 
de olika verksamheterna aktivt påverkat utvecklingen. 
 

/.../ självklart att det har betydelse om man kan tala om hur 
man vill ha det och hur utvecklingen kommer att ske ... Om vi 
inte hade gjort det så hade vi ju, kan vi ju säga att vi varit 
odugliga, att vi varit olämpliga för våra arbetsuppgifter (If2:2).  
 
Det kan ju vara så att det är omöjligt att försvara viss organisa-
tion i en verksamhet, hur skicklig man än är, och då kan det ju 
vara fel och meningslöst att försvara den eller utvidga den, 
eller /.../vi som jobbar på fastighetskontoret har en väldigt god 
kunskap om, för vi har kommit i kontakt med alla delar, så vi 
har mycket god kunskap om hur kommunen fungerar (If2:3). 
 

Man betonade återigen hur viktigt det var att cheferna arbetade 
med ’rätt’ saker, att det var deras främsta ansvar att lyfta fram det 
kunnande och den kompetens som fanns inom varje enhet. 
 

/.../ vi anser oss ju kunniga i branschen, självklart, och vem 
skulle annars kunna klara det? Någon som inte kan det? Ja, om 
dom bestämmer någonting annat och om man bara tror kan det 
ju bli vad som helst, men om man utgår från kunskapen så tror 
jag man kan få till det på nåt sätt (If2:2). 
 

En av de intervjuade menade att det handlade mer om chefernas 
ledningsstrategi och förmåga att påverka än om verksamheternas 
roll och betydelse. Till detta förhållandet fanns stor ambivalens 
eftersom man gärna ville gärna tro att det var behovet av verk-
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samheterna som styrde den framtida organisationen. Som exempel 
på denna ambivalens nämndes att inom en avdelning hade reak-
tionerna på organisationsförslaget varit så negativa att bl.a. dess 
chef och en av ledamöterna i dess nämnd avgick efter beslutet i 
kommunfullmäktige.  
 

/.../ jag är så rädd att det kan bero på att inte deras chef varit 
lika mycket gåpåig. Tänk om det fungerar bra där uppe? Jag 
vet ju inte det. Men tänk om det gör det, och att det bara är 
därför att han inte har varit på lika mycket, utan man har 
slängt sig över hans avdelning och styckat upp den? Eller så 
har dom rätt. Det kanske inte har fungerat. Men det vore 
olyckligt om det bara går på det, alltså betyder det väldigt 
mycket hur chefen är (If5:7). 
 

Man menade också att i de enheter som enligt förslaget, inte längre 
skulle behövas kunde det bli så att enskilda individer personligen 
kände sig utpekade och misslyckade. Som exempel nämndes perso-
nalen på socialförvaltningens administrativa enhet. 
 

Och satt man i den administrationen då skulle nog t.o.m. jag 
vara litet byxis, då skulle nog inte min optimism räcka till. Det 
är så konkret (If5:7). 
 

Fortfarande fanns osäkerhet om gränsdragningarna mellan vissa en-
heter vilket gjorde att det rådde osäkerhet om vad som skulle hända 
med personal på lägre nivåer i organisationen.  

 
Det trodde jag inte, att det skulle bli sån rörelse. Men här i 
botten, vi har inte kommit till botten för dom arbetar sig neråt. 
Det sprider sig ju neråt, det blir nästa nivå på chefer och sedan 
börjar dom och nånstans måste det ju dras in dessa 10% i admi-
nistration. Och det har man ju inte gjort på chefsnivå, så ... nån-
stans i det hela skall det skäras (If6:4). 
 

Förutom de nya fysiska och funktionella gränsdragningarna som 
gjorts lyftes i intervjuerna också fram andra mer psykologiska 
gränsdragningar som man trodde kunde bli betydelsefulla i den 
framtida organisationen. En av de intervjuade kvinnorna nämnde 
faktorer som kompetens, ålder och kön som kriterier på gräns-
dragningen mellan dem som kunde vara säkra på att få ha kvar sitt 
jobb och de som upplevde sig som mera utbytbara. Detta bidrog till 
att kvinnorna i allmänhet kände sig mer oroade över framtiden än 
männen. 
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/.../ man är utbytbar. Dom (teknikerna) har ju speciella utbild-
ningar och speciella tjänster ... dom sitter väl säkrare. Många 
kvinnor är också medelålders och det finns ju ingen arbets-
marknad som plockar upp oss (If6:5).  
 

Att definieras som utbytbar innebar större risk att definieras som 
’övertalig’ i nästa steg. Med viss ironi konstaterades dock att även 
sådana problem kunde generera viss sysselsättning. Kommunled-
ningen hade nämligen tillsatt flera olika grupper som skulle arbeta 
med genomförandet av den nya organisationen, bl.a. en övertalig-
hetsgrupp.  
 

Stadshuset är fullt av grupper som sitter och planerar. Jag vet 
inte om vi gör något annat snart. Det blir inte mycket annat 
utfört. Och resten av tiden går åt att snacka, om vad som hänt i 
grupperna att tala om att man inte är nöjd och så där (If6:6). 

Låt myggorna dansa, men tämj elefanterna! 
Chefens ledningsfilosofi innebar att han även i framtiden såg som 
sin främsta uppgift att stå för visioner, lobbying och kontakter med 
politiker och andra förvaltningar medan medarbetarna fick förtro-
ende och ansvar att sköta det löpande arbetet på förvaltningen. Han 
var medveten om att det fanns dom som tyckte att han borde enga-
gera sig mera i det senare, men menade själv att detta i så fall skulle 
ske på bekostnad av mera långsiktig och strategisk ledning. En 
förutsättning för att kunna arbeta på detta sätt var dock att han även 
fortsättningsvis kunde ha direkt kontakt med politikerna i kom-
munstyrelsen. Han förutsatte att detta skulle bli möjligt även om 
beslutet innebar att fastighetschefen skulle underordnas kommun-
ledningskontoret. 
 

/.../ skall jag fungera så måste jag ha direkt kontakt med poli-
tikerna i KS när det gäller fastigheter och andra strategiska 
frågor, där det är av avgörande ekonomisk betydelse hur vi 
hanterar dom ... så därför förutsätter jag att den kontakten 
kommer att fortgå ... för dom kan ju inte vara några galningar 
och anställa någon ny fastighetschef här uppe som skall leda en 
annan fastighetschef. Eller hur? Så jag räknar med fortsatt kon-
takt med politikerna och KS, det gör jag, även om det står så 
här (If2:4).  
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Trots att flera menade att chefen ibland var borta för mycket så 
menade man att hans strategi var bra, särskilt i jämförelse med 
andra chefer. 
 

/.../ vissa chefer har nog arbetat för mycket med myggorna 
och låtit elefanterna dansa fritt. Därför kan man tycka, i det 
korta perspektivet, att det är jobbigt att myggorna får svärma. 
Men om man nu inte greppar båda, är det mycket bättre att 
greppa dom här elefanterna och det är vad han gjort. Jag menar 
det funkar ju i alla fall, det är nog bra att inte överadministrera. 
Få se om det håller nu när vi blir större (If5:8).  
 

Bland de intervjuade var samstämmigheten stor att det var tack 
vare chefens lobbying och bearbetning av nyckelpersoner, som 
överensstämmelsen blev så stor mellan den nya organisationen och 
gruppens egna visioner och önskemål. Vid intervjutillfället var det 
också klart att chefen erbjudits fortsatt förordnande i den nya 
organisationen. Detta sågs av de intervjuade som en förutsättning 
för den fortsatta utvecklingen. Det mest överhängande problemet 
just nu var hur man skulle integrera de nya verksamheterna och 
personerna på ett så bra sätt som möjligt.  
 

Dom som skall flyttas hit till fastighetskontoret ... dom är väl 
olika mycket entusiastiska, det kan man väl säga, men det är 
nog ingen som är direkt emot det nu när det väl har beslutats 
(If4:3).  
 

Men det fanns också en oro för hur den egna förvaltningen skulle 
påverkas när det kom in nya människor. Det var en utmaning mot 
hittillsvarande arbetsorganisation och ledarskapsfilosofin.  
 

Det är ju inte säkert att det bara är att lägga det ena till det 
andra och fortsätta leva likadant som tidigare. Det kanske 
krävs någonting annat (If5:6).  

Strategin för den egna förvaltningens organisering var för det första 
att de anställda även fortsättningsvis skulle arbeta tillsammans i 
grupp, på alla nivåer, även om chefen menade att det kunde vara 
svårt att lära människor detta.  
 

Just det här att arbeta i grupp ... jag lärde mig det på 70-talet 
och sedan var det ju ute, men jag fortsätter att framhärda detta 
för det ger ju den bästa dynamiken och jag tycker inte om che-
fer ... jag tycker inte om ordet chef ... alla chefer blir konstiga, 
nej jag skojar, men vi är ju här för att göra ett jobb. Det är så 

- 169 -



- 158 - 

många som är så prestigebundna och som ser minsta rörelse 
som upp och ner /.../ det är en otrolig fostringssak att bryta 
upp revir och försöka ändra beteenden och dynamik. Det är 
nästan så att det är ett missionärsjobb som aldrig tar slut (If2: 
9). 
 

För det andra skulle arbetet organiseras i tre grupper som måste 
samarbeta för att resultatet skulle bli bra. Navet i detta skulle bli en 
ledningsgrupp som preliminärt skulle bestå av chefen, ekonomen 
och samordnaren. Ledningsgruppens uppgift skulle bli att leda och 
organisera förvaltningens arbete.  
 

Vi arbetar med en modell för hur vi här skall arbeta, inga 
hierarkiska uppdelningar. Chefen vill inte ha ’vi häruppe’, vi 
har en ledning i mitten, strategi och samordning ... viktigt att 
gruppen inte blir för stor (If8:2).  
 

En bärande princip i resonemanget var att alla skulle vara delaktiga 
i och ta ansvar för sin del i förvaltningens arbete. Enligt chefen 
fanns annars risken att enskilda individer tappade sitt engagemang 
och blev oemottagliga för information och därmed också för föränd-
ringar. En av kvinnorna menade dock att det nog även fortsätt-
ningsvis gällde att tränga sig på om man ville ha information. 
Svårigheten med att informera var ett tema som återkom hos 
samtliga intervjuade som hade erfarenhet av att vara i 
arbetsledande ställning. 
 

Det här med information är ju väldigt svårt. Hur mycket man 
än informerar så är det ju alltid nån som inte tycker dom har 
fått information i alla fall. Jag vet inte om dom inte lyssnar? Ja 
dels är det väl en kombination av att folk inte lyssnar och att 
man är dålig på att informera och ... jag vet inte, men det är 
jättesvårt det där med information (If7:6).  
 

Flera menade därför att det var viktigt att fortsätta med tekniker-
möten i någon organiserad form, även om sammansättningen av 
gruppen förändrades. 
Organiserat om oss hade vi gjort i alla fall 
När det gällde relationerna inom förvaltningen så menade man 
slutligen att oberoende av kommunens omorganisation så var en 
omorganisering av fastighetsförvaltningen nödvändig på grund av 
arbetslivsfondsprojektet som man fått pengar till. När arbetsled-
ningen av vaktmästare och städpersonal skulle övertas av grupp-
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ledare så skulle det få konsekvenser även på förvaltningen, vilket 
man nu började inse. Städledarens reflektion var ”Har jag grävt min 
egen grav med projektet”? Med gruppledare som arbetsledare 
skulle två städledare, som man haft hittills, var en för mycket. Detta 
innebar att en konkurrenssituation uppstått mellan de två kolleger-
na, och den intervjuade trodde att kollegan, som var yngre, hade 
större chans att få jobbet. Den ängslan och oro hon kände inför detta 
kunde hon inte tala om med de andra på fastighetskontoret. De 
förstod henne inte eftersom dom var mera specialiserade och hade 
sina självklara positioner. Hon tyckte också att det var svårt att 
konkurrera och själv tala om vad hon ville eller ställa några krav. 
Det var lätt att tänka att chefen fick bestämma vad dom skulle göra 
med henne. Hon skulle också hantera den oro som arbetslivsfond-
projektet väckt ute bland städpersonalen. 

 
Det pyr igen ute nu, en tändsticka så flammar det upp /.../ 
men man vill inte be om hjälp, man skall klara det här själv, det 
har vi gjort tidigare (If1:3). 
 

I detta hade hon inte något stöd från den övriga gruppen på 
fastighetskontoret, eftersom dom inte kunde förstå städpersonalens 
oro. Den personal som teknikerna var arbetsledare för, vaktmästar-
na, var mera specialiserade, arbetade heltid och var därmed inte 
lika utbytbara som städpersonalen. Flera av dessa arbetade deltid 
och hade valt sitt jobb för att möjligheten till deltidsarbete fanns. I 
den nya organisationen skulle det krävas att de flesta arbetade 
heltid och det skapade oro. 

Även teknikerna bekräftade detta med att arbetstryggheten upp-
levdes olika i gruppen. 

 
 För tekniker är det svårt att se att vi skulle riskera jobbet. Det 
finns inte så många tekniker, så för vår del är det väl inte så 
stor anledning till oro. Men administrativ personal, som servar 
oss .... dom är ju mera utbytbara, dom gör ju samma jobb på 
alla avdelningar och dom är en stor grupp. vi är ju inte så 
många ... Vi har specialkunskaper som vi fått under många år 
(If8:2). 
 

Flera av teknikerna och ekonomen menade att för deras del så var 
det inte den kommunala tryggheten man eftersträvade, utan arbets-
tillfredsställelsen genom vetskapen att man gjorde bra jobb. De 
kände sig inte heller låsta av att vara lokaliserade på ett visst ställe 

- 171 -



- 160 - 

för att kunna göra sitt jobb, på samma sätt som sekreteraren ut-
tryckte sig. 
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Kapitel 9  
  

Meningsskapande, organisering och 
ideologiska strukturer  

I detta kapitel sker ytterligare bearbetning och tolkning av fallbe-
skrivningarna, genom att berättelserna jämförs, analyseras och rela-
teras till kapitel sex, kommunen som meningsgivande kontext. Som 
nämnts i kapitel fem görs en rekonstruktion av fallbeskrivningarna 
på så sätt att de ganska omfattande berättelserna blir kondenserade 
bilder. Detta behöver förtydligas. Med bilder menas här inte avbild-
ningar eller representationer, utan snarare föreställningar (engelska 
’images’) om någonting. Dessa bilder är konstruerade av forskaren 
med utgångspunkt i fallbeskrivningarna. Bilderna har utformats för 
att visa på mönster i hur grupperna talar om och beskriver olika fe-
nomen och för att lyfta fram händelser som är ’kritiska’ i olika ske-
den (Weick, 1995). Meningsskapande tar sin utgångspunkt i identi-
tetsskapande, och identitet skapas i kontinuerliga jämförelsepro-
cesser, där man utgår från sig själv (Hogg & Abrams, 1995; Turner, 
1991). Med detta som utgångspunkt har rekonstruktionen av fallbe-
skrivningarna fokuserat dels på gruppernas föreställningar 
(images) om kommunen som organisation och dels på den egna 
gruppens status och position i organisationen på hur dessa 
föreställningar förändras under planeringsfasen. Därefter jämförs 
gruppernas bilder med varandra och likheter och skillnader 
analyseras i relation till studiens syfte och frågeställningar. 

 

Hur omsorgsgruppen ser på kommunen som 
organisation 

I omsorgsgruppens berättelse ges kommunen två betydelser, dels 
som en särskild kultur jämförd med landstinget, dels som kom-
munal organisation. I den första betydelsen syftar man bl.a. på den 
tydliga politiska styrningen av verksamheterna och i den andra be-
tydelsen syftar man främst på kommunen som organisation och hur 
detta tar sig uttryck i politikernas och tjänstemännens handlande. 
När man talar om kommunen som organisation blir detta ofta syno-
nymt med det som sker i stadshuset. 
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Kommunorganisationen - ett nödvändigt ont som man anpassar 
sig till 

Kommunstrukturen är hierarkisk, både vad gäller den formella och 
ideologiska strukturen. Kommunen, som överordnad struktur, ses 
som något nödvändigt ont som man anpassar sig till på en ytlig 
nivå men som man i görligaste mån undviker i sitt vardagsarbete. 
Detta var också möjligt genom att arbetsledarna var lokaliserade i 
geografiska områden, och inte i stadshuset. Vissa episoder gjorde 
dock att de formella strukturerna blev påtagliga, t.ex. vid löneför-
handlingarna och när beslutet om avdelningens omorganisation 
fördröjdes. Gruppen hade i praktiken arbetat utan formellt giltig 
organisation i flera år, men hade av kommunledningen ålagts att ut-
forma en ny. Väntan på beslutet väckte frustration och ilska och för-
dröjningarna tycktes obegripliga. Ett beslut, vilket som helst, var till 
slut bättre än denna väntan. 

Makt utövas i symboliska handlingar 

I de ideologiska strukturerna finns värderingar om vilka verksam-
heter och positioner som har hög- respektive låg status i organisa-
tionen. I den strukturen finns socialförvaltningen långt ner i status-
hierarkin, trots att de verksamhetsmässigt och ekonomiskt är en 
stor förvaltning. De som finns i toppen av den formella hierarkin, 
utövar makt genom att definiera problem, fatta beslut och genom 
att undanhålla och undvika information. Exempel på detta är att 
kommunledningen definierade det som ett problem att omsorgsför-
valtningen inte följde den formellt beslutade organisationen liksom 
att socialförvaltningens självständighet var ett problem. Symboliskt 
markeras socialförvaltningens status bl.a. av att dess administration 
inte är lokaliserad i stadshuset där kommunens politiska ledning 
och ledande tjänstemän finns.  

Under planeringsfasen förstärks uppfattningarna om hierarkierna 

Under planeringsfasen förstärktes gruppens uppfattning om kom-
munens hierarkiska struktur och socialförvaltningens position i 
denna. I början, under anteciperingsfasen, var gruppens kunskap om 
och intresse av projektledningsgruppens arbete i det närmaste obe-
fintligt. Ett skäl till detta var att arbetet kändes perifert, något som 
pågick i stadshuset, men också att arbetsledarna var starkt involve-
rade i sin egen organisationsförändring, både praktiskt och känslo-
mässigt. Upplevelsen av hierarki var relaterat till det fysiska av-
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ståndet från kommunledningen och stadshuset. Men i kulminerings-
fasen inträffade några händelser som gjorde att gruppens tidigare 
uppfattningar om kommunens hierarkiska struktur bekräftades och 
förstärktes liksom deras uppfattningar om socialförvaltningens 
status. Dels när ett förslag presenterades helt överraskande, och att 
alla, även cheferna verkade lika överraskade. När det senare visade 
sig att ingen hänsyn tagits till remissvaren i det slutgiltiga förslaget 
bekräftades uppfattningen att dom där uppe bryr sig inte om oss 
här nere. Hierarkin uppfattades här i relationen, som en fråga om 
över- och underordning. Socialförvaltningens splittring uppfattades 
också som en bestraffning för att förvaltningen handlat allt för själv-
ständigt. Sammantaget bidrog dessa händelser till att det redan 
fanns en grundläggande misstro mot kommunledningen när be-
slutet om den egna organisationen fördröjdes av politikerna. Detta 
kan ses som kulmen på händelser som inträffat tidigare och dom 
tolkades som direkta sabotagehandlingar mot gruppen men framför 
allt mot avdelningschefen. Upprördheten handlade framför allt om 
att ledningen på detta sätt hade makt att förlänga oron och turbu-
lensen i omsorgsgruppen.  

Nya strukturer men samma personer- traditionerna förs vidare 

I efterdyningen tvivlade gruppen på det skulle genomföras några 
radikala förändringar i kommunen, i varje fall inte sådana som ut-
manade eller förändrade den hierarkiska strukturen. Gruppens 
tidigare erfarenheter av kommunen och kommunledningen liksom 
deras erfarenheter av tidigare omorganisationer var att även om 
strukturer, positioner och funktioner förändrades och omdefiniera-
des, så skulle dessa troligtvis även i fortsättningen befolkas av sam-
ma personer som tidigare. Det troliga var därför att tradition, per-
sonliga relationer och hänsyn skulle styra implementeringen sna-
rare än nytänkande eller utmaningar. Om jag skall sammanfatta 
gruppens uppfattning om kommunen som organisation och de för-
ändringar som planerades så blir det ”Mycket väsen för litet ull”, 
med tillägget att när ullen väl ligger i korgen så ser man inte hur 
den kommit dit. För fåret är det dock stor skillnad om ullen rivits 
av eller klippts med en vass och bra fårsax. 

Socialförvaltningens låga status drabbar enskilda- orättvist 

Om kommunen som organisation var perifer så var socialförvalt-
ningen och socialnämnden överordnade strukturer som gruppen 
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direkt berördes av. Trots att socialförvaltningen var en av de största 
i kommunen, och definierad som en av kärnverksamheterna var 
uppfattningen att den hade låg status. Förvaltningen hade byggt 
upp en egen administration och fungerade relativt självständigt i 
förhållande till kommunledningen, som definierade detta som ett 
problem och en av huvudorsakerna till hela omorganisationen, en-
ligt omsorgsgruppen. Inom socialförvaltningen sågs emellertid den-
na självständighet som en tillgång och en styrka för att någon ut-
veckling av verksamheterna skulle kunna ske. I omsorgsgruppen 
förhöll man sig något ambivalent till sin tillhörighet till socialför-
valtningen. En anledning till detta var upplevelsen att de, många 
gånger orättvist, fick klä skott för den misstro som fanns mot för-
valtningen och dess ledning. Exempel på detta var diskussionen om 
antalet chefer på sjukhemmet. 

Egen identitet- inneslutning men också uteslutning 

Förslaget att splittra socialförvaltningen och bilda en egen omsorgs-
förvaltning väckte därför blandade känslor. Dels skapade det vissa 
förhoppningar om att det skulle kunna ge omsorgsförvaltningen 
möjlighet att skapa sig en egen identitet och position i kommunen, 
dels skapade det rädsla för att splittringen skulle bidra till 
konflikter mellan grupper när de olika förvaltningarna skulle 
konkurrera om resurserna. Omsorgsförvaltningen såg sig 
visserligen vinnare och såg positiva möjligheter för sin egen del, 
men upplevelsen var att detta skett på bekostnad av socialchefens 
och den administrativa avdelningens förlust, vilket väckte skam- 
och skuldkänslor. 

Hierarkierna finns även hos oss! 

Fasindelningen fick annan betydelse när den relaterades till avdel-
ningens omorganisation. I anteciperingsfasen blev chefernas sätt att 
presentera organisationsförslaget en kritisk händelse som gjorde det 
tydligt att även strukturen i den egna förvaltningen var hierarkisk 
och att cheferna och arbetsledarna företrädde olika intressen och 
hade olika tidsperspektiv på förändringsarbetet. I gruppen kände 
man sig förbigångna och kränkta av tillvägagångssättet. Formellt 
fanns en referensgrupp tillsatt, men de som ingick i den kände sig 
överkörda av ledningen och misstrodda av sina kolleger. Reaktio-
nerna på presentationen bidrog till att man fortsättningsvis miss-
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tänkte att även rekryterings- och tillsättningsprocessen var ett spel 
för gallerierna, att allt var förutbestämt och klart.  

Men tänk om man faktiskt själv hade påverkat tillsättningen!? 

Under kulmineringsfasen visade det sig dock att tillsättningarna bjöd 
på vissa överraskningar, vilket återskapade förtroendet för chefen, 
men skapade ett dilemma för enskilda individer. Om allt inte var 
förutbestämt måste de själva ha påverkat resultatet. Att erkänna 
detta var att erkänna att det fanns känslor av konkurrens och avund 
i förhållande till kollegerna. Detta dilemma hanterades genom att 
man officiellt och öppet förnekade egna motiv och karriärambitio-
ner och förlade det slutliga ansvaret för såväl de val som gjorts som 
resultatet av dessa på chefen. Denna handlingsstrategi användes 
såväl av dem som gjorde aktiva val som av dem som gjorde aktivt 
motstånd genom att inte söka tjänster.  

Med rätt person på rätt plats så ... 

Eftersom gruppens egen omorganisation pågick samtidigt som 
kommunens förslag var på remiss så blev det tydligt att den fråga 
som berörde och väckte mest diskussioner, på alla nivåer, var chefs-
frågorna. Även förvaltningscheferna skulle söka nya tjänster i den 
nya kommunorganisationen. Det var framför allt relationen mellan 
formell kompetens och personlig lämplighet som diskuterades, och 
uppfattningen var att visserligen var formell kompetens viktig men 
än viktigare var att tjänsterna besattes med ’rätt’ person. Motive-
ringen till detta var att chefspersonen skulle få avgörande betydelse 
för det framtida arbetsklimatet.  

... hotas inte den egna handlingsfriheten  

I efterdyningen fanns därför en lättnad över att avdelningschefen 
skulle vara kvar. Den farhåga man haft var att en ny chef skulle 
komma med nya idéer och kanske förkasta den organisation man 
nu äntligen genomfört. Dessutom fanns farhågan att en ny chef 
skulle begränsa den handlingsfrihet som avdelningschefen gett och 
i högre utsträckning lägga sig i och kontrollera deras arbete.  
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Hur fastighetsgruppen ser på kommunen som 
organisation 

Även i fastighetsgruppens berättelse ges kommunen flera betydel-
ser. Dels avses de kommunala verksamheterna och deras organise-
ring, dels kommunen som organisation där man också gör jämförel-
ser med företag och bolag. Kommunen som organisation symboli-
seras av kommunledningen och deras handlande.  
 
Verksamheterna fungerar bra, trots politikerna! 

De kommunala verksamheterna är överlag väl fungerande och 
kommunens ekonomi relativt stabil, trots politikerna och deras sätt 
att leda och styra kommunen. De brister som finns i verksamheter-
na, som t.ex. visst resursslöseri, kommunikationsproblem och revir-
tänkande hänförs till brister i kommunens ledning. Revirtänkandet 
finns inte minst på den politiska nivån. Som exempel på dessa 
brister nämns att socialförvaltningen och skolan tillåtits att utveck-
las till kommuner i kommunen, till självständiga enheter som poli-
tikerna tappat kontrollen över. I vissa förvaltningar arbetade chefer-
na i allt för hög grad i den direkta verksamheten och vissa ägnade 
sig med allt för stor nit åt byråkrati och administration i stället för 
kärnverksamheterna.  

Strukturella lösningar löser inte relationella problem 

De problem som fanns med t.ex. samordningen mellan olika verk-
samheter definierades av kommunledningen som strukturella, lik-
som de lösningar som föreslogs. Genom att inrätta ett kommun-
ledningskontor skulle problemen med samordning och kontroll 
lösas. Fastighetsgruppen däremot definierade problemen relatio-
nellt och menade att det i grunden handlade om maktkamp och 
revirtänkande, vilket man menade inte kunde lösas med omorga-
nisationer. Exempel på detta var bl.a. de erfarenheter teknikerna 
hade av att samarbeta med olika förvaltningar och politiker och den 
kunskap de fått om olika personers uppfattningar och deras 
inbördes relationer. 

Tillståndet i kommunen - maktkamp och gränsstrider 

Det fanns grundläggande konflikter i organisationen som fastig-
hetsgruppen menade kunde försvåra möjligheterna till genom-
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gripande förändringar. Det gällde t.ex. de konflikter som fanns 
inom den politiska organisationen. En aspekt av detta var makt-
kampen mellan heltids- och fritidspolitikerna men också mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnderna. Fritidspoli-
tikerna och nämndpolitikerna identifierade sig allt för starkt med 
sina verksamheter på bekostnad av kommunen som, helhet. Inför 
valet 1994 befarade man en upptrappning av den politiska makt-
kampen.  
 
Tillståndet i kommunen - rädsla för förändringar 

Ett annat problem var den stabila personalsituationen i kommunen, 
eller snarare i stadshuset. Inga större förändringar hade gjorts sedan 
1970-talet, och de förändringar som gjorts hade varit på grund av 
expansion och utökning av verksamheter. Man var inte vana att 
arbeta under hot om besparingar och nedskärningar. En 
konsekvens av detta var att även väl motiverade och nödvändiga 
strukturella förändringar av t.ex. arbetsuppgifter eller lokaler 
tolkades som personliga nederlag och kränkningar av dem som 
berördes. Detta exemplifierades med förändringar som gjorts i 
deras omedelbara närhet. 

Alla känner sig hotade från alla håll! 

Anteciperingsfasen beskrevs som ett krigstillstånd, där alla kände 
sig hotade från alla håll. Fastighetsgruppens diagnos av tillståndet i 
kommunen bekräftades och befästes och det var några kritiska hän-
delser som bidrog till detta. När ingen information om projektled-
ningsgruppens arbete läckte ut, trots att man prövade såväl for-
mella som informella kanaler, tolkades tystnaden och hemlighets-
makeriet som en medveten strategi från projektledningsgruppens 
sida för att dölja maktkamp och politiska motsättningar. Detta ska-
pade dels ilska och frustration i gruppen men också allmän misstro 
och misstänksamhet i organisationen, åtminstone i stadshuset. Upp-
levelsen av att alla kände sig hotade från alla håll skapade konflik-
ter mellan olika grupper, och man befarade att dessa skulle kvarstå 
längre fram när en ny organisation skulle genomföras.  

Gränsstrider- en kamp om territorier och resurser 

En kritisk händelse, som markerade övergången till kulminerings-
fasen, var när förslaget presenterades. Såväl förslagets utformning 
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som dess innehåll, sågs som en bekräftelse på att förslaget i första 
hand var ett resultat av ledningens maktkamp där territorier och 
resurser fördelats mellan olika grupper, där vissa gränser raserats 
medan andra byggts upp. Detta exemplifierades med att det 
saknades logik i vissa delar av förslaget. Hela omorganisationen var 
ett spel där det gällde att vinna eller försvinna, erövra eller erövras. 
Förslaget tolkades som ett symboliskt uttryck för vilka som var 
vinnare respektive förlorare i denna strid. Fastighetsgruppen till-
hörde vinnarna, liksom kommunledningen och fritidspolitikerna, 
medan socialförvaltningen var den stora förloraren.  
 
Det är enskilda personers behov som styr omorganisationen 

I efterdyningen menade man att en erfarenhet man gjort var att det 
som styrde utformningen av organisationen var enskilda personers 
makt- och karriärlystnad och inte var medborgarnas behov, trots att 
detta var det officiella motivet. Gruppens förutsägelse om att rela-
tionsproblem inte löses med strukturförändringar hade också be-
kräftats. En erfarenhet man hade sedan tidigare var att vilka om-
organisationer och nya organisationsmodeller man än införde så 
var resultatet beroende av vilka personer som fanns i viktiga 
positioner och deras relationer till varandra och till omgivningen. 
Under planeringsfasen hade det blivit tydligt att de chefer som haft 
förmågan att i olika sammanhang lyfta fram och argumentera för 
sin verksamhet var de som kunnat påverka sin framtida position 
och status i organisationen.  

Organisering förutsätter ny ideologi och kunskapssyn 

För framtiden menade man att det var nödvändigt att politikerna 
skapade förutsättningar för olika verksamheter att organisera sig 
utifrån sina speciella förutsättningar och ta större ansvar för såväl 
arbetsmetoder som resultat. För att detta skall bli möjligt krävs nya 
kriterier för vilken kunskap och kompetens som värderas högt i 
organisationen. Som exempel på detta menar man att vid tillsätt-
ning av chefstjänster måste kompetens att kommunicera och sam-
verka tillmätas större vikt än hittills. Det skulle också krävas större 
öppenhet och diskussioner om vilken innebörd begrepp som demo-
krati, kärnverksamhet, anställningstrygghet, kompetens och lokali-
sering har för såväl politiker som anställda och medborgare. Dessa 
begrepp tas alltför givna och man bortser från att de kan ges olika 
betydelse i olika sammanhang och situationer.  
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Hur omsorgsgruppen ser på den egna gruppen i 
organisationen 

I omsorgsgruppen talade deltagarna om sig själva omväxlande som 
vi i arbetsledargruppen eller i den här arbetsledargruppen, vilket 
speglar något av deras ambivalens till sin tillhörighet till gruppen. 

Tillhörighet- frivillighet eller tvång 

Det som förenade dem och gjorde att de av sig själva och andra 
definierades som en grupp var att samtliga hade någon form av 
arbetsledar- eller handläggartjänst inom äldre- och handikapp-
avdelningen. Men inom gruppen var olikheterna stora vad gällde 
t.ex. utbildning, storlek och inriktning på arbetsledarområden och 
värderingar. Tillhörigheten hade olika innebörd för deltagarna. För 
arbetsledarna inom hemtjänsten var det i hög utsträckning frivilliga 
val, men för dem som tillkommit från landstinget upplevdes till-
hörigheten både som ett tvång och dessutom som en 
statussänkning.  
I vardagen arbetade arbetsledarna relativt fritt och självständigt i 
sina geografiska områden, utan nära kontakter med vare sig chefer 
eller de flesta kolleger. Undantag fanns naturligtvis. Det var därför 
främst vid gemensamma möten som grupptillhörigheten blev kon-
kret och det var dessa möten som bidrog till att omgivningen såg 
arbetsledarna som en grupp. Detta visades t.ex. i att en stor del av 
mötestiden upptogs av externa personer som såg detta som ett bra 
tillfälle att nå hela arbetsledargruppen med information. Men för 
gruppen blev mötena också tillfällen när olikheterna blev tydliga 
och många upplevde mötesklimatet obehagligt och olustigt. Men 
man deltog ändå för att få information och för möjligheten att träffa 
vissa kolleger informellt.  

Visa en enig front utåt 

Under anteciperingsfasen präglades relationerna inom gruppen av 
kulturkonflikter mellan omsorgs- sjukvårds- och hemtjänstkulturer-
na, samtidigt som man också beskrev en kulturkonflikt i gruppens 
förhållande till omgivningen. Som avdelning upplevde man sig 
orättvist bevakade och negativt värderade och missförstådda, såväl 
av andra inom kommunen som av media och andra myndigheter. I 
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situationer när detta blev påtagligt, var grupptrycket stort att man 
skulle visa lojalitet med hela avdelningen och inte bara sin egen 
verksamhet. Vid sådana tillfällen blev interna konflikter och olik-
heter underordnade betydelsen av att visa en enig front utåt.  

Att leva i två världar 

Problem i relationen till omgivningen berodde på flera saker. För 
det första att arbetets art gjorde att de i sin inre kontext levde i en 
verklighet medan de för omgivningen visade upp en bild av denna 
verklighet. I det vardagliga arbetet var det de äldre och handi-
kappades behov av stabilitet, kontinuitet, trygghet, värdighet och 
medmänsklighet som var det primära, aspekter av arbetet som var 
svåra att effektivisera och planera eller styra med modeller eller 
handlingsplaner. Den interna jargongen och språket missförstods 
ibland av utomstående, medan detta bidrog till vi-känslan och 
samhörigheten inom den egna verksamheten. I kontakterna med 
omvärlden visade man istället fram bilder av verksamheterna som 
bättre överensstämde med de idéer och förväntningar som fanns 
där om hur verksamheter skulle kunna beskrivas i termer av effek-
tivitet och kvalitet, av att lagar, regler och rutiner var något som all-
tid följdes och att man hade utvecklings- och handlingsprogram. I 
dessa två verkligheter pratade man om sin verksamhet på olika sätt 
och upplevelsen var att problemen i relationen med omvärlden 
främst handlade om kommunikationsproblem. I detta avseende var 
arbetsledargruppen en asyl där man kunde göra sig förstådd och 
själv förstod andra. 

Att ta steget från föreståndare till ledare 

En annan orsak till problem i relationerna till omgivningen var att 
yrkesrollerna förändrats. Under loppet av några år hade arbets-
ledarna tagit steget från att vara föreståndare i en relativt total och 
isolerad institutionsvärld, till att vara ledare för större och mera 
heterogena arbetsområden. Den nya rollen ställde höga krav på för-
mågan att skapa relationer, kommunicera och samarbeta med om-
givningen. Som föreståndare på sin institution hade man makt och 
status och hög grad av kontroll och överblick över sitt verksam-
hetsfält. Som ledare hade man fortfarande hög grad av överblick 
och kontroll, men tvingades i högre utsträckning bevaka och för-
svara gränser mellan grupper och verksamheter såväl inom som 
utanför arbetsområdet. Det var i sådana möten med t.ex. landsting, 
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media, politiker och andra tjänstemän som arbetsledarna upplevde 
sig missförstådda, att man inte lyssnade på dem och att de hela 
tiden tvingades inta försvarspositioner.  

Arbetsledargruppen är ingen referensgrupp 

Under kulmineringsfasen förstärktes och bekräftades upplevelsen av 
att arbetsledargruppen inte var en referensgrupp, i den betydelsen 
att man delade gemensamma yrkesvärderingar eller normer som 
gjorde att man kunde handla som en grupp i relationen till andra. 
Det blev allt tydligare att tillhörigheten för många upplevdes på-
tvingad genom beslut uppifrån och att man inte tillhörde gruppen 
genom egna initiativ eller av eget intresse. Deltagandet i arbets-
ledarmötena väckte starka obehags- och olustkänslor hos många. 
Under den här fasen var dock orsaken till detta främst den kon-
kurrenssituation som uppstod i samband med tillsättningen av de 
nya tjänsterna. När man skulle söka dessa tvingades man per-
sonligen, individuellt att göra vissa ställningstaganden. Dels skulle 
man göra vissa val och därmed också bortval, dels skulle man göra 
olika mer eller mindre strategiska överväganden om framtida 
karriärmöjligheter och relationer. Den differentiering som fanns i 
gruppen under anteciperingsfasen, byggde på tillhörigheten till de 
olika kulturerna, men den nya tjänstestrukturen innebar att dessa 
gränser överskreds.  

Konkurrens om tjänster skapar nya statuskriterier 

Under kulmineringsfasen skapades nya statuskriterier som bl.a. låg 
till grund för hur man, av sig själva och andra, definierades som 
vinnare respektive förlorare i tillsättningsprocessen. I efterdyningen 
reflekterade man över vad som bidragit till detta. Vinnarna hade 
förändrat sin status och sin position genom att de förmått inse och 
förstå vad förändringen handlade om och anpassa sig till de nya 
spelreglerna. Detta hade de inte åstadkommit själva utan genom att 
ta hjälp utifrån, av psykolog eller annan extern resurs. Med deras 
hjälp hade de kommit till insikt om vikten av att förbereda sig för 
den nya situationen och aktivt agera i stället för att passivt vänta 
och reagera på vad andra bestämde. Förlorarna talades det inte så 
mycket om. Deras motstånd hade satt grupplojaliteten på prov, och 
de hade utsatts för hårt tryck att anpassa sig för att inte förstöra för 
andra. De upplevde sig själva som förlorare, visserligen inte arbets-
lösa, men tillfälligt placerade.  
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I backspegeln blir kaos och påfrestningar lärorika erfarenheter 

I efterdyningen omdefinierades också upplevelserna under de 
första faserna. Det som då beskrevs som kaotiskt och påfrestande, 
beskrevs nu som lärorikt och utvecklande. En viktig lärdom var 
insikten om att man själv har ett ansvar för hur man blir betraktad 
och behandlad av andra. För framtiden såg man det som viktigt att 
skapa egna relationer och nätverk bl.a. för att aktivt kunna påverka 
omgivningen. 
 

Hur fastighetsgruppen ser på den egna gruppen i 
organisationen 

I fastighetsgruppen talade man oftast om sig själva som vi, med 
undantag för sekreteraren och städledaren som talade om gruppen 
som dom vilket visar att tillhörigheten upplevdes olika.  
 
Tillhörighet och samhörighet 

I fastighetsgruppen hade de flesta sina arbetsplatser på fastighets-
kontoret, i stadshuset och de hade nära dagliga kontakter med 
varandra. De hade också ett ’eget’ bord i stadshusets cafeteria. 
Lokaliseringen och närheten bidrog till att både de själva och andra 
såg dem som en enhet, eller en grupp. Det fanns flera faktorer som 
bidrog till att fastighetsgruppen också handlade som en grupp. 
Fastighetsförvaltningen hade ett relativt väldefinierat och avgränsat 
uppdrag, att förvalta kommunens fastighetskapital, och alla i grup-
pen arbetade med detta gemensamma uppdrag, men på olika sätt, 
vilket krävde genuint samarbete. Uppdraget krävde också nära 
samarbete med såväl politiker som med andra förvaltningar, vilket 
bidrog till att man i gruppen hade skaffat sig god personkännedom 
och god insyn i andra avdelningars sätt att fungera. Deltagarnas 
arbetsuppgifter, och relationer liksom gruppens position i kommu-
nen bidrog till att andra var beroende av deras kunskap och infor-
mation. Vetskapen om detta gav gruppen möjlighet att använda sin 
kunskap för att påverka och utöva makt mot andra.  

Samtalstonen är rå men hjärtlig 

Teknikermötena var tillfällen för gruppen att gemensamt planera 
och fatta beslut. Under planeringsfasen var det också tillfällen när 
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man kunde utbyta och jämföra information och diskutera vad som 
pågick i kommunen. Trots att mötena var strukturerade och arbets-
inriktade så var samtalstonen personlig, tidvis rå, men öppen och 
hjärtlig. Skämt och ironi användes flitigt i beskrivningarna av såväl 
sig själva som andra och när man skulle beskriva hur olika situa-
tioner upplevdes använde man gärna bilder och metaforer. 

Byråkrati får andra hålla på med, här jobbar vi 

Förvaltningen fungerar bra, den är flexibel och serviceinriktad och 
har god ekonomi, vilket beror på att de anställda prioriterar kon-
kreta arbetsuppgifter framför att administrera eller ägna sig åt 
onödig byråkrati, vilket man menar att andra avdelningar gör i allt 
för hög utsträckning. Chefen ger också stort ansvar och befogen-
heter till de anställda att sköta det löpande arbetet, medan han 
sköter externa kontakter och står för framtidsvisionerna.  

Det är viktig med en bra image 

Under anteciperingsfasen, när tillståndet i kommunen beskrevs som 
ett krigstillstånd, blev mötena i gruppen andningshål där man 
kunde ventilera de känslor som gjorde att alla i stadshuset kände 
sig misstänksamma och förföljda av alla. Deltagarna använde olika 
strategier dels för att skaffa information och dels för att delge kom-
munledningen sina framtidsplaner. I gruppen arbetade man aktivt 
med att förstärka sin ’image’ i kommunen genom att visa sig 
serviceinriktade och tillmötesgående i förhandlingar av olika slag. 
Under kulmineringsfasen blev presentationen av organisationsför-
slaget en bekräftelse på gruppens inflytande i kommunen, eftersom 
det stämde väl överens med deras egna framtidsplaner. Ett smolk i 
bägaren var kommunledningskontoret, vars chefer formellt skulle 
vara överordnade fastighetschefen, men detta sågs som en formsak. 
Man var övertygade om att i praktiken skulle hans direkta 
kontakter med politikerna i kommunstyrelsen fortsätta som vanligt.  

Missionärer eller erövrare? 

Känslan av framgång stärktes också av att förvaltningschefen tidigt 
fick förlängt förordnande. Kulmineringsfasen präglades av aktiva 
förhandlingar med de förvaltningar vars verksamheter och resurser 
man skulle ta över. I dessa gräns- och fredsförhandlingar tillskrev 
man sig själv en missionärsroll, de som ville ha förändringar för att 
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kunna hjälpa och förbättra för andra. Problemet var att andra till-
skrev dem roller som inkräktare och erövrare, och vissa gjorde 
t.o.m. aktivt motstånd mot hjälpen genom att visa att de ville bryta 
sig loss och själva klara städning och fastighetsskötsel.  

Ny struktur - nya relationer 

Det visade sig dock snart att den planerade expansionen hade en 
baksida, nämligen att det ställdes ökade krav på administration och 
samordning vilket i sin tur påverkade såväl arbetsuppgifter som 
relationer inom gruppen. Ett exempel på detta var att chefens admi-
nistrativa kompetens ifrågasattes mera öppet och att en dold kamp 
om arbetsuppgifter och positioner på kontoret kunde märkas bland 
administratörerna. För dem innebar den ökade administrationen att 
deras uppgifter fick högre status och ökad betydelse, medan tek-
nikerna såg administrationen som ett besvär de gärna avstod ifrån.  

Att behöva eller behövas? 

Nya arbetsuppgifter och expansion av förvaltningen medförde 
större differentiering i gruppen, och detta upplevdes olika i grup-
pen. För teknikerna och ekonomen var detta inget hot mot deras 
arbetsuppgifter eller positioner eftersom deras kunskap och kompe-
tens inte var kontext- eller relationsbundna. Deras kompetens efter-
frågades i olika sammanhang och de visste sitt värde. För sekrete-
raren och städledaren däremot blev differentieringen mera hotfull, 
eftersom deras arbetsuppgifter var mera kontext- och relations-
bundna och de beskrev sig själva som mera utbytbara än de andra. 
Båda dessa kvinnor hade redan tidigare upplevt sin tillhörighet i 
gruppen oklar, de delade inte samma verklighet som teknikerna. 
Detta bekräftades ytterligare när gruppsammansättningen föränd-
rades i den nya organisationen. Då tillkom ett antal tekniker från 
gatu- och kulturförvaltningarna medan städledaren och sekretera-
ren inte längre deltog. Ekonomen var den enda kvinnan i den nya 
gruppen.  

Att skapa identitet 

På olika sätt definierades och markerades tillhörigheten till och 
identiteten med den nya gruppen. Ett exempel på detta var när man 
diskuterade planer på nya, större kontorslokaler, där även de nya 
skulle få plats, och när man definierade nya funktionella och terri-

- 186 -



- 173 - 

toriella gränser, såväl mellan deltagarna i gruppen som till andra 
avdelningar och yrkesgrupper. Andra exempel på identitetsska-
pandet var att man utåt markerade att man var en ny och större 
grupp genom att sammanträda i ett av stadshusets officiella sam-
manträdesrum och dricka kaffe tillsammans på ’hyllan’ i cafeterian.  

Erövring - till vilket pris? 

I efterdyningen reflekterade man framför allt över i vilken utsträck-
ningen expansionen skulle påverka dels det sätt att organisera sig 
som man hittills gjort och dels de värderingar man hyllat, eget an-
svar, stor självständighet, samarbete och minimal byråkrati och 
hierarki. I gruppen fanns också enskilda personer som upplevde sin 
framtid oviss, men detta talades det inte om i gruppen.  
 

Jämförelse mellan bilderna 

I jämförelsen av bilderna har jag med hjälp av tolkningsramarna 
tolkat och analyserat de likheter och skillnader som finns. Syftet och 
frågeställningarna (se kapitel ett) är det som ger struktur till av-
snittet. 
 
• Det kontextuella meningsskapandet. Vilken betydelse har kon-

texten för meningsskapandet? Vilken betydelse har detta för 
hur förändringar anteciperas? Hur tar sig detta uttryck i grup-
pernas beskrivningar av sig själva i relation till andra?  

 
• Organiseringsstrategier. Vilka principer och strategier för 

handlande säger sig grupperna sträva efter och hur gör man i 
praktiken vid mötena ? På vilket sätt förändras detta under pla-
neringsfasen?  

 
• Ideologiska strukturer. Hur gestaltas de värden och ideologier 

som ligger till grund för meningsskapande, identitetsskapande 
och organiseringsstrategier? På vilket sätt förändras detta 
under planeringsfasen?  

 
 

Båda grupperna har levt i samma kommunala kontext under sam-
ma tidsperiod och de har haft tillgång till samma officiella informa-
tion. Trots detta framstår fallbeskrivningarna och bilderna som 
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väldigt olika, liksom deras organiseringsstrategier. Detta kan tolkas 
på olika sätt. I de berättelser och bilder som skapas och gestaltas i 
en organisation finns budskap som individer och grupper av olika 
anledningar ser sig förhindrade att uttala i klartext, eller som de är 
omedvetna om. Berättelsen (Czarniawska-Joerges, 1993) kan ses 
som en symbolisk presentation av en händelsekedja som hålls 
samman av ett visst tema och av tiden. Utan tid, eller temporal 
dimension blir berättelsen bara händelser staplade på varandra. 
Fallbeskrivningarna, som berättelser, har i denna studie en i förväg 
definierad tidsram, de olika faserna, medan denna saknas i bilder-
na. I stället framträder där tydligare betydelsen av hur formella och 
fysiska strukturer uppfattas och tolkas vid olika tidpunkter, och hur 
detta ges olika betydelse i grupperna.  

I jämförelserna relaterar jag, implicit och explicit, till kapitel sex, 
kommunen som meningsgivande kontext. Vad som bör uppmärk-
sammas här är att de beskrivningar och tolkningar som görs av 
denna kontext, baseras på officiella dokument och mötesanteck-
ningar. Eftersom jag inte intervjuat, eller närmare följt arbetspro-
cessen i projektledningsgruppen, så infereras deras handlande och 
deras strategier utifrån skrivna dokument som de framställt, och 
utifrån hur deras handlande tolkas av olika aktörer, inklusive 
forskaren.  

Det kontextuella meningsskapandet 

Med det kontextuella meningsskapandet menar jag att gruppernas 
upplevelse av sin identitet i organisationen styr hur de uppfattar 
och tolkar ledningens planering och handlande. Weick (1995) 
menar att meningsskapande är en kontinuerligt pågående social 
process som grundas i behovet av att skapa identitet och att det är i 
relaterandet till omgivningen som mening skapas. Hur individer 
och grupper upplever sin identitet visas, som nämnts tidigare, i hur 
man talar om sig själv och andra och hur man berättar om olika 
företeelser. I fastighetsgruppens berättelse är gruppen i centrum och 
den norm med vilken andra jämförs. Relaterandet mellan gruppen 
och omvärlden sker kontinuerligt som en ständig anpassnings- och 
förändringsprocess med vissa dramatiska höjdpunkter. Berättelsens 
form är dramatisk och på temat maktkamp och revirstrider byggs 
intrigen upp och stegras i anteciperingsfasen, kulminerar i kulmine-
ringsfasen och reflekteras över i efterdyningen. Berättelsens form 
och sekvensering följer väl de i förväg definierade faserna. 
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Gestalterna i berättelsen är antingen goda, onda eller i behov av 
beskydd. I denna tolkning jämför jag med Focaults 1986) resone-
mang om herdemakt och Czarniawska-Joerges (1988) resonemang 
om makt i kommunala förvaltningar. De onda gestaltas av poli-
tikerna, själva gestaltas de som ’de goda herdarna,’ medan andra 
förvaltningar är de som behöver stöd och skydd för att överleva i 
en omgivning där revirtänkande och egenintressen styr handlandet. 
Sensmoralen i berättelsen kommer när stormen bedarrat och man 
blickar tillbaka. Fältherrar som bygger sitt land enbart på egna 
maktanspråk, utan känsla för landets och befolkningens natur och 
vilja kommer att erfara att sådant inte består någon längre tid. Om 
man vill lyckas som fältherre bör man i stället se sig som en ambas-
sadör som skapar och upprätthåller relationer med såväl potentiella 
fiender som vänner och man måste ge sitt folk förtroendet och an-
svar att organisera det inre arbetet på bästa sätt.  

Fokus i omsorgsgruppens berättelser är den egna omorganisatio-
nen och hur denna kommer att påverka relationerna i grupp i grup-
pen och till omgivningen. Berättelsens dramatiska form förstärks av 
de starka känslor som präglade arbetsledarnas storgruppsmöten. 
Även här byggs intrigen upp på temat kamp om makt och inflytan-
de som på en ytlig nivå berör territorier men som på djupare nivå 
belyser hur lokaliseringen är starkt förknippad med status, självbe-
stämmande och kontroll över sin vardag liksom med identitet 
(Sahlin-Andersson, 1994). De vapen som användes i striderna var 
ryktesspridning och undanhållande av information. Berättelsen ges 
extra dramatik genom skildringarna av motmakten, om motståndet 
mot att bli värderade och kategoriserade av andra (Focault, 1986; 
Mumby, 1988).  

Gestalterna i berättelsen är fiender, offer och domare. Ett pro-
blem vid läsningen är att samma personer ges olika gestalter vid 
olika tillfällen. Detta gäller särskilt avdelningschefen. I antecipe-
ringsfasen definierades de närmaste cheferna som fienderna som 
kränkt och förödmjukat gruppen. I kulmineringsfasen var kom-
munledningen och de fackliga organisationerna de definierade 
fienderna, som utsatte gruppen för en lång och plågsam ovisshet 
och väntan. I båda fallen var gruppen offret, och i det senare fallet 
var även avdelningschefen offer. Under samma fas, i rekryterings-
processen, identifierades de själva som varandras och sina egna 
främsta fiender och avdelningschefen definierades som domaren i 
vars händer man lade ansvaret för sin framtid.  
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Dessa helt olika sätt att berätta om såväl sig själva som om sin 
omgivning får betydelse för hur de anteciperar planerade föränd-
ringar och hur de uppfattar och tolkar ledningens handlande.  

Båda gruppernas berättelser har dramatisk form och fokus på 
kampen om makt och status, i den betydelsen att detta ger 
möjlighet att själva bestämma över och kontrollera sitt vardagliga 
arbete. Men innebörden i detta blir olika eftersom deras lokala 
kontexter är relaterade till den övergripande kontexten på olika sätt. 
För fastighetsgruppen är kommunen som organisation, och särskilt 
stadshuset nära relaterat med och en del av deras lokala kontext. 
För omsorgen däremot är den egna arbetsplatsen och i viss mån 
avdelningen i socialförvaltningen, deras lokala kontext. I fastighets-
gruppen delar nästan alla i gruppen samma lokala kontext medan 
detta inte gäller för omsorgsgruppen.  

För fastighetsgruppen handlar det om att behålla och befästa sin 
identitet som en betydelsefull, central grupp i kommunen även i 
den nya organisationen. Sensmoralen i deras berättelse kan tolkas 
som att de, till skillnad från kommunledningen, inte bygger sitt 
land på maktanspråk utan på sin känsla för vad som är bäst för 
kommunen. Sett ur detta perspektiv kan man tolka fastighetsgrup-
pens identitetskapande som en ambition att vara en informell 
skuggregering i kommunen. Gruppens sätt att relatera till sin om-
givning är interaktivt i den meningen att de såväl påverkar som 
låter sig påverkas av denna, i ständiga förhandlingar med omgiv-
ningen. 

För omsorgsgruppen är det en fråga om överlevnad, om möjlig-
heterna att även fortsättningsvis kunna leva i sina två verkligheter, 
och priset för detta är att de på den officiella, främre arenan 
(Goffman, 1959) på ett ytligt plan anpassar sig till de förväntningar 
som omgivningen har. Vad de riskerar är att de även fortsättnings-
vis, i den nya organisationen, kommer att ges och ta på sig offer-
rollen. Av deras berättelse framgår dock att de är beredda att betala 
det priset för att i sin andra verklighet, på arbetsplatsen, få behålla 
sin autonomi och självständighet och därmed den positiva identi-
teten av att vara en professionella ledare (Sahlin-Andersson, 1994). 
Gruppernas olika organiseringsstrategier blir begripliga utifrån 
dessa utgångspunkter.  
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Organiseringsstrategier 

Organisering ses här som en aktiv meningsskapande process där 
strukturer såväl möjliggör som begränsar handlandet, och föränd-
ring är när man på olika sätt kommer över sådana begränsningar 
och upptäcker något nytt och kanske överraskande. Tidigare har jag 
gjort en åtskillnad mellan handlingsstrategier och organiseringsstra-
tegier på det sättet att det senare begreppet implicerar ett kollektiv 
handlande i en kontext där ideologiska strukturer sätter vissa 
gränser för vad som är möjligt eller omöjligt. 

Fastighetsgruppen agerade aktivt för att påverka och förändra 
såväl förhållanden i omgivningen som i den egna gruppen, och 
man hade en klart uttalad ideologi till grund för detta. Det var i 
första hand chefen som formulerade ideologin, men i deltagarnas 
ageranden på mötena realiserades den. Detta gestaltades i deras 
ambition att organisera sina verksamhet utifrån de mål och behov 
som fanns. Denna organiseringsprocess förutsatte riklig och öppen 
kommunikation och samarbete mellan människor.  

De organiseringsstrategier som man lyfter fram är för det första 
att inom ramen för formella strukturer bygga nätverk eller relatio-
nella strukturer som skapar möjlighet för informell påverkan och 
inflytande. I sådana nätverk (Cook, 1990) är centralitet och utbyte 
viktiga aspekter. För att få del av resurser i nätverket, t.ex. informa-
tion, måste man ha någonting att erbjuda i utbyte, annars finns 
risken att man hamnar i periferin av nätverket eller t.o.m. utesluts 
ur detta. En viktig strategi var därför att se till att man hade 
resurser som andra behövde och att man höll sig i nätverkets 
centrum. En annan strategi var förhandlandet och där var social och 
kommunikativ kompetens viktig. Ytterligare en 
organiseringsstrategi var att var och en skulle göra det man var bra 
på, och sedan samarbeta kring vissa uppgifter. Teknikernas och 
chefens tid och energi skulle ägnas åt konkreta uppgifter och inte 
till administration och byråkrati. I de situationer jag såg gruppen i 
arbete verkade de handla efter dessa principer.  

Fastighetsgruppens organiseringsstrategier kan karaktäriseras 
som proaktiva och offensiva. Detta kan också relateras till deras 
identitetsskapande, att utåt ett förhållningssätt som kan vara ett 
alternativ till kommunledningens. Att skapa nätverk och aktivt 
arbeta med förhandlingar där man är beredd att ge för att få något 
är strategier som de förespråkar att kommunledningen i högre 
utsträckning borde ha. 
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Omsorgsgruppens sätt att förhålla sig till omgivningen var reak-
tivt. De avvaktade beslut uppifrån och reagerade på dessa i efter-
hand, när de upptäckt vilka konsekvenser besluten fått för deras 
verksamhet och handlingsfrihet. Handlingsstrategin kan tyckas 
passiv men den kan också tolkas som ett aktivt indirekt agerande 
(Stiwne, 1995), en strategi för att undvika att själv göras ansvariga 
för sitt handlande. En förutsättning för detta är att det finns for-
mella strukturer där andra kan göras ansvariga för de beslut som 
fattas. Denna organiseringsstrategi är relaterad till deras kollektiva, 
offentliga handlande, medan när man relaterade till sina 
arbetsplatser sade man att där hade man stor frihet att organisera 
arbetet självständigt och utan större inblandning från chefer eller 
kolleger. Denna frihet och självständighet hade stor betydelse för 
upplevelsen av att vara professionell i sitt ledarskap. Risken att 
förlora denna självständighet sågs som det största hotet i den nya 
organisationen.  

Omsorgsgruppens organiseringsstrategier kan därmed karak-
täriseras som reaktiva och defensiva i förhållande till auktoriteter 
och övergripande strukturer medan de beskriver sina 
organiseringsstrategier som mera aktiva och offensiva i sitt 
vardagsarbete.  

Båda grupperna använder sig aktivt av de formella strukturerna 
för att göra det möjligt att forma sina organiseringsstrategier, men 
deras förutsättningar ser olika ut (Giddens, 1984). Fastighetsgrup-
pen agerar som en grupp utåt, och detta blir möjligt genom att de 
har gemensamma värderingar, väl definierade arbetsuppgifter och 
av att de arbetar tillsammans dagligen (Brewer & Miller, 1996; 
Hogg & Abrams, 1995). De har också tillgång till resurser som 
andra behöver och vill ha och kan därför etablera utbytesrelationer 
(Cook, 1977; 1990). Genom att de till viss del delar den politiska 
ledningens kontext i stadshuset, är min tolkning att deras strategier 
är begripliga för ledningen och andra som lever i samma lokala 
kontext. Även om man krigar och strider så förstår man och 
accepterar reglerna. Omsorgsgruppens organiseringsstrategier är 
inte lika entydiga, eftersom de har svårare att agera som en grupp. 
En försvårande, men också underlättande aspekt är lokaliseringen 
som gör det praktiskt genomförbart för dem att agera i två skilda 
regioner (Goffman, 1959). En annan aspekt som försvårar enigheten 
är att deras arbetsuppgifter inte är så väl avgränsade utan 
tolknings- och förhandlingsbara, och slutligen för att de inte har 
tydliga gemensamma värderingar och inte arbetar nära 
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tillsammans. På så sätt blir det möjligt för dem att också inom den 
egna gruppen upprätthålla åtskillnaden mellan principer för vad de 
gör och vad de säger sig göra.  

Dessa organiseringsstrategier kan också relateras till hur de för-
höll sig till ledningens planering och handlande. Omsorgsgruppen 
anpassade sig till den rationella, strukturella förändringssyn som 
ledningen förespråkade, eftersom de upplevde sig som beroende av 
hur omgivningen uppfattade dem och deras verksamheter. Fastig-
hetsgruppen däremot utmanade öppet ledningens förändringssyn 
och försökte också påverka den. De kunde agera på detta sätt efter-
som de visste att kommunledningen var beroende av dem och 
deras kunskap (Brewer & Miller, 1996; Cook, 1977, 1990). 

Ideologiska strukturer 

Som tidigare nämnts är ideologiska strukturer en sammanfattande 
definition av Löwstedts (1995) handlings- tanke- och dialogstruktu-
rer. Jag har också ibland använt begreppet referensramar (Spybey, 
1989) för att definiera de kognitiva, emotionella och ideologiska 
gränserna för meningsskapande som finns i en viss kontext. I plane-
ringsfasen, när det råder osäkerhet om hur de formella och even-
tuellt de fysiska strukturerna kommer att förändras får de ideologi-
ska strukturerna en framträdande plats på så sätt att budskap av 
olika slag, särskilt allt som inte sägs, tolkas inom dessa referens-
ramar. Ett sätt att undersöka vilka gränser som dessa sätter för 
meningsskapande är att fokusera på hur olika fenomen och före-
teelser benämns, liksom de kommunikationsmönster och kommu-
nikativa normer som kan identifieras (Alvesson, 1991; Conrad, 
1983; Mumby, 1988).  

I båda grupperna fanns en norm som innebar att viktiga frågor 
diskuterades i slutna grupper och inom stängda dörrar (Goffman, 
1959). Konsekvensen av detta för den organisatoriska kommunika-
tionen var att det på alla nivåer fanns misstankar om att 
information doldes och undanhölls. Detta gestaltades i 
fastighetsgruppen av att sekreteraren ’tvingat sig in’ för att få 
information som hon sedan delgav de andra anställda på kontoret. I 
omsorgsgruppen gestaltades misstänksamheten i att 
personalgrupperna trodde att arbetsledarna visste mer om 
omorganisationen än de berättade, och att avdelningschefen var 
tvungen att försäkra arbetsledargruppen om att 
socialförvaltningens ledningsgrupp inte visste om att det fanns ett 
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färdigt organisationsförslag. Som Alvesson (1991) påpekar så kan 
sådan misstro och sådana missförstånd snarast relateras till brister i 
tillit och förtroende i en organisation än brister i strukturer eller 
informationssystem. 

Clegg (1975) talar om att organisatorisk makt synliggörs i tre 
ömsesidigt relaterade kommunikationsnivåer, yt- djup- och tolk-
ningsstruktur. Ett sätt att kommunicera på som var vanligt 
förekommande på alla nivåer var indirekt kommunikation. I direkt 
kommunikation förmedlas ytstrukturerna i det konkreta innehållet 
som framförs. I detta finns också indirekta, underliggande budskap, 
vilket gestaltas i hur budskap framförs, vilka benämningar som 
används, kroppsspråk och intentioner. Tolkningsstrukturen är det 
sätt på vilket aktörer tolkar och skapar mening i dessa två struk-
turer. Symboler och signifierande koder uppfattas, tolkas och ge-
staltas i mänskligt handlande (Boden, 1994; Geertz, 1973; Giddens, 
1984). 

 I omsorgsgruppen hanterades känsliga frågor genom att man på 
en ytlig nivå behandlade en fråga som om det gällde någon annan, 
t.ex. personalgruppen, men i diskussionen tolkades budskapen som 
om det gällde dem själva. Detta kommunikationsmönster blev 
särskilt tydligt i situationer där det fanns risk för motsättningar och 
konflikter i gruppen. Storgruppsdynamiken kan ha bidragit till att 
detta kommunikationsmönster utvecklades men min tolkning är att 
det framför allt var ett sätt att hålla rädslan för olikheter, konkur-
rens och konflikter under kontroll. I fastighetsgruppen var man mera 
direkta och raka i sin kommunikation men den indirekta kommu-
nikationen tog sig här uttryck i att de använde sig av skämt och 
ironi när känsliga eller kontroversiella ämnen kom på tal. Bilder och 
metaforer användes för att lägga in värderingar i budskap utan att 
man behövde säga det direkt.  

Man kan också urskilja en norm som jag kallar konformitets- 
eller lojalitetsnorm som visar sig genom att man är lojal med sin 
grupp och visar en enig front utåt och låter eventuella motsätt-
ningar och konflikter stanna inom gruppen. Hogg & Turner (1987) 
menar att graden av konformitet varierar beroende på normativ 
tydlighet, gruppens attraktion och hur tydlig gruppens 
gemensamma uppgift är. I fastighetsgruppen tog sig detta uttryck 
dels i att interna motsättningarna och konflikter doldes och dels i 
att gruppen utåt agerade gemensamt, med förvaltningschefen som 
tydlig företrädare för gruppen. Eftersom gruppen hade bra 
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relationer till ledningen och status och inflytande i organisationen 
så var lojaliteten frivillig och gagnade deltagarna (Hogg & Abrams, 
1995). För dem som kände sig osäkra på sin tillhörighet var det 
snarare av följsamhet än lojalitet som man inordnade sig i gruppens 
mönster (ibid.). För fastighetsgruppen var konformitets- och 
lojalitetsnormen en plattform för deras gemensamma, aktiva 
handlande. 

I omsorgsgruppen var de interna konflikterna och bevakningen av 
varandra så starka och omfattande att gruppen inte förmådde att 
aktivt agera eller handla som en grupp utåt. Ett sätt att hantera 
detta var att förhålla sig lojala till ’offer’-rollen, vilket gav dem ett 
gemensamt öde att bygga sin identitet på. De som agerade allt för 
kraftfullt och aktivt bröt den normen. I efterdyningen beskrevs hur 
några av arbetsledarna mognat genom att de inte längre var så 
oppositionella utan hade anpassat sig till de andra. För omsorgs-
gruppen innebar konformitets- och lojalitetsnormen att ’offer’-rollen 
befästes men också en bekräftelse på att tillhörigheten var tvångs-
mässig och formell och att man inte själv identifierade sig med 
gruppen (Brewer & Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 
1991). Normen fanns i båda grupperna men graden av konformitet 
och lojalitet varierade och tog sig olika uttryck. I fastighetsgruppen 
var gruppnormerna tydliga och gruppen var attraktiv för majori-
teten. Dessutom var det gemensamma uppdraget tydligt. I om-
sorgsgruppen var gruppen inte särskilt attraktiv och det 
gemensamma uppdraget vagt och tolkningsbart.  

Tilltron till en rationell kunskapssyn fanns som en under-
liggande ideologisk struktur och gestaltades i ambivalensen mellan 
tilltro till eller kanske snarare önskan om att formella strukturer 
kunde styra och kontrollera mänskligt handlande, och vetskapen om 
att det alltid var personer som handlade.  

I fastighetsgruppen gestaltades denna ambivalens i hur chefen i 
sitt förhållningssätt och sina relationer visade att formella 
strukturer endast var ramar som var tolkningsbara, och att 
värderingar och ideologi avgjorde hur ramarna användes och 
eventuellt överskreds. Gruppen hade gjort den erfarenheten att det 
var chefernas förmåga att skapa kontakter och bedriva 
lobbyverksamhet som varit avgörande för om de kunnat påverka 
sin avdelnings framtid. I omsorgsgruppen gestaltades ambivalensen 
dels i det reaktiva förhållningssättet och beredskapen att avvakta 
och vänta in formella beslut, dels i beskrivningar av hur chefen 
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aktivt arbetat för att ge arbetsledarna stor frihet och stort ansvar. 
Men man beskrev också hur hon straffats för att hon aktivt tolkat 
och använt sig av ramarna och att detta definierats som att hon 
överskridit sina befogenheter. Som exempel på bestraffning 
nämndes de motgångar man haft i kontakterna med 
kommunledningen, som man tolkade som sabotagehandlingar mot 
chefen. 

När nya chefer skulle tillsättas i den nya kommunorganisationen 
betonades att det framtida arbetsklimatet var beroende av vilka 
personer som fick tjänsterna och deras relationer till varandra och 
omgivningen. Om detta relateras till den meningsgivande 
kontexten så hade ledningen uttryckligen sagt att den nya 
organisationen skulle styras av styrdokument och funktioner och 
inte av personer. I tillsättningsförfarandet tolkades därför in 
värderingar om vad som värderades som bra och dålig 
chefskompetens i den nya organisationen. Samma fenomen kunde 
också märkas i omsorgsgruppens rekryteringsprocess. Det officiella 
förnekandet av det som alla vet, att det är människor som handlar 
och att chefens förhållningssätt och relationer till omgivningen har 
stor betydelse för arbetsklimatet ser jag som en viktig aspekt av den 
ideologiska strukturen.  

 

Sammanfattning 

I detta kapitel har jag analyserat och jämfört de rekonstruerade, 
kondenserade bilderna och då särskilt lyft fram sådana likheter och 
skillnader som framträder om man utgår från syftet med studien, 
d.v.s. med fokus på kontextens betydelse för meningsskapandet, 
identitetsskapandet och organiseringen. Detta är studiens resultat 
och jag skall kort sammanfatta dessa.  

De slutsatser jag drar av studien är att planeringsfasen har olika 
betydelse för olika grupper i organisationen och detta betyder att 
deras anteciperingar om framtiden tar sig olika uttryck. Det finns 
vissa faktorer eller omständigheter som är särskilt viktiga att beakta 
när man planerar, följer eller genomför en förändringsprocess.  

Det kontextuella meningsskapandet. Som nämnts tidigare så arbeta-
de projektledningsgruppen med att planera en förändring av den 
övergripande kontexten, medan studien har fokuserat på vilken 
mening eller betydelse detta haft för gruppernas meningsskapande 
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och organisering i lokala kontexter. Studien visar att det finns vissa 
faktorer som har betydelse för detta. För det första var olika 
grupper finns lokaliserade, dels i relation till ledningen, dels i 
relation till varandra. Det handlar om betydelsen av närhet och 
distans till ledningen och därmed också för tillgången till informa-
tion. Meningsskapandet är lokalt i den meningen att för varje grupp 
så intresserar man sig främst för vad som sker i den närmaste om-
givningen, ett fenomen som kunde iakttas på alla nivåer, från poli-
tiker till chefer och de båda grupperna. Detta var också en utgångs-
punkt för gruppernas anteciperingar om framtiden och de känslor 
detta väckte, liksom hur detta förändrades under planeringsfasen. 
Att meningsskapandet på detta sätt är lokalt är begripligt med 
tanke på att det är i jämförelse med andra som man skapar, befäster 
eller förändrar sin identitet i organisationen. Den lokala kontexten 
är på detta sätt en förutsättning för såväl meningsskapande och 
organisering. I studien visas också hur kommunledningen såväl 
avsiktligt som oavsiktligt ger mening i den övergripande organisa-
tionen. Vad som inte framkommer lika tydligt är att även de grup-
per som följts, i kraft av sina positioner är meningsgivare i sina 
lokala kontexter, där deras tolkningar av ledningens handlande får 
stor betydelse eftersom de sedan ”översätter” eller t.o.m. förändrar 
dessa när de kommunicerar dem vidare.  

Organiseringsstrategier. Organisering är en aktiv meningsskapan-
de process där samspelet mellan de organisatoriska strukturerna 
och människorna gestaltas. Organiseringsstrategier är kollektivt 
handlande i en kontext där ideologiska strukturer sätter vissa 
gränser för vad som är möjligt eller omöjligt. De olika organise-
ringsstrategier som identifierats är för det första fastighetsgruppens 
proaktiva, offensiva strategi med avsikt att påverka och förändra 
omgivningens strukturer och handlande. För det andra omsorgs-
gruppens reaktiva, defensiva strategi på den offentliga arenan, och 
deras aktiv och offensiv strategi i sättet att relatera till sin egen 
verksamhet. Den tolkning jag gör är att lokaliseringen gör det 
möjligt för arbetsledarna att agera på två arenor i två verkligheter.  

Ideologiska strukturer. Ideologiska strukturer är ett sammanfattan-
de begrepp för handlings- tanke- och dialogstrukturer (Löwstedt, 
1995), och ett annat begrepp som använts är referensramar (Spybey, 
1989). Dessa definierar de kognitiva, emotionella och ideologiska 
gränserna för meningsskapande som finns i en viss kontext, och de 
gestaltas främst i hur olika fenomen och företeelser benämns och i 
kommunikationsmönster och kommunikativa normer (Alvesson, 
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1991; Conrad, 1983; Mumby, 1988). Ideologiska strukturer både 
möjliggör och begränsar det kontextuella meningsskapandet och 
organiseringsstrategierna. I studien identifieras några kommunika-
tiva mönster och normer.  

 
• Viktiga frågor diskuteras i slutna grupper och bakom stängda 

dörrar. Vetskapen om detta skapar misstro och misstänksamhet 
på alla nivåer. 
 

• Indirekt kommunikation. Under ytan i samtal och möten finns 
underliggande budskap som man på olika sätt ser sig förhind-
rade att uttala i klartext. Indirekt kommunikation kan också vara 
ett sätt att befästa en gruppidentitet. 
 

• Konformitets- och lojalitetsnorm. Denna blir särskilt uttalad om 
gruppen är attraktiv, man har en tydlig gemensam uppgift och 
det är viktigt att gruppen kan differentieras från andra. 
 

• Tilltron till en rationell kunskapssyn. På den diskursiva, reto-
riska nivån gäller en rationell kunskapssyn, medan en referen-
tiell kunskapssyn tillämpas i den sociala praktiken.  

Studien visar att i planeringsfasen i en förändringsprocess görs 
viktiga ställningstaganden och mening ges och skapas. De faktorer 
som jag lyft fram är sådana som kan utgöra en potential för fram-
tida handlande. Eftersom denna studie behandlar hur grupperna 
förhåller sig till anteciperade förändringar ger materialet inte 
underlag för att uttala sig om i vilken omfattning eller på vilket sätt 
dessa faktorer kommer att förklara förändringsprocesserna under 
implementeringsfasen.  

I den avslutande diskussionen kommer jag att diskutera de ana-
lyser jag gjort utifrån mina teoretiska referensramar.  
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Kapitel 10  
 

Efterdyning: diskussion och reflektion 

I detta avslutande kapitel diskuteras först planeringsfasens betydel-
se i en planerad förändring och därefter resultaten relaterade till 
studiens tolkningsramar. Med andra perspektiv och tolkningsramar 
hade andra frågor ställt och därmed andra slutsatser dragits, och 
detta diskuteras i följande avsnitt. Studiens validitet diskuteras ut-
ifrån några kvalitetskriterier och slutligen behandlas några prak-
tiska implikationer av studiens resultat och idéer till fortsatt forsk-
ning.  

 

Planeringsfasens betydelse i en planerad förändring 

Denna studie har inriktats på planeringsfasen i en planerad föränd-
ring och studien visar att detta är ett skede som skapar oro och tur-
bulens i organisationen, mer i vissa delar än i andra. Oron är störst i 
stadshuset och på chefsnivåerna i alla avdelningar. Jag vill stanna 
upp ett ögonblick och reflektera över detta. En utgångspunkt för 
studien, en hypotes, var att planeringsfasen är det skede när de 
gränser som finns mellan olika grupper och relationerna mellan 
dem aktualiseras och framträder särskilt tydligt. Under detta skede 
är gränserna förhandlingsbara, när ett beslut är fattat och genom-
förandet börjar, då är gränserna definierade, och människors hand-
lingsutrymme begränsas till att ’finna sina roller’. Om man tar 
denna utgångspunkt och samtidigt definierar chefernas roller som 
gränsöverskridare och gränsförhandlare, blir det begripligt att om-
organisationen, under planeringsfasen, främst berörde chefsnivåer-
na. Det blir också begripligt att temat kamp om territorier blir så 
framträdande, eftersom ett kriterium för urvalet av de grupper som 
ingick i studien var att de skulle ha någon form av gränsöverskrid-
ande funktion eller roll i kommunen, men inte tillhöra den strate-
giska ledningen.  

Vad som kan konstateras är att det som sker i organisationen 
under planeringsfasen engagerar många fler än cheferna och att av-
sevärda resurser i form av tid och energi ägnas åt att skaffa, tolka 
och jämföra information. Trots detta är det endast projektlednings-
gruppens tid för möten och sammanträden som nämns som en 
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kostnad i sammanhanget. Av studien framgår, i intervjuer och 
remissvar, att ovisshet och väntan är resurskrävande men detta 
varken uppmärksammades eller diskuterades i utredningen. Detta 
tolkar jag som ett uttryck för att utredningen har ett 
ledningsperspektiv och detta fäster uppmärksamheten på det flera 
forskare kallar för ledningens universalisering av kunskaps- och 
verklighetssyn (Alvesson & Willmott, 1996; Deetz, 1994; SOU 
1996:169). Ledningens och chefernas oro och gränsstrider definieras 
som ett generellt tillstånd och får därmed stor genomslagskraft i 
hela organisationen. Denna studie och flera andra (Jacobsson, 1994; 
SOU 1996:169) visar dock att ledningens förändringsambitioner och 
mödor sällan får några direkta, konkreta konsekvenser för 
människor längre ner i hierarkin. De berörs dock på så sätt att nya 
chefer och deras sätt att leda arbetet direkt kommer att kunna 
påverka deras arbete. Av det sätt på vilket förändringar genomförs 
anteciperas och infereras vad som kan hända i nästa steg, när det 
blir deras tur.  

Antecipering, kulminering och efterdyning 

Syftet med att dela in planeringsfasen i tre teoretiska faser var att 
detta skulle kunna bidra till att det blev lättare att relatera grupper-
nas anteciperingar till projektledningsgruppens tidsplan. Det visar 
dock att man får vara försiktig när man lånar begrepp som använts 
i studier som gjorts med andra syften och under andra förutsätt-
ningar. Den studie jag refererat till (Isabella, 1990) handlade om hur 
ledare, i efterhand, berättade hur de upplevt förändringar som 
gjorts i deras organisationer. I denna studie blir det tydligt att för de 
grupper som följts har fasindelningen haft olika betydelse och att 
det varit olika händelser som varit kritiska. Studien visar också att 
de känslor som väckts och de erfarenheter som gjorts under ante-
ciperingsfasen och kulmineringsfasen just då var påtagliga men att 
de ’glömts’, när implementeringsarbetet påbörjas. Vad som kan 
konstateras är dock att sådana känslor och upplevelser trots allt 
kommer att finnas kvar som latenta, dolda spår, som åter aktuali-
seras och framträder t.ex. nästa gång en omorganisation planeras.  

Genom läsning av dokument och mötesanteckningar är min tolk-
ning att för ledningen var planeringsfasen en intensiv, konkret 
arbetsprocess som de levde med och i under drygt ett års tid. Resul-
tatet av deras arbete påverkade direkt andra delar av organisatio-
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nen, men under anteciperingsfasen rådde dock stor osäkerhet om 
vilka som skulle beröras och i vilken omfattning.  

För fastighetsgruppen var planeringsfasen ett skede där de levde 
mitt i den turbulens och det känslomässiga tumult som fanns i 
stadshuset under anteciperingsfasen. Försöken att skaffa, tolka och 
jämföra information tog mycket tid och energi och påverkade där-
med deras arbete. Planeringsfasen var ett skede när gruppen aktivt 
försökte påverka och planera sin framtid genom att använda for-
mella och informella kontakter och relationer för lobbyverksamhet 
och förhandlingar.  

För omsorgsgruppen var planeringsfasen ett skede när de levde 
med och i den turbulens och det känslomässiga tumult som fanns i 
den egna gruppen när deras omorganisation genomfördes. De 
berördes dock indirekt av projektledningens arbete genom den 
turbulens och oro det skapade hos cheferna. Det var först i efterdy-
ningen, när de själva kände fast mark under fötterna, som de rea-
gerade och reflekterade över effekterna av organisationsförslaget. 

Betydelsen av tids- och rumsdimensioner i förändringsprocesser  

Att planeringsfasen och fasindelningen hade så olika innebörd för 
grupperna visar att tids- och rumsdimensionerna är betydelsefulla i 
forskning om förändringsprocesser, där fokus är på hur människor 
skapar mening och lär. (Boden, 1994; Giddens, 1984; McGrath, 
1988). Studien visar att gruppernas lokalisering hade betydelse för 
hur nära eller avlägsen den övergripande organisationen och pro-
jektledningsgruppen upplevdes. Tidsdimensionen hade betydelse 
på det sättet att vissa levde i och med den övergripande organisa-
tionsförändringen, t.ex. projektledningsgruppen och fastighetsgrup-
pen, medan omsorgsgruppen levde i och med sin egen omorganisa-
tion, under samma tid. Tids- och rumsdimensionerna hade också 
betydelse som symboliska uttryck för maktutövning. Detta visades 
t.ex. genom att ledningen definierade såväl egna som andras tids-
gränser. Några konkreta exempel på detta var att kommunledning-
en hade satt en tidsgräns för omsorgens nya organisation och de 
hade fastställt tidsplanen för sitt eget arbete. Dessa gränser låg till 
grund för hur resultatet av förändringsarbetet värderades. Att kom-
munledningen höll tidsgränserna värderades positivt, medan 
omsorgen var väldigt pressade av att de hade svårt att hålla sina 
tidsplaner, vilket berodde på omständigheter som de själva inte 
kunde påverka. Besluten fördröjdes av såväl politiker som fackliga 
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organisationer. En tolkning jag gör är att effektivitet relaterades till 
förmågan att hålla tidsgränser, och därmed fick detta också en 
viktig symbolisk betydelse i organisationen, som uttryck för att 
kvalité blev synonymt med förmågan att hålla tidsgränser. Detta får 
också betydelse för gruppernas identitet och status, eftersom 
förutsättningarna att hålla tidsgränser är olika, beroende på om 
man arbetar med objekt eller processer.  
 
Men tiden är inte intressant i sig, utan blir intressant när den 
relateras till rummet, till lokalisering och territorier (Boden, 1994; 
Giddens, 1984). Studien visar att tid och tidsgränser får sin mening i 
sociala och kulturella kontexter, där tiden kan förstärka eller över-
brygga upplevelsen av närhet-distans och autonomi-kontroll. Att 
själv kunna bestämma över sin tid och sin tidsplanering var ett åter-
kommande tema i studien och detta var relaterat till fysisk närhet 
eller distans i förhållande till ledningen. Detta förhållande aktuali-
serar frågan om den fysiska lokaliseringen av verksamheter och 
personer görs av tradition och gammal vana eller genom medvetna 
strategier. Av studien framkommer att det snarast är det första 
förhållandet som gäller, att det är traditioner som tas så för givna 
att de inte diskuteras eller ifrågasätts. Visserligen berörs detta tema 
i båda grupperna, men det görs på ett sätt som om man inte tar det 
riktigt på allvar, som om det vore något utopiskt och otänkbart. En 
reflektion jag gör är att verksamheter som arbetar med processer 
bör ha fysisk närhet till politiker och ledning, för att därigenom 
också ha större tidsmässig närhet och möjlighet att kontinuerligt 
följa varandras arbete.  

Med det resonemang som förts här argumenterar jag för att 
denna studie bidragit till att fokusera betydelsen av social påverkan 
och identitetsskapande i förändringsprocesser i kommunala orga-
nisationer. Sådan kunskap är ett komplement till den kunskap som 
finns om ekonomiska och organisatoriska förändringsprocesser, och 
kan kasta ett nytt ljus över dessa, inte minst vad gäller sambandet 
mellan identitet, meningsskapande och organisering i lokala kon-
texter. Jag menar inte att detta sätt att se på förändringsprocesser är 
det rätta eller det sanna eftersom även denna studie begränsas av de 
tolkningsramar som valts. Dessa har bidragit till en fokusering på 
identitetens betydelse och i de teoretiska referensramar som valts 
har den sociala identiteten betonats och knutits till olika aspekter av 
grupptillhörighet och social kategorisering (Ahrne, 1993; Brewer & 
Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991). Med ett annaat 
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teoretiskt perspektiv hade identitetsbegreppet tolkats på annat sätt. 
Detta ser jag dock inte som en begränsning av studien utan som ett 
ställningstagande som gjorts.  

 
 

Studiens resultat relaterat till tolkningsramar  

Som en inledning till en diskussion om detta vill jag knyta an till 
den inledande resemetaforen. När människor planerar en resa och 
pratar om den med andra, blir de frågor som ställs och de förvänt-
ningar som målas upp, uttryck för ideologier och värderingar som 
inte uttalas och som kanske inte ens kan uttalas. På samma sätt 
tolkar jag de ideologiska strukturernas betydelse i planeringsfasen i 
denna studie. De uttryck som används i fallbeskrivningarna för att 
beskriva hur man upplever tillståndet i kommunen under plane-
ringsfasen är starka, t.ex. krig, strid, revir och gränser. Detta skall 
inte tas bokstavligt, att man menar att det råder krig, utan skall 
snarare ses som metaforer för det som krig, strid, revir symboliserar 
i detta skede, kamp om kontroll över territorier, fysiska såväl som 
psykologiska (Giddens, 1984; Whitaker, 1995). Att det är just dessa 
metaforer som används tolkar jag som uttryck för upplevelsen av 
att organisationen är hierarkisk och av att förändringarna plane-
rades uppifrån under stort hemlighetsmakeri.  

Ideologiska strukturer 

Jag kommer att utveckla ett resonemang för att försöka skapa 
mening i sambandet mellan ideologi, identitet, meningsskapande 
och organisering, på följande sätt. Ideologiska strukturer är djupa, 
meningsbärande strukturer och det är inom dessa gränser som 
identitet och mening skapas, och gränserna för handlande och 
organisering definieras. Erfarenheter av eget och andras handlande 
bidrar till att befästa, bekräfta eller förändra den sociala identiteten 
som i sin tur får betydelse för det framtida organiserande, i en 
spiral utan början eller slut. Identitetsskapande, meningsskapande 
och organisering är ömsesidiga, reflexiva sociala processer som 
möjliggörs och begränsas av de organisatoriska strukturerna. När 
de formella och fysiska strukturerna är i förändring, som i plane-
ringsfasen eller när organisationen befinner sig i kris (Edvardsson 
Stiwne & Stiwne, 1996), så utgör de ideologiska strukturerna stabili-
teten, grunden, det som håller samman organisationen och därför 
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får dessa stor betydelse i planeringsfasen. Som nämndes i kapitel 
två, kan man se stabilitet och förändring som aspekter av varandra. 
Jag skall utveckla resonemanget. 

Giddens (1984) kritiserar Habermas för att vara utopisk och naiv 
när det gäller hans tilltro till värdekonsensus, och möjligheterna till 
rationella samtal, baserade på god vilja och goda argument. 
Giddens (ibid.) menar att detta resonemang döljer den pragmatiska, 
praktiska mångfald av motiv och uppfattningar som finns i en 
kontext. Kritiken blir lätt att hålla med om när man ser till resulta-
ten av denna studie. De kommunikativa normerna som identifierats 
i studien skulle snarare kunna tolkas som systematiskt förvrängd 
kommunikation. Men Giddens (1984) hävdar att detta begrepp i allt 
för hög grad har fokuserats på språket, men detta kan inte skiljas 
från kontext och relationer i vardagslivet. De kommunikativa nor-
merna skulle snarare vara uttryck för makt och dominans (Giddens, 
1984; Mumby, 1988), en slutsats som finner stöd i Alvessons (1991) 
tes om att mål-medel rationalitet och effektivitetsöverväganden 
dominerar i pratet (diskursen) om vad som är relevant, viktigt och 
legitimt och som därmed ges hög status i organisationen.  

Forssell & Jansson (1995) visade i en studie att sådan effektivi-
tetsideologi i första hand tillämpades på skol- och socialförvaltning, 
i en kommun där nya organisationsformer diskuterades. Att det var 
just dessa förvaltningar som kommunledningen upplevde som 
svårstyrda känner vi igen även i denna studie, där det också fram-
kommer att det som ledningen definierar som problem definieras 
som nödvändiga förutsättningar för arbetet i andra kontexter och 
andra verksamheter. Min tolkning är därför att ideologiska 
strukturer har betydelse för hur olika former av kunskap värderas. 
Som nämndes i inledningen, när dualismen mellan organisation 
och organisering diskuterades, har tiden olika betydelse i dessa 
kunskapsteoretiskt skilda begrepp. I objektdefinitioner finns tiden, 
men problematiseras inte eftersom det implicit finns en föreställ-
ning om att objekt består över tid, medan i processdefinitioner är 
tiden själva grunden för begreppet. För att återgå till frågan om de 
ideologiska strukturernas betydelse ser jag som en möjlig tolkning 
att dualismen mellan organisation och organisering inte enbart är 
en fråga om begreppsdefinition utan att det också är en fråga om 
kunskapssyn som visar sig i att vissa personer och grupper 
upplever att de har lättare att göra sig förstådda av andra. Med 
grunden i olika kunskapssyn, t.ex. den instrumentella, objektsynen 
och den relationella, processynen, kan det bli svårt för olika 
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individer och grupper att nå samförstånd eller ens att förstå 
varandra, eftersom man inte talar samma språk. Detta kan vara ett 
sätt att förstå olikheterna i de båda gruppernas sätt att skapa 
mening och att organisera sig.  

Med detta resonemang vill jag visa att de ideologiska strukturer-
na inte existerar fristående från människor och deras relationer till 
varandra (Deetz, 1994). I studien blir det tydligt hur 
organisationens ideologi och kultur gestaltas och återskapas om och 
om igen, i konkreta möten, i konkreta situationer (Giddens, 1984; 
Weick, 1979). I samspelet mellan formella, fysiska och ideologiska 
strukturer, i kommunikation och handlande, skapas, befästs och 
förändras människors sociala identiteter. I detta samspel läggs 
grunder för framtida handlande och förhållningssätt, liksom till 
vilka olikheter och konflikter som tillåts och hur de hanteras. Deetz 
(1994) hävdar att ideologi bidrar till att reifiera rådande strukturer 
när ledningsintressen universaliseras och den instrumentella 
kunskapssynen tillåts dominera.  

Social identitet och identitetsskapande 

Den sociala identiteten handlar om vem man är och vem man tillåts 
vara (Asplund, 1983; Mead, 1934) i en social och kulturell kontext. I 
kommunikation och kommunikativa handlingar möter individer 
och grupper organisationens ideologiska strukturer (Conrad, 1983) 
och i dessa möten skapas, bekräftas eller förändras identiteten. Till-
hörighet och gränser har viktig symbolisk betydelse för föreställ-
ningarna om hur man själv och andra värderas i organisationen 
(Ahrne, 1993; Hogg & Abrams, 1995; Weick, 1995). När resurser är 
begränsade och man upplever konkurrens mellan grupper förstärks 
identifikationen med den egna gruppen och avståndet eller klyftan 
till andra vidgas. Under sådana omständigheter idealiseras före-
ställningarna om den egna gruppen medan negativa föreställningar 
om andra grupper förstärks och stereotypiseras (Boalt Boëthius, 
1996; Brewer & Miller, 1996; Edvardsson Stiwne, 1993; Hogg & 
Abrams, 1995; Turner, 1991).  

Under planeringsfasen handlar osäkerheten om hur olika verk-
samheter och grupper skall definieras, värderas och positioneras i 
den nya organisationen. Om man tar den utgångspunkten att iden-
titet och identitetsskapande är de primära processerna, blir det be-
gripligt att så mycket tid och energi ägnas åt att skaffa, tolka och 
jämföra information liksom den symboliska betydelse vissa hand-
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lingar får. Exempel på detta i studien är vilka som väljs att ingå i 
projektledningsgruppen, vilka chefer som får förordnande utan att 
söka, vilka verksamheter som undantas från generella regler och 
vilka kriterier som tillämpas vid chefstillsättningarna. Dessa hand-
lingar blir utgångspunkt för jämförelser och värderingar av sig själv 
och andra. För att följa resonemanget vidare så tar meningsskapan-
det sin utgångspunkt i detta identitetsskapande. Vissa händelser 
blir då kritiska och framträdande, t.ex. liknande händelser i det för-
flutna, händelser som uppfattas som hotfulla, överraskande eller 
obegripliga (Weick, 1995). Meningsskapandet är lokalt och kon-
textuellt och har betydelse för handling och organisering.  

 
Organisering och organiseringsstrategier 

De organiseringsstrategier som har identifierats är begripliga, som 
praktiska konsekvenser av det resonemang som förts om samspelet 
mellan identitet, meningsskapande och organisering. Men hur kan 
man teoretiskt relatera detta till samspelet mellan människorna och 
de formella och fysiska strukturerna, när förväntningarna finns om 
att dessa skall förändras. I den diskussionen infereras ledningens 
motiv och intentioner utifrån det material som finns. Som nämnts 
tidigare finns inga primärdata om vad man diskuterat i den grup-
pen, eller på vilket sätt detta gjorts. 

En fråga som kan ställas är om det var någon som ville ha en för-
ändring av de formella strukturerna och den hierarkiska ord-
ningen? Ledningen uttryckte vid flera tillfällen att enighet och 
konsensus var nödvändigt, att enheter som gick sina egna vägar var 
problem i organisationen, och att kommunledningen skulle återta 
kontrollen, genom ytterligare en hierarkisk nivå. Detta tolkar jag 
som att ledningen snarast ville förstärka den hierarkiska ordningen. 
Detta kritiserades visserligen av fastighetskontoret, men samtidigt 
var de också bekymrade över att vissa enheter tillåtits bli alltför 
självständiga och när deras egen verksamhet expanderade var 
ambivalensen stor till att detta också, med nödvändighet, verkade 
medföra ökad differentiering och hierarki och därmed hota deras 
grundläggande demokratiska värderingar. Min tolkning är att de 
behövde den hierarkiska strukturen för att kunna behålla sin 
position och sitt arbetssätt. I omsorgsgruppen var ilskan och 
frustrationen över den hierarkiska ordningen stor, men samtidigt 
var denna en förutsättning för deras autonomi, självständighet och 
ansvar i arbetet i den betydelsen att hierarkin också gav dem 
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möjligheter att kontrollera sina verksamheter. På sina arbetsplatser 
var de i toppen på hierarkin, och i den betydelsen blir deras 
organiseringsstrategier intressanta, eftersom de på sina 
arbetsplatser kan definieras som meningsgivare. En fråga man kan 
ställa sig är hur de ”översätter” sina erfarenheter av den hierarkiska 
strukturen till sina egna verksamheter? 

Man kan säga att i fallbeskrivningarna beskrivs de överordnade 
strukturerna som hierarkiska och hindrande, samtidigt som dessa 
användes aktivt av grupperna för att undvika ansvar för vissa situa-
tioner, särskilt sådana som kunde medföra öppna konflikter och 
utmaningar. I praktiken tycks det som om organiseringsstrategierna 
grundläggs där i samspelet mellan människorna och de formella 
strukturerna (Giddens, 1984).  

 
Organiseringsstrategier som motståndsstrategier 

En fråga man kan ställa sig, utifrån resultaten av studien, är om de 
olika organiseringsstrategierna kan eller skall ses som motstånds-
strategier eller strategier för att på olika sätt värja sig mot påverkan, 
och då främst ideologisk påverkan (Petersson & Carlberg, 1990 ; 
Focault, 1986; Mumby, 1988). I studien stöds ett sådant resonemang 
av att ett återkommande tema i studien är kontroll, ett begrepp som 
återfinns tillsammans med självständighet, professionalitet och 
yrkesstolthet. Hur man kan se på detta samband beror på hur man 
ser på motstånd i organisationen. Alvesson (1991) och Alvesson & 
Willmott (1996) hävdar att i dagens organisationer är den direkta, 
auktoritära styrningen blir allt mindre uttalad och tydlig. Kontroll 
på arbetsplatserna sker istället genom disciplinering, den sociala 
kontrollen i vardagslivet. I sådana disciplineringsprocesser blir nor-
mer, konformitet och motstånd viktiga aspekter av relationerna i 
organisationen som uttryck för den kultur eller det klimat som 
råder (Alvesson, 1991; Hogg & Abrams, 1995). En konsekvens av 
detta, som visas i studien, är att av de konflikter som finns på alla 
nivåer i organisationen så är det bara vissa som tillåts och erkänns 
officiellt, andra döljs. I studien menade t.ex. fastighetsgruppen att 
ett problem i kommunen var att konflikter inom politikergruppen 
doldes medan konflikter mellan politiker och t.ex. socialförvalt-
ningens tjänstemän var allmänt erkända. 

Detta anknyter till vad Deetz (1994) kallar univeraliseringen av 
ledningens perspektiv, de kommunikativa normer som bidrar till 
hur olika gruppers identitet skapas och deras verksamheter defini-
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eras. Frågan är vilka organiseringsstrategier som kan karaktäriseras 
som motståndsstrategier? Eller är det så att motstånd och föränd-
ring är varandras förutsättningar, att det krävs motsättningar, 
öppna eller dolda, för att några förändringar skall komma till 
stånd? 

I forskning om motstånd i organisationer hävdar Prasad & 
Prasad (1997) att vardagligt motstånd (routine resistance) är vanligt 
i dagens komplexa organisationer, där disciplinering, hot om 
arbetslöshet och låg facklig aktivitet gjort att öppna konflikter blir 
allt ovanligare. Författarna menar att Hirschmans (1970) strategier, 
”exit, voice, loyalty” därmed inte längre är tillämpbara utan att 
motstånd uttrycks på subtilare sätt, men att innebörden är att på 
olika sätt förändra maktrelationerna på arbetsplatserna. Exempel på 
sådant vardagligt motstånd i studien skulle t.ex. kunna vara om-
sorgsgruppens agerande på två arenor och fastighetsgruppens 
skämtande och ironiserande över såväl politikernas som övriga för-
valtningars arbetssätt. Till skillnad från öppna konfrontationer är 
det vardagliga motståndet mer pragmatiskt, man vill få jobbet att 
fungera och man vill behålla sin yrkesstolthet (Scheff, 1990), därför 
accepterar man inte vilka förslag som helst, även om man ytligt an-
passar sig. Genom de mer subtila motståndsformerna är det ingen 
enstaka person som tar någon direkt risk, utan det är ett kollektivt, 
tyst, motstånd. Sådana strategier är sällan planerade utan gestaltas i 
ett ständigt förhandlande, där gränser och förväntningar testas och 
utmanas. Prashad & Prashad (1997) menar också att sådana strate-
gier är omedelbara (i tid) och lokala (i rum) och därför erfars de 
främst av närmaste chefer och av kolleger. Den högsta ledningen, 
kan därmed uppfatta det som att förändringar genomförts smidigt 
och utan protester.  

 

Alternativa tolkningsramar - nya frågor 

Med andra tolkningsramar hade andra aspekter kommit i fokus och 
därmed hade också andra frågor genererats. Med ett feministiskt 
perspektiv hade t.ex. genusaspekten lyfts fram tydligare. När man 
läser berättelserna är det uppenbart att projektledningsgruppen 
domineras av män, fastighetsgruppen domineras av män och om-
sorgsgruppen av kvinnor. Kan skillnaderna i organiseringsstrate-
gier, i upplevelserna av att vara aktiv och offensiv respektive reak-
tiv och defensiv vara uttryck för könsskillnader? Kan det vara så att 
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i denna hierarkiska, strukturella organisation hade den manligt 
dominerade fastighetsgruppen som var lokaliserade i stadshuset, 
den kulturkompetens som gjorde att de kunde hantera den kom-
mun-politiker-manliga-hierarkiska kulturen, medan den kvinnligt 
dominerade omsorgsgruppen som var lokaliserade i geografiska 
områden, skilda från varandra och från ledningen, saknade denna 
kulturkompetens? Var deras försök att skapa ett annat klimat i sin 
egen grupp, genom att organisera sig på sitt eget sätt, uttryck för ett 
kvinnligare sätt att organisera sig? Var omsorgsgruppens upp-
levelse av att vara missförstådda av sin omgivning uttryck för att 
deras språk och sätt att uttrycka sig missförstods i den manliga 
kulturen? Ett stöd för detta resonemang ges i kommunala förnyelse-
komitténs utredning (SOU 1996:169, sid 54) där man visade att 
sådana kulturella könsskillnader fanns i de politiska grupperna, 
mellan manliga och kvinnliga ledamöter. 

Men som jag tidigare nämnt kan man också hävda att skill-
naderna i organiseringsstrategier är uttryck för olika kunskapssyn. I 
vissa verksamheter har man en processyn på kunskap, relationer 
och förändring, medan man i andra har en objektsyn. Man kan 
visserligen hävda att detta också är en könsfråga, eftersom t.ex. 
skola- och socialförvaltning är arbetsplatser som domineras av 
kvinnor, men om man istället fokuserar på kunskapssynen får 
frågan om identiteten en annan betydelse. Då handlar det om hur 
den kunskapssyn man företräder värderas i organisationen, oavsett 
om företrädaren är man eller kvinna. Med detta sätt att se kan man 
då hävda att social- och skolförvaltningens sätt att sträva efter 
självständighet och egna organisationsformer kan ses som motstånd 
mot en rationell, instrumentell objektsyn på kunskap? Ett stöd för 
detta resonemang ges i Forssell & Janssons (1995), artikel om 
kommunernas företagisering, där skol- och socialförvaltningen defi-
nierades som problemen i organisationen. En möjlig tolkning är att 
kommunledningens definition av vad som är problem i organisa-
tionen är uttryck för deras motstånd mot en kunskapssyn som de 
har svårt att acceptera. Så vad är motstånd och vem definierar 
motståndet? Är det öppen konfrontation eller dolda ageranden och 
manipuleranden? Bör motståndet döljas eller åtgärdas eller är 
motståndet själva drivkraften i förändringen och därför viktigt att 
lyfta fram, granska och lära sig av?  

Som framgår av detta kan man hävda att de tolkningsramar jag 
valt sätter teoretiska och ideologiska gränser för hur resultaten 
tolkats. Med ett annat teoretiskt perspektiv hade andra frågor 
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ställts, andra begrepp använts och de slutsatser som dragits hade 
sett annorlunda ut. För syftet med denna studie har strukturerings-
teorin tillsammans med socialpsykologiska teorier om social 
identitet och teorier om kommunikation i organisationer bidragit 
till spännande resultat och dessutom givit upphov till såväl nya 
frågeställningar som till intressanta och nya infallsvinklar på kända 
frågeställningar.  

 

Kvalitetskriterier och studiens validitet 

De kvalitetsdimensioner i kvalitativ forskning som Larsson (1994) 
lyfter fram har samtliga relevans för studien. När det gäller fram-
ställningen som helhet, perspektivmedvetenhet och intern logik 
kommer detta till uttryck i behandlingen av materialet, på så sätt att 
såväl de studerade gruppernas som mitt eget meningsskapande ge-
staltas i de berättelser och tolkningar som presenteras, kontrasteras 
och syntetiseras. Ambitionen har varit att konsekvent lyfta fram den 
sociala dimensionen av meningsskapandet. Detta kan visserligen 
också uppfattas som att individerna ignorerats eller försvunnit i 
materialet, men avsikten har varit att lyfta fram individernas sociala 
identitet för att tydligare visa hur samspelet mellan individen och 
de sociala strukturerna och identitetsskapandet gestaltas. 

Ett annat kvalitetskriterium är den skrivna produkten och i 
vilken utsträckning och i vilka avseenden denna fått läsarna se på 
välkända, vardagliga fenomen som t.ex. organisationsförändringar, 
information och kommunikation med andra ögon, och om det 
stimulerat till egna konstruktioner av fortsättningen eller slutet på 
historien. Som jag nämnt tidigare så har detta delvis varit ett 
dilemma i mitt skrivande eftersom jag känner till fortsättningen och 
det har naturligtvis påverkat mig. Ett sätt att hantera detta har varit 
det kontinuerliga samspelet mellan teori och empiri. 

Kvalitetskriterier som har att göra med resultaten och studiens 
validitet har att göra med studiens relevans och på vilket sätt den 
bidrar till ny kunskap om förändringsprocesser med tonvikt på 
meningsskapande och organisering. I studien visar data från olika 
källor både på samstämmighet och gemensamma mönster mellan 
grupperna men också på olikheter. Genom att använda olika teo-
retiska tolkningsramar har nya perspektiv på dessa likheter och 
skillnader lyfts fram, men valet av tolkningsramar har också gett 
studien dess begränsningar. Genom fallbeskrivningarnas fyllighet 
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ges möjlighet för läsaren att tolka materialet från andra utgångs-
punkter. 

I studien finns inte många hänvisningar till tidigare forskning 
vare sig om anteciperade förändringar eller om planeringsfasen, av 
den anledning att det saknas forskning med detta fokus. För att 
undersöka studiens relevans har jag relaterat den till några forsk-
ningsresultat från de studier som gjorts inom ramen för den kom-
munala förnyelsekommitténs arbete (SOU 1996:169). I sitt slutbe-
tänkandet säger man att en ambition i kommitténs arbete var att 
försöka att fånga hur ’svårfångade och rörliga av- och omlärnings-
processer’ gick till såväl som att undersöka vad förnyelsearbetet 
fick för resultat. Man lyfter fram betydelsen av att forska om såväl 
förändringsprocesser som om effekterna av förändringar. Denna 
studie bidrar till kunskap om vilken betydelse det som sker under 
planeringsfasen kan ha för framtida organiseringsstrategier. 
Studien visar att ideologiska strukturer har betydelse för identitet, 
status och meningsskapande under denna fas.  

Studiens resultat kan valideras genom att man jämför dessa med 
forskningsresultat från andra studier. Några av resultaten från 
studierna i SOU 1996:169 tyder på att vissa av de problem och 
dilemman som identifierats i studien inte är situationsbundna utan 
mera generella och ideologiska. Exempel på detta är t.ex. att man i 
utredningen visar på att skillnader i synen på styrsätt inom en kom-
mun i många fall var större än skillnaderna mellan kommuner (ibid. 
sid 33), att det fanns konflikter mellan heltids- och fritidspolitiker i 
kommunerna (ibid. sid. 53) och att kvinnliga politiker ifrågasätter 
det politiska arbetets organisering och kultur. Ytterligare exempel 
är att tjänstemännen i allt högre utsträckning än tidigare övertagit 
politikernas roll att balansera olika behov och tillgängliga resurser 
vilket bidragit till att förvaltningschefers och politikers roller kan 
beskrivas som symbiotiska, ömsesidigt beroende av varandra. 
Genom att på detta sätt relatera forskningsresultaten från andra 
studier till några av de teman som finns i denna studie ges stöd för 
att dessa fenomen inte är specifika för Friköping, men att det sätt 
som de uttrycks på kan relateras till denna kontext. Detta ligger 
också i linje med de slutsatser som har dragits tidigare att ideo-
logiska och pedagogiska problem inte enbart kan hanteras med 
strukturella lösningar.  

Eftersom de studier jag jämfört med inte gjorts under likartade 
förutsättningar går inte resultaten att jämföras direkt, men de lik-
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artade problem och teman som identifierats kan tolkas som uttryck 
för att ideologiska strukturer blir framträdande i kriser eller i situa-
tioner när osäkerhet och ovisshet om framtiden är stor, och att det 
är då strukturerna ’existerar’ (Giddens, 1984) i de meningsbärande 
djupstrukturerna, i berättelser, bilder, metaforer och rykten. När 
krisen är över och det finns fast mark under fötterna, stoppas de 
känslor och upplevelser som dominerade i planeringsfasen undan 
och kvar finns retuscherade och redigerade berättelser om hur det 
var. I studien blev detta tydligt i de intervjuer som gjordes i maj, 
när flera av de intervjuade överraskades av hur de uttryckt sig i den 
första intervjun, de hade ’glömt’ detta. Trots detta lever minnena 
kvar i berättelserna och metaforerna. 

 

Praktiska implikationer och fortsatt forskning 

Som läsaren uppmärksammat så tycks det som om studiens resultat 
snarare genererat en mängd nya frågor än nya teorier och vän av 
ordning ställer sig frågan ”Hur skall man göra då?” Som tidigare 
nämnts så är min uppfattning att de erfarenheter som görs och de 
känslor som väcks under planeringsfasen har betydelse i de spår 
som sätts, som potential för handling och organisering, men att det 
inte går att förutsäga det framtida, konkreta handlandet. Men några 
reflektioner jag gjort är följande.  

Erkännandet av betydelsen av det kontextuella meningsskapan-
det och det lokala organiserandet är en utmaning mot generella 
planer och implementeringsstrategier när det gäller förändringspro-
cesser. Som Marshak (1993) hävdar så kräver det andra lednings-
strategier att följa en förändringsprocess än att genomföra en för-
ändring. 

Att lyfta fram frågan om kunskapssyn och därmed ideologi som 
viktiga strukturerande faktorer får pedagogiska konsekvenser i 
organisationen. Ledningens och chefernas viktigaste uppgifter blir 
att kontinuerligt granska och värdera de fakta och de modeller som 
presenteras, liksom formerna för detta. Att kunna ställa bra frågor i 
olika sammanhang och att kunna såväl lyssna på som se olika reak-
tioner, blir därmed minst lika viktigt som att själv kunna argumen-
tera för och besvara alla frågor.  

Det är här, i reflektionerna över hur man kan förhålla sig till möj-
ligheterna att få till stånd förändringsprocesser i organisationen, 
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som avhandlingens pedagogiska relevans framträder. Som jag ser 
det så har strukturerna som form betydelse men att hur dessa ges 
och får mening är en pedagogisk uppgift och kräver pedagogisk 
kunskap och kompetens. Ett konkret förslag är att pedagogisk kom-
petens kompletterar ekonomisk och organisationsteoretisk kompe-
tens i ledningens förändringsarbete. 

Av de forskningsresultat som framkommit i studier som gjorts 
inom ramen för kommunala förnyelsekommitténs arbete (SOU 
1996:169) kan man dra den slutsatsen att planerade förändringar i 
den betydelse som detta har i studien, inte längre är så vanligt före-
kommande, utan att planerings-, implementerings- och utvärde-
ringsfaser går in i varandra och är ständigt pågående. I så fall kan 
man ställa sig frågan om den osäkerhet och oro som finns i plane-
ringsfasen, och den betydelse de ideologiska strukturerna har är 
endemiskt i organisationerna och att man aldrig tillåts ’vila’ i någon 
mera stabil och trygg fas. Detta vore värt att undersöka närmare. Ett 
annat tema för vidare forskning är identitetsskapandets betydelse i 
organiseringen av kommunala verksamheter. Sådan forskning kan 
med fördel fokusera dels på identitetsskapande faktorer som ålder, 
kön, etnicitet och utbildning dels på betydelsen av tillhörighet till 
olika grupper som t.ex. ledningsgrupper, politikergrupper, projekt-
grupper, tillfälligt anställda eller inhyrd arbetskraft. Är det kanske 
av större betydelse för handlingsfrihet och möjligheter till själv-
ständig organisering, var man finns lokaliserad och hur den verk-
samhet man arbetar i definieras, än om man är man eller kvinna? 
Sådana frågor bör relateras till hur synen på arbete och lärande och 
kompetens förändras i samhället. 

Ytterligare ett tema för vidare forskning är relationen mellan 
övergripande kontext och lokala kontexter, särskilt i hierarkiska 
organisationer där ledningen i lokala kontexter är såväl menings-
skapande som meningsgivande. Hur ser sambandet ut mellan led-
ningens meningsskapande och meningsgivande funktion? Hur 
översätts idéer och ideologier och hur kommuniceras detta? Ett sätt 
att vidare undersöka detta är att granska det vardagliga organi-
serandet som uttryck för olika motstånds- eller förändringsstrate-
gier och undersöka hur detta gestaltas, i vilka situationer, av vilka 
aktörer och mot vad eller vem riktar sig motståndet. Är det så att 
förändringar åstadkommes där motstånd erkänns, hanteras och ut-
manas? Är det i så fall ett dåligt tecken när man beskriver att för-
ändringar genomförts smidigt och smärtfritt? 
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Summary

Planned change is exercised at different stages; planning, imple-mentation
and evaluation. The point of departure for this study is the planning
stage of an organisational change in a local govern-ment. The planning
stage is divided in three theoretical stages; anticipation, culmination and
the aftermath.

Introduction

When I conducted a pilot study in a municipality where the local
government was undertaking major restructuring one experience was
that anticipations relating to the outcome were firmly estab-lished within
the group of middle managers who were being stud-ied (unpublished
study. Some parts are published in Edvardsson Stiwne & Stiwne, 1996).
Some expected the changes to be an op-por-tunity for them to be able to
implement new routines and ideas, while some actively resisted any
thought of such a development. Another important experience was that
the carrying out of research into an organisation in decline was fraught
with implications. All relations, contacts and actions had to be strictly
agreed upon and manifest, as paranoid suspicion was ever ready to raise
its ugly head (Kernberg, 1986).

By the end of 1992, the researcher was informed that the local
government in Friköping, the municipality involved in this inquiry, was
planning to carry through an organisational change.

From the end of 1980 most Swedish municipalities were experi-encing
declining economies (SOU 1996:169). In consequence of this was that new
priorities had to be drawn up and new ways of or-gan-ising the work
were elaborated. From 1990 major governmen-tal reforms were
undertaken in order to facilitate privatisation and the application of
business methods to their own activities (ibid.). In order to make the
local governments more effective new manage-ment models were
implemented where the corporate culture was the norm (Stewart &
Ranson, 1994).

The primary aim of the study was to inquire how sense making
processes and anticipations of the future were created and acted out in
the organisation during the planning stage. One hypothesis was that at
that stage, uncertainty about the future would be at a maxi-mum at all
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levels, and that this would be played out in narra-tives, rumours, fantasies
and actions (Alvesson, 1991; Weick, 1995). Questions to be asked, while
working with the study were:

What does the local context mean for the sense making pro-cesses?
And what do sense making processes mean for the anticipa-tion of
organisational change? How are these processes acted out in the way the
groups talk about both themselves and others?

Which organising strategies do the groups advocate (how do they
talk about their strategies) and which do they use? How are these acted
out at different kinds of meetings? Are these strategies subject to change
during the planning stage?

How are values, norms and ideologies personated in sense making,
identity creation and organising? How do these change during the
planning stage?

Methodological Considerations and Procedures

From an open and intuitive start of the inquiry, more focused ques-tions
emerged out of theoretical references, field work, interpreta-tion and
analyses of the data. The nature of the inquiry made it nat-ural to use an
interpretative perspective, where focus is on meaning and interpretation
(Denzin, 1994; Smith, 1993), and try to create, compare, interpret subjective
narratives and images in or-der to find the deep, ideological structures,
that may constrain or enable organ-ising and related organising strategies
(Clegg, 1975; Conrad, 1983; Giddens, 1984).

The study is conducted in the Swedish municipality of Friköping, with
approximately 26.000 inhabitants. It is situated in the south of Sweden,
in a mixed urban and rural area.

By the end of 1992 the local authorities decided that a restructur-ing
of the organisation was necessary, due to a declining economy and
problems in managing and controlling some departments, es-pecially
the departments of education and social welfare. Two ex-ternal consultants
were brought in and a project organisation was established. A schedule
was agreed upon in which it was stated that in November 1993 a draft of
a new organisation would be pre-sented and would be referred back to
different interest groups for consid-eration. In May 1994 the local
government councillors would arrive at a decision. In the study this stage
when the new organisa-tion is being planned, communicated and decided
upon, is referred to as the planning stage. This is from a managerial

- 215 -



point of view, but as the study focuses on groups at lower hierarchical
levels, the plan-ning stage is divided into three theoretical stages,
anticipation (until November when the proposition was presented),
culmination (until May, when the decision was made) and the aftermath.

The study is a comparative instrumental case-study (Stake, 1994). The
object of study is the process of sense making and organ-ising as it unfolds
in the two cases or groups. These are composed of local authority
councillors in two different departments. The first department is a local
authority housing department and the group consists of eight persons,
five men and three women. From this point on this group will be referred
to as AHG (local Authority Housing Group). Their primary task was to
maintain and manage the housing property on behalf of the local
government. They were located in the town hall, and they had good
personal knowledge of the state of the organisation. The second is the
department for the care of the elderly and the handicapped, and the
group consists of 25 persons, 22 women and three men. From this point
on the group will be known as CEH (Care of the Elderly and the
Handicapped). They were all of them supervisors or administrators at
the depart-ment. The supervisors were situated in local districts and the
ad-min-istrators at the office of social welfare, one block away from the
town hall.

A project team was set up to plan, communicate and draft a pro-posal
for a new organisation. The data consists of public documents produced
by the project team and field notes from public meetings arranged by
them. The researcher had no personal communication with the team,
neither were they interviewed nor observed.

Group meetings were observed and the participants interviewed twice,
in September 1993 and in May 1994. In AHG all participants were
interviewed; in CEH a selection of ten persons were inter-viewed, one or
two from each of the local districts.

Data was constantly reviewed, analysed and interpreted as the inquiry
unfolded and a theoretical frame of reference developed (Alvesson &
Sköldberg, 1994; Denzin, 1994; Geertz, 1973). This was a sense making
process of its own, where I was looking for patterns in the way people
were describing and acting out feelings, expecta-tions, identities as well
as situations and events (Czarniawska-Joerges, 1993; Denzin, 1994). In
the study focus is on collective, so-cial processes and not individual or
administrative, organisational processes (Hogg & Abrams, 1995). The
cases are presented as ’thick descriptions’ of how the groups made sense
of the planning stage and how they put into play their anticipations and
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organising strategies for the future. These descriptions are condensed
and re-constructed into group images of the local authority government
as an organisation and of the identities and positions of the groups. These
images are compared, interpreted and analysed in relation to the
theoretical frames of reference.

Theoretical Frame of Reference

I will describe my theoretical frame of reference by defining main concepts
and how I relate those to structuration theory (Giddens, 1984) and social
psychological theories of social identity (Hogg & Abrams, 1995; Turner,
1991) and theories of inter group relations (Brewer & Miller, 1996; Brown,
1990; Hogg & Abrams, 1995; Edvardsson Stiwne, 1993).

Throughout the study I relate to some concepts dialectically, and my
point is that change processes are contextual and local, where previous
experiences, time, space and identity matters, when peo-ple are trying to
make sense of their working life. Organisation is de-fined as an object that
is bounded, measurable, manageable (Jacobsson, 1994) and organisational
change as a change in its form (Löwstedt, 1995). In organisations
communication is an instrument for the processing of information.
Organising is defined as the pro-cess by which people perceive, interpret
and enact organisations (Boden, 1994; Czarniawska-Joerges, 1993; Deetz,
1994) in commu-ni-cation and action. Changes in organising strategies
implies changes in meaning and identity.

The duality of structures (Giddens, 1984) means that organisa-tional
structures are created in human action as well as the means of those.
Structures are both constraining and enabling in an ongo-ing process of
influence, where what is structure and who is the actor is defined by
time and space. In the study formal, physical and ideo-logical structures
are defined (Löwstedt, 1995).

Context has two meanings, as an overall context (the organisa-tion) and
as local contexts. Organising strategies are defined as collective action in
a local context where ideological structures enable or con-strain action.
Identity is defined as the social identity, grounded in an individual or
groups awareness of their belonging to either an ascribed or an achieved
social category or group (Brewer & Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995;
Turner, 1991). Identity is socially con-structed in a social and cultural
context and in the way people are valued and positioned. The social
structure of an organisation is constructed in the way power and status
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rela-tions are defined and enacted. Sense making is an ongoing social
process, grounded in identity creation (Weick, 1995), The process is
retrospective, it is fo-cused on some sort of critical incident, and is driven
by probability rather than accuracy. These characteristics sets the concept
apart from other explanatory processes such as understanding,
interpre-tation and attribution. Sense is made in the individual’s relating
to the world, in his or her endeavouring to come to grips with strange,
unexpected or new situations, feelings and experiences.

Sense making, Ideology and Organising

In this section I will present the results of the study and the conclu-sions
reached by summarising the reconstructed images grounded in the thick
descriptions presented in the study.

The CEH groups images of the organisation

Their image of the organisation was that it was a hierarchical structure,
where the department of social welfare and the CEH (as part of that) was
on the lowest rung of that hierarchy, in spite of the fact that it was one of
the largest departments. The organisa-tion was signified as ’a necessary
evil you have to adapt to’ where power was exercised in symbolic actions.
This was exemplified by the localisa-tion of the department (outside the
town hall) and in the way it was defined, valued and positioned in the
organisational discourse.

During the planning stage, where the project team was working with
the over all organisation, a restructuring of the CEH-depart-ment had
been carried out. As a result of this all supervisors and administrators
had to apply for new offices in competition with each other. The
reorganisation was demanded by the local gov-ern-ment authority, and
thus it was experienced as a symbolic ex-pres-sion of how power was
exercised. For the time being the CEH did not engage in issues concerning
the overall organisation as they were deeply involved in their own
matters. In their own reorganis-ing process they experienced the
hierarchical structure of their own department and how power and status
relations were being nego-tiated within their own group.

In the aftermath doubts were expressed as to whether there would be
any major changes in the organisation due to the fact that the management
would not be willing to change the power-status-relations, and that the
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same persons would occupy the new man-agerial positions. Their
conclusions were that tradition and per-sonal considerations would direct
the implementation of the new organi-sation rather than innovation, and
the planning process was sum-marised as ”Much ado about nothing”.
The main issue for the future would be the selection of the ’right’ persons
for the new offices.

The AHG´s images of the organisation

The AHG had an overall view of the organisation, due to their local-isation
in the city hall and the character of their work. The group identified
some major problems in the organisation, i.e. lack of co-ordination, and
as a consequence of that a waste of resources and departmentalisation of
work responsibilities. Those problems were defined as structural
problems by the authority but as rela-tional problems by the group. The
state of the organisation during the anticipation stage was characterised
as a state of war where every-body was feeling that their position was
being threatened, due to lack of information about what was going on in
the project team. This generated competition and conflicts in and between
groups, and as a result of this a win-lose situation arose and culmi-nated
when the proposal of a new organisation was presented.

The group’s previous experience was that when new organisa-tional
models were to be implemented, the outcome depended on how the new
managers related to the staff and to the overall or-gani-sation. Their
experiences in the planning stage was that lobby-ing managers were the
’winners’, for it was they who had suc-ceeded in influencing the outcome
of the planning process.

The CEH groups images of their identity and position

The CEH was a large formal group. They met once a month together
with the female head of the department. The supervisors came from
different professions i.e. home service, nursing and administration with
various educational backgrounds. They had no common professional
identity, norms or well defined common task, and did not perceive
themselves as a we-group (Brewer & Miller, 1996; Hogg & Abrams, 1995;
Turner, 1991). They were defined as a group by their functions as
supervisors or administrators (Whetten & Gregersen, 1995), but not by
territory, as they were situated in different local districts. They were
defined as a CEH-group by others, but they regarded themselves as a
group only at special oc-casions, in various formal gatherings. Those
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large group meetings (Edvardsson Stiwne, 1992; Kreeger, 1975) were
experienced as un-pleasant and sometimes threatening. This was partly
due to the competition and a fear of internal conflicts arising during the
re-structuring of the organisation, but also to the group dynamics in the
large group. At their workplaces they were at the top of the hierarchy,
they had the responsibility and the authority to manage their districts
quite independently and where they were a some-body. Thus they had
to manage these different social identities. Firstly as belonging to a low
status group, they performed the role of ’victims’ reacting to decisions
made by authorities. In the public arena this was enacted in public
compliance to rules and norms. Secondly as supervisors they were
important, independent and powerful actors in the private arena of the
workplace or with im-mediate colleagues.

During the planning stage their conception of the hierarchical structure
of the organisation was confirmed, as well as their posi-tion in the
organisation. Within the group power-status relations were altered during
the change process and new status criteria were constructed. Those who
were defined as ’winners’ were those who had obtained the positions
they strived for, who ’played by the rules’ and who had asked for help
from professional councillors in order to make sense of and adapt to the
new circumstances.

The AHG´s images of their identity and position

The group was small; they had a common well defined task, and they
met on a daily basis in their office at the town hall. They were defined as
a group by both themselves and by others (Brewer & Miller, 1996; Hogg
& Abrams, 1995; Turner, 1991), not only by func-tion but also by territory
(Whetten & Gregersen, 1995). Due to their task they had close work
relations with people in other depart-ments as well as authorities and
they had a central position in a relational exchange network (Cook, 1977;
1990). The meetings were formal and task oriented, communication was
frank and cheerful and they frequently used jokes, irony and metaphors
to express what they really thought about the state of affairs in the
organisa-tion and in the group. They co-operated and worked as a group
with a mini-mum of bureaucracy and administration. They defined
themselves as ’missionaries’, who wanted to assist and help others without
selfish motives. By others they were defined as conquerors.

The were very engaged in the work of the project team, and lack of
information and lack of possibilities to participate upset them to a great
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degree. This culminated when the new organisation was pre-sented. Here
they were defined as ’winners’ as they were to take over staff and tasks
from other departments. At first this was viewed positively, as the change
was entirely to their advantage. But after a while they experienced that
changing structures and tasks also affected the structure and the relations
within the group. New and better administrative routines were
demanded as well as more specialisation and differentiation in the group.
The reflection made in the aftermath was that the price they would have
to pay for the expansion might turn out to be greater than they had
expected. They were winners in one sense but maybe at the expense of
the values and ideologies they had maintained.

Conclusions

The images of the groups are interpreted and compared in the con-text of
the overall organisational change process, and within the theoretical frame
of reference. This focuses and enables some inter-pretation but it also
limits the study to some degree.

My conclusions are that at the planning stage, much anxiety, frustration
and anger comes into play in the organisation, and that much time is
devoted to getting hold of, interpreting and compar-ing information. This
is more obvious and explicit in some parts of the organisation than in
others, i.e. in the town hall and among the group of managers. In order
to make sense of the way the groups anticipate change and how they
make sense of and organise for the future the following aspects have to
be considered.

Sense making is contextual. The groups images of their identity in the
organisation is a main aspect of sense making and sense giv-ing, where
the authority are sense givers when they define the problems and set the
agendas for the whole organisation. Social identity is socially and
culturally constructed, and sense making is grounded in identity
construction (Weick, 1995). In collective sense making the frames of
reference are set for action and organising. In the study the CEH group
perceived themselves as a formal gather-ing, rather than a group they
identified with, they had low status in the organi-sation due to their
belonging to the department of social welfare and they had to manage
two different identities, one in the public arena and the other in the local
context. The over all organi-sation was distant and peripheral and they
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did not involve them-selves to any great degree in the work of the project
team. The AHG per-ceived themselves to be a reference group, working
closely together, sharing the same values and norms and working with a
common primary task. Keeping the centrality in the exchange net-work
was a crucial issue although this was motivated by the care of the overall
organisation and not by their aspiration for power or status. They were
deeply engaged in the work of the project team, as the out-come would
have a direct effect on their work and iden-tity.

Organising strategies. Organising is a social process where the inter-play
between structures and actors is enacted. Organising strategies are
collective actions in contexts where the knowledge of the ideo-logical
structures enable and constrain those actions (Giddens, 1984). The CEH
groups strategies are identified as reac-tive and defensive in the public
arena, but active and offensive in the way they relate to their local contexts.

Ideological structures. This concept is a combination of what Löwstedt (1995)
refers to as action- cognitive- and dialogue struc-tures, and in the study
these are also referred to as ’frames of refer-ence’ (Spybey, 1989). These
structures are enacted in the way people talk about the organisation and
about both themselves and others, an in how phenomena are defined
and labelled (Alvesson, 1991; Boden, 1994; Conrad, 1983; Czarniawska-
Joerges, 1993; Mumby, 1988; Weick, 1995). Ideological structures were
signified by com-municative patterns and norms that developed, and
those were as follows:

Important issues are discussed and agreed upon behind closed doors while
in public the same issues are dealt with in symbolic actions. The secrecy
of the project teams work is one example, the dual organising strategies
of the CEH group is yet another.

Indirect communication was frequently exercised both in the work of the
groups and in the way the authority communicated their work. This
means that one issue was on the agenda and dealt with at a surface level
(Clegg, 1975), but this was interpreted and responded to at a deep level.
The authority showed this by defining problems and giving reasons for
the change in one way, but responding to questions and critique in a
different and contradic-tory way. In the REG group jokes, irony and
metaphors were ways to change the level of communication.
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The norm of conformity and loyalty was enacted in the way the groups
presented a united front to the world and thus differences and conflicts
were kept within the group.

On the surface level of communication, in the organisational dis-course,
a rational view of knowledge was practised but in praxis they applied a
referential view (Hogg & Abrams, 1995; Turner, 1991).
Those aspects were salient in the planning stage and the experi-ences
and knowledge the groups achieved will remain as traces, as potentials
for future action and organising strategies.

My final conclusions are that this study has contributed to know-ledge
about change processes, about sense making and organising in the context
of a local authority government, by focusing on sense making, identity
creation and social influence. This kind of know-ledge is a complement
to knowledge generated by researchers in such domains as economy
and organisational theory and behaviour. The theoretical frame of
reference have contributed to the focus of these issues, and therefore they
also limit the study. Another theo-retical frame of reference would have
yielded different ques-tions and other conclusions.

As a pedagogue I would argue that the main differences between the
groups are due to the fact that they grounded their work and their sense
making on different views of knowledge. In the organi-sational discourse
reality was perceived, treated and valued as objects, and this was easier
for the AHG to adapt to, owing to their task. In the department of social
welfare, and in education, reality is perceived, treated and valued as
pro-cesses, and in this perspective, identity and communication are
crucial. For the future, if an open, flexible and changing organisa-tion is
desirable, management will have to take into account that the change
process will emerge in many ways, in different departments and must
be handled in dif-ferent ways. Management teams and project groups
might therefore benefit from educational and peda-gogical com-petence
as a com-plement to consultants in management and eco-nomy.

Finally, the study generated some new insights, new ways of look-ing at
familiar issues, but it also gave rise to new questions. To study a change
process is one thing, but how do we do this in praxis? Are top-down,
planned changes possible in the future, where the local authorities have
to face a rapidly changing envi-ronment? Is the challenge for future
politicians to learn to put the right questions at the right moment, instead
of producing general solutions and answers? Must not communicative
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and co-operative competence be put on an equal footing with
administrative and economic competence in the recruitment of managers?

Some suggestions are made for future inquiry in the field of change
processes in political organisations. Further research is needed on the
issue of identity creation and on what identity means for sense making
and organising. The meaning of space and time in change processes
should be further elaborated on as well as the meaning of gender, age
and task. Another topic is if and how organ-ising stra-tegies could be
defined as routine resistance (Prashad & Prashad, 1997) and whether
resistance is the pre-requisite for change or is it merely constraining,
something that must be over-come?

- 224 -



- 225 - 

Referenser 
 
Agazarian, Y., & Peters, R. (1981). The visible and invisible group. 

London: Routledge.  
 
Ahrne, G. (1993). Delvis människa, delvis organisation. Sociologisk 

forskning, 1, 59 - 70. 
 
Aiken, M., & Hage, J. (1968). Organizational interdependence and 

intraorganizational structure. American Sociological Review, 33, 
912 - 930.  

 
Aldrich, H. (1976). Resource dependence and interorganizational 

relations. Administration & Society, 7, 419 - 454.  
 
Alvesson, M. (1991). Kommunikation, makt och organisation. Stock-

holm: Norstedts Ekonomi. 
 
Alvesson, M. (1993). Cultural-ideological modes of management 

control. In S. Deetz, (Ed.), Communication Yearbook 16. Newbury 
Park, CA: Sage. 

 
Alvesson, M., & Berg, P-O. (1988). Företagskultur och organisations-

symbolism. Lund: Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M., & Sköldberg, K. (1994). Tolkning och reflektion. Lund: 

Studentlitteratur. 
 
Alvesson, M., & Willmott, H. (1996). Making sense of management. 

London: Sage. 
 
Angelöw, B. (1991). Det goda förändringsarbetet. Lund: Studentlitte-

ratur.  
 
Argyris, C. (1990). Inappropriate defenses against the monitoring of 

organization development practice. Journal of Applied Behavioral 
Science, 3, 299 - 312.  



- 226 - 

 
Argyris, C. (1991). Teaching smart people how to learn. Harvard 

Business Review, 3, 99-109. 
Aronsson, G., Svensson, L., Leksell, K., & Sjögren, A. (1995). 

Förändringskompetens. Solna: Arbetslivsinstitutet. 
 
Asplund, J. (1983). Tid, rum, individ och kollektiv. Stockholm: Liber. 
 
Bauman, Z. (1989). Hermeneutics and modern social theory. In D. 

Held, & J. B. Thompson, (Eds.), Social theory of modern societies: 
Anthony Giddens and his critics. Cambridge: Cambridge 
University Press.  

 
Bennis, W. G., Benne, K. D., & Chin, R. (1969). The planning of change 

(2 nd. ed). New York: Holt, Rinehart & Winston. 
 
Berg, P. O. (1979). Emotional structures in organizations: A study of the 

process of change in a Swedish company. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berger, P., & Luckman, T. (1991). The social construction of reality. 

London: Penguin Books. 
 
Bernstein, R. (1983). Beyond objectivism and relativism. Philadelphia: 

University of Pennsylvania Press. 
 
Blom, A. P. (1994). Kommunalt chefskap. En studie om ansvar, ledarskap 

och demokrati. Lund: Dialogos. 
 
Blomqvist, C. (1996). I marknadens namn. Stockholm: Nerenius & 

Santérus Förlag.  
 
Boalt Boëthius, S. (1983). Autonomy, coping and defense in small work 

groups. Stockholm: Almqvist & Wiksell International. 
 
Boalt Boëthius, S. (1996). Den nödvändiga differentieringens pris. I 

S. Boalt Boëthius & S. Jern, (red.), Den svårfångade organisationen. 
Stockholm: Natur & Kultur.  



- 227 - 

 
Boalt Boëthius, S. & Jern, S. (1996). Organisationspsykologi och 

Tavistock-skolan. I S. Boalt Boëthius & S. Jern, (red.), Den svår-
fångade organisationen. Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Boden, D. (1994). The business of talk. Cambridge: Polity Press. 
Boglind, A. (1993). Strukturalism och funktionalism. I P. Månsson, 

(red.), Moderna samhällssteorier (3:e upplagan). Stockholm: 
Prisma. 

 
Bolman, L. G., & Deal, T. E. (1995). Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap. Artisteri, valmöjlighet och ledning. Lund: Student-
litteratur. 

 
Bonniers lexikon (1966). Stockholm: AB Nordiska Uppslagsböcker. 
 
Bordieu, P. (1977). Outline of a theory of practice. Cambridge: Cam-

bridge University Press. 
 
Bozeman, B., & Slusher, E. A. (1979). Scarcity and environmental 

stress in public organizations. Administration and Society 11, 335- 
356. 

 
Brewer, M. B., & Miller, N. (1996). Intergroup relations. Buckingham: 

Open University Press.  
 
Brown, R. (1990). Group processes. Cambridge: Basil Blackwell. 
 
Brown, R. J., & Williams, J. A. (1984). Group identification: The same 

thing to all people? Human Relations, 37, 447 - 564. 
 
Brown, C., Guillet de Monthoux, P., & McCullough, A. (1976). The 

access casebook. Stockholm: Teknisk Högskolelitteratur (THS). 
 
Bruner, J. (1990). Acts of meaning. Cambridge: Harvard University 

Press. 
 



- 228 - 

Brunsson, N., & Olsen, J. P. (1993). The reforming organization. Lon-
don: Routledge. 

 
Bryant, C. G. A., & Jary, D. (1991). Introduction: coming to terms 

with Anthony Giddens. In C. G. A. Bryant, & D. Jary, (Eds.), 
Gidden´s theory of structuration: a critical appreciation. London: 
Routledge. 

 
Burell, G. & Morgan, G. (1979). Sociological paradigms and organiza-

tional analysis. Aldershot, UK: Gower. 
 
Cameron, K., & Whetten, D. (Eds.), (1983). Organizational effective-

ness: a comparison of multiple models. New York: Academic Press.  
 
Clegg, S. (1975). Power, rule and domination. London: Routledge. 
 
Conrad, C. (1983). Organizational power. Faces and symbolic forms. 

In L. Putnam, & M. E. Pacanowsky, (Eds.), Communication and 
organizations. An interpretive approach. London: Sage.  

 
Cook, K. S. (1977). Exchange and power in networks of inter-

organizational relations. The Sociological Quarterly, 18, 62 - 82.  
 
Cook, K. S. (1990). Linking actors and structures: an exchange net-

work perspective. In C. Calhoun, M. W. Meyer, & W. R. Scott 
(Eds.), Structures of power and constraints. Cambridge: Cam-
bridge University Press. 

 
Craaford, C. (1994). Människan är en berättelse. Stockholm: Natur & 

Kultur. 
 
Cullberg, J. (1982). Kris och utveckling. Stockholm: Natur & Kultur.  
 
Cyert, R. M., & March, J. G. (1992). A behavioral theory of thefirm (2 nd 

ed). Oxford: Blackwell Publishers.  
 



- 229 - 

Czarniawska-Joerges, B. (1988). Power as an experiental concept. 
Scandinavian Journal of Management 4, 31-44. 

 
Czarniawska-Joerges, B. (1992). Exploring complex organizations. A 

cultural perspective. London: Sage.  
 
Czarniawska-Joerges, B. (1993). The three-dimensional organization. 

Lund: Studentlitteratur.  
 
Czarniawska, B., & Calás, M. (1995). Un/gendering our selves: 

Interpreting identity, culture, profession. Paper presenterat vid 
SCOS-konferens i Åbo.  

Davies, B., & Harré, R. (1991). Positioning: The discoursive produc-
tion of selves. Journal for the Theory of Social Behaviour, 1, 43 - 63. 

 
Deetz, S. (1982). Critical interpretive research in organizational com-

munication. Western Journal of Speech Communication, 46, 131-
149. 

 
Deetz, S. (1994). The new politics of the workplace. In H. W. Simons, 

& M. Billig, (eds.), After postmodernism. Reconstructing ideology 
critique. London: Sage.  

 
Deetz, S., & Mumby, D. (1990). Power, discourse and the workplace: 

reclaiming the critical tradition. In J. Andersson, (Ed.), Com-
munication Yearbook 13. Newbury Park, CA: Sage Publications. 

 
Denzin, N. K. (1994). The art and politics of interpretation. In N. K. 

Denzin & Y. S. Lincoln, (Eds.), Handbook of qualitative research. 
London: Sage. 

 
DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (Eds.), (1991). The new institutional-

ism in organizational analysis. Chicago: University of Chicago 
Press.  

 
Edvardsson Stiwne, E. (1992). Dynamiska processer i stora grupper. 

Linköpings Universitet. Institutionen för pedagogik och psy-
kologi. FOGrapport no 5. 



- 230 - 

 
Edvardsson Stiwne, E. (1993). Intergruppsrelationer. Linköpings 

Universitet. Institutionen för pedagogik och psykologi. FOG-
rapport no 8.  

 
Edvardsson Stiwne, E. (1996). Hur nya yrkesroller förhandlas och 

skapas. Linköpings Universitet. Institutionen för pedagogik och 
psykologi. FOG- rapport no 28.  

 
Edvardsson Stiwne, E., & Stiwne, D. (1996). Organisationer i kris: Ett 

grupprelationsperspektiv. I S. Boalt Boëthius, & S. Jern, (red.), 
Den svårfångade organisationen. Stockholm: Natur & Kultur. 

 
Ekholm, B., & Hedin, A. (1994). Vanans makt eller makt över vanan. 

Stockholm: Rabén Prisma.  
 
Ellström, P-E. (1984). Beyond organization development (OD). Out-

lines of a participative selfregenerative model of change. Lin-
köping: Linköping University. Department of Education. Report 
Liu-PEK-R-85.  

 
Emerson, R. M. (1962). Power-dependence relations. American 

Sociological Review, 27, 31 - 40.  
 
Encel, S., Marstrand, P. K., & Page, W. (1975). The art of anticipation. 

Values and methods in forecasting. London: Martin Robertsson & 
Co Ltd. 

 
Focault, M. (1986). Makt och upplysning. I M. Löfgren & A. 

Molander, (red.), Postmoderna tider. Stockholm: Norstedts. 
 
Forssell, A. & Jansson, D. (1995). Ord som fängslar: Om kommuner-

nas företagisering. Statsvetenskaplig Tidskrift, 3,346-360. 
 
Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. New York: Basic 

Books. 
 



- 231 - 

Gersick, C. J. G. (1991). Revolutionary change theories: a mulitlevel 
exploration of the punctuated equlibrium paradigm. Academy of 
Mangement Review, 1, 10 - 36.  

 
Giddens, A. (1979). Central problems in social theory. Berkely: 

University of California Press.  
 
Giddens, A. (1984). The constitution of society. Outline of the theory of 

structuration. Cambridge: Polity Press. 
 
Giddens, A. (1989). A reply to my critics. In D. Held, & J. B. 

Thompson, (Eds.), Social theory of modern societies: Anthony 
Giddens and his critics. Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Cambridge: Polity 

Press. 
Giddens, A. (1991). Structuration theory: past, present and future. In 

C. G. A. Bryant, & D. Jary, (Eds.), Gidden´s theory of structuration: 
a critical appreciation. London: Routledge. 

 
Gioia, D. A., & Chittipeddi, K. (1991). Sensemaking and sensegiving 

in strategic change initiation. Strategic Management Journal, 12, 
433 - 448.  

 
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: 

Doubleday Anchor Books. 
 
Gramsci, A. (1971). Selections from the prison notebook of Antonio 

Gramsci. In O. Hoare & G. Smith (Eds.), New York: Inter-
national Publishers. 

 
Granström, K. (1986). Dynamics in meetings. On leadership and 

followership in ordinary meetings in different organizations. Malmö: 
Liber Förlags AB. 

 
Gummesson, E. (1991). Qualitative methods in management research. 

London: Sage. 
 



- 232 - 

Habermas, J. (1975). Legitimation crisis. Boston, MA: Beacon Press.  
 
Hannan, M. T., & Freeman, J. (1977). The population ecology of 

organizations. American Journal of Sociology, 82, 929 - 964.  
 
Hartley, J., Jacobson, D., Klandermans, B., & van Vuuren, T. (1991). 

Job insecurity. London: Sage. 
 
Hawkinshire V, F. B. W., & Ligget Jr, W. A. (1990). Lewin´s 

paradigm of planned change: Theory and application. In S. 
Wheelan, E. Pepitone, & V. Abt, (Eds.), Advances in field theory. 
Newbury Park, CA: Sage.  

 
Hirschman, A. O. (1970). Exit, voice and loyalty. Cambridge, MA: 

Harvard University Press. 
 
Hogg, M. A., & Abrams, D. (1995). Social identifications. New York: 

Routledge. 
Hogg, M. A., & Turner, J. C. (1987). Social identity and conformity: a 

theory of referent informational influence. In W. Doise & S. 
Moscovici (Eds.), Current issues in European social psychology, vol. 
2. Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Hultman, G., & Klasson, A. (1995). Förändringens dynamik. Lin-

köping: Linköpings Universitet. LiU-PEK-R-173. 
 
Isabella, L. A. (1990). Evolving interpretations as a change unfolds: 

How mangers construe key organizational events. Academy of 
Management Journal, 13, 7-41. 

 
Jacobsson, B. (red). (1994). Organisationsexperiment i kommuner och 

landsting. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 
 
Jacobsson, B. (1994). Idéer, praktik och förnyelse. I B. Jacobsson, 

(red.), Organisationsexperiment i kommuner och landsting. Stock-
holm: Nerenius & Santérus Förlag. 

 



- 233 - 

Jaques, E. (1976). A general theory of bureaucracy. London: Heineman. 
 
Jeffcut, P. S. (1994). The interpretation of organization: a con-

temporary analysis and critique. The Journal of Management 
Studies, 2, 225 - 250. 

 
Kemper, T. D., & Collins, R. (1990). Dimensions of microinteraction. 

American Journal of Sociology, 96, 32 - 68.  
 
Kernberg, O. (1986). Inre värld och yttre verklighet. Stockholm: Natur 

& Kultur. 
 
Kiesler, C. A. & Kiesler, S. B. (1969). Conformity. Reading, 

Massachusets: Addison-Wesley. 
 
Kreeger, L. (1975). The large group. London: Constable & Co Ltd. 
 
Kvale, S. (1992). From the archaelogy of the psyche to the architec-

ture of cultural landscapes. In S. Kvale, (Ed.), Psychology and 
postmodernism. London: Sage. 

 
Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to qualitative research 

interviewing. London: Sage. 
 
Lather, P. (1994). Staying dumb? Feminist research and pedagogy 

with/in the postmodern. In H. W. Simons & M. Billig, (Eds.), 
After postmodernism. Reconstructing ideology critique. London: 
Sage. 

 
Larsson, S. (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I B. 

Starrin & P-G. Svensson, (red.), Kvalitativ metod och vetenskaps-
teori. Lund: Studentlitteratur. 

 
Lewin, K. (1947). Frontiers in group dynamics. Human Relations, 1, 5-

41.  
 



- 234 - 

Lieberman, S. (1956). The effects of changes in roles on the attitudes 
of role occupants. Human Relations, 9, 467 - 486.  

 
Lindblad, S., & Pérez Prieto, H. (red.), (1997). Utbildning: Kultur- 

interaktion - karriär. Uppsala: Pedagogisk forskning i Uppsala. 
Rapport no 128. 

 
Lovaglia, M. J. (1995). Power and status. Small Group Research, 3, 

400- 426.  
 
Lundgren, U. P. (1986). Att organisera skolan. Om grundskolans orga-

nisation och ledning. Stockholm: Liber.  
 
Lövlie, L. (1992). Postmodernism and subjectivity. In S. Kvale, (Ed.), 

Psychology and postmodernism. London: Sage. 
 
Löwstedt, J. (red.), (1995). Människan och strukturerna. Stockholm: 

Nerenius & Santérus Förlag. 
 
Main, T. (1975). Some psychodynamics of large groups. In L. 

Kreeger, (Ed.),The large group. London: Constable & Co Ltd. 
 
Manning, P. K. (1979). Metaphors of the field: varieties of organiza-

tional discourse. Administrative Science Quarterly, 24, 660 - 671. 
 
Manning, P. K. & Cullum-Swan, B. (1994). Narrative, content and 

semiotic analysis. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln, (Eds.), Hand-
ook of qualitative research. London: Sage. 

 
deMaré, P., Piper, R., & Thompson, S. (1991). Koinonia. From hate 

through dialogue to culture in the large group. London: Karnac 
Books. 

 
Marshak, R. J. (1993). Lewin meets Confucius: a re-view of the OD 

model of change. Journal of Applied Behavioral Science, 4, 393 - 
415.  

 



- 235 - 

Marshak, R. J. (1993). Managing the metaphors of change. Organ-
izational Dynamics, 1, 44 - 56.  

 
McGrath, J. E. (1988). The place of time in social psychology. In E. 

McGrath, (Ed.), The social psychology of time. Newbury Park: 
Sage. 

 
McClelland, D. C. (1970). The two faces of power. Journal of 

International Affairs, 24, 141-154. 
 
McPhee, R. D. (1985). Formal structure and organizational com-

munication. In R. D. McPhee, & P. K. Tompkins, (Eds.), Organ-
izational communication: Traditional themes and new directions. 
London: Sage.  

 
Mead, G. H. (1934). Mind, self and society: From the standpoint of a 

social behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.  
 

Menzies-Lyth, I. E. P. (1960). A case study in the functioning of 
social systems as a defense against anxiety. Human Relations, 13, 
95-121. 

 

Meyer, J. W., & Rowan, B. (1977). Institutionalized organizations: 
Formal structures as myth and ceremony. American Journal of 
Sociology, 83, 340 - 363.  

 

Milliken, F. J. (1990). Perceiving and interpreting environmental 
change: an examination of college administrators´ interpreta-
tion of changing demographics. Academy of Mangement Journal, 
1, 42 - 63.  

Mintzberg, H. (1973). The nature of managerial work. New York: 
Harper & Row. 

 
Mintzberg, H. (1983). Structures in fives. Englewood Cliffs, NJ: 

Prentice Hall. 
 
Morgan, G. (1986). Images of organization. London: Sage.  
 



- 236 - 

Moxnes, P. (1984). Att lära och utvecklas i arbetsmiljön. Stockholm: 
Natur & Kultur.  

 
Mumby, D. K. (1988). Communication and power in organizations: 

Discourse, ideology and domination. Norwood, NJ: Ablex. 
 
Närvänen, A-L. (1994). Temporalitet och social ordning. Linköping: 

Linköping studies in Arts and Science. 
 
Perrow, C. (1986). Complex organizations. A critical essay. New York: 

Random House. 
 
Peterson, O., & Carlberg, I. (1990). Makten över tanken. Stockholm: 

Carlssons. 
 
Pettigrew, A., Ferlie, E., & McKee, L. (1992). Shaping strategic change. 

London: Sage. 
 
Prasad, A., & Prasad, P. (1997). Everyday struggles at the workplace: the 

nature and implications of routine resistance in contemporary 
organizations. Manuscript submitted for publication. 

 
Pugh, D. S. (Ed.), (1990). Organization theory (2 nd ed). London: 

Penguin Books. 
 
Richardsson, L. (1994). Writing: a method of inquiry. In N. K. 

Denzin & Y. S. Lincoln, (Eds.), Handbook of qualitative research. 
London: Sage. 

 
Risling, U., & Risling, A. (1996). Vattentrappan - att utveckla kommuni-

kation och organisatorisk kompetens. Solna: Arbetslivsinstitutet.  
 
Rorty, R. (1979). Philosophy and the mirror of nature. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 
 



- 237 - 

Sahlin-Andersson, K. (1994). Varför låter sig organisationer om-
vandlas? I B. Jacobsson (red.), Organisationsexperiment i kommu-
ner och landsting. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag. 

 
Scheff, T. J. (1990). Microsociology. Discourse, emotion and social 

structure. Chicago: University of Chicago Press.  
 
Schein, E. H. (1988). Organizational psyhology (3:e upplagan). 

Englewood Cliffs NJ: Prentice-Hall Inc. 
 
Schein, E. H. (1993). How can organizations learn faster? The 

challenge of entering the green room. Sloan Management Review, 
2, 85 - 92. 

 
Schutz, A. (1967). Collected papers. (Vol. 1, N. Natanson, Ed.). Haag: 

Martinus Nijhoff. 
 
Schwandt, T. A. (1994). Constructivist, interpretivist approaches to 

human inquiry. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, (Eds.), Hand-
book of qualitative research. London: Sage. 

 
Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. How professionals think 

in action. New York: Basic Books.  
 
Scott, W. R. (1987). Organizations: Rational, natural and open systems (2 

nd. ed.). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.  
 
Selznick, P. (1966). TVA and the grass roots: A study in thesociology of 

formal organizations. New York: Harper & Row. 
 
Smircich, L. (1983). Concepts of culture and organizational analysis. 

Administrative Science Quarterly, 28, 339-358. 
 
Smith, J. K. (1993). After the demise of empiricism: the problem of judging 

social and educational inquiry. Norwood N J: Ablex Publishing 
Corporation. 

 



- 238 - 

SOU 1996:169. Förnyelse av kommuner och landsting. Slutbetänkande. 
Stockholm: Fritzes kundtjänst. 

 
Spain, D. (1992). Gendered spaces. London: The University of North 

Carolina Press. 
 
Spybey, T. (1989). Frames of meaning as a concept of organization. 

International Studies of Management & Organizations, 3, 16 - 33. 
 
Stake, R. (1994). Case studies. In N. K. Denzin, & Y. S. Lincoln, 

(Eds.), Handbook of qualitative research. London: Sage.  
 
Statistiska Centralbyrån, (1994). Årsbok för Sveriges kommuner 1994. 
 
Statistiska Centralbyrån, (1993). Årsbok för Sveriges kommuner 1993. 
 
Stewart, J., & Ranson, S. (1994). Management in the public domain. 

In D. McKevitt, & A. Lawton, (Eds.), Public sector management. 
Theory, critique & practice. London: Sage.  

 
Stiwne, D. (1995). Vad är en grupp? Nordisk psykologi, 3, 182 - 196. 
 
Strauss, A. (1978). Negotiations: Varieties, contexts, processes and social 

order. San Fransisco: Jossey-Bass.  
 
Sutton, R. I. (1987). The process of organizational death: disbanding 

and reconnecting. Administrative Science Quarterly, 32, 542 - 569. 
 
Tajfel, H. (1978). Differentiation between social groups. London: 

Academic Press. 
 
Taylor, F. W. (1967). The principles of scientific management.New York: 

Norton. 
 
Taylor, J. R., & Lerner, L. (1996). Making sense of sensemaking: 

How managers construct their organisation through their talk. 
Studies in Cultures, Organizations and Societies, 2, 257 - 286. 



- 239 - 

 
Thylefors, I. (1991). Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Stock-

holm: Natur & Kultur.  
Turner, J. C. (1982). Towards a cognitive redefinition of the social 

group. In H. Tajfel, (Ed.), Social identity and intergroup relations. 
Cambridge: Cambridge University Press.  

 
Turner, J. C. (1985). Social categorization and the self-concept: a 

social cognitive theory of group behavior. In E. J. Lawler, (Ed.), 
Advancens in group processes, vol. 2. Greenwich, Conn: JAI Press. 

 
Turner, J. C. (1991). Social influence. Milton Keynes: Open University 

Press.  
 
Turner, J. C., Hogg, M. A., Oakes, P. J., Reicher, S. D., & Wetherell, 

M. S. (1987). Rediscovering the social group: A self-categorization 
theory. Oxford: Basil Blackwell. 

 
Turquet, P. (1975). Threats to identity in the large group. In L. 

Kreeger, (Ed.), The large group. London: Constable & Co Ltd. 
 
van Maanen, J. (1988). Tales of the field: On writing ethnography. 

Chicago: University of Chicago Press.  
 
Watzlawick, P., Weakland, J. H., & Fish, R. (1974). Change: Principles 

of problem formation and problem resolution. New York: Norton. 
 
Weick, K. E. (1979). The social psychology of organizing (2 nd ed.), 

Reading, MA: Addison-Wesley. 
 
Weick, K. E. (1990). Fatigue of the spirit in organizational theory and 

organization development: Reconnaissance man as remedy. 
Journal of Applied Behavioral Science,, 3, 313-328.  

 
Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations. London: Sage. 
 



- 240 - 

Weitzel, W., & Jonsson, E. (1989). Decline in organizations: a 
literature integration and extension. Administrative Science 
Quarterly, 34, 91 - 109. 

 
Wentz, K. (1992). Perversionens jämviktstillstånd - ett sätt för kvin-

nor att fungera i grupp. Psykisk hälsa, 1, 31-42. 
 
Whetten, D., & Gregersen, H. (1995). Social identity and characteristics 

of group categories and boundaries. Paper presenterat vid SCOS-
konferens i Åbo.  

 
Whitaker, G. (1995). Win-lose and win-win interactions and organisa-

tional responses to scarcity. Vänersborg: Samarbetsdynamik AB.  
 
Ås, B. (1982). Handbok i frigörelse. Stockholm: Gidlunds. 
 
 



- 241 - 

 Bilaga 1 
 
Tidsplan för kommunledningens arbete med kommunöversynen 
 
 
1993 
 

Januari - Februari Steg 1 Inledande intervjuer  
 
Februari - Maj Steg 2 
 
23 juni En rapportering från arbetet med kartläggning och 

nyckeltal. Kommunfullmäktiges och kommunsty-
relsens roller, arbetsformer, spelregler m. m. Belys-
ning av olika alternativ till förändring av den poli-
tiska organisationen och förvaltningarna. 

 
28 juni Avgränsning av de alternativ till förändringar som 

skall diskuteras med förvaltningarna. 
 
Juli Överarbetning av de förslag till förändringar som 

skall diskuteras med förvaltningarna. Fortsatt arbe-
te med nyckeltalen och konsekvenserna av kart-
läggningsarbetet. I övrigt inriktas arbetet på förbe-
redelse av höstens arbete med översynen. 

 
Augusti - November Diskussion med förvaltningarna börjar. Studiebe-

sök. Diskussioner i partigrupperna. Diskussioner i 
referensgruppen. 

 
10 november Beslut om principskiss. 
 
 
1993 - 1994 
 

November - Januari Beredning av principförslag hos nämnder och för-
valtningar. Förankringsarbete i de politiska par-
tierna. 

 
v. 6  Beslut i ledningsgrupp om förslag till kommunfull-

mäktige. 
 
v. 7 - 10 Förslag på remiss. 
 
3 maj Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget. 
 
4 maj Det formella genomförandet av beslutade föränd-

ringar påbörjas. 
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Den 12 november 1993 skickades ett extra nummer av personaltidningen ut till 
alla anställda. Rubriken var ”Principskiss klar” och denna presenterades i kort-
het. Numret innehöll också en inbjudan till informationsmöte vid tre olika till-
fällen, där kommunalråd och projektledningsgrupp medverkade. I personaltid-
ningen presenterades också en reviderad tidplan, enligt följande: 
 
 
1993 - 1994 
November - Januari Presentation, beredning och förankring av princip-

förslag. 
 
v. 6  Beslut i ledningsgruppen om förslag till kommun-

fullmäktige. 
 
v. 7 - 10  Förslaget skickas på remiss. 
 
29 mars  Kommunfullmäktige tar ställning till förslaget. 
 
5 april  Det formella genomförandet av beslutade föränd-

ringar påbörjas. 
 



 

 Bilaga 2 

Informationsmötet november 1993    
 
Jag besökte det sista av de tre informationsmötena. Mötet hölls i en 
samlingssal i Folkets Hus. Ett femtiotal personer hade infunnit sig, 
övervägande delen män som placerat sig långt bak i salen. Längst 
fram, på ett podium, satt projektledningsgruppen.  

Mötet inleddes av det kvinnliga kommunalrådet med konstate-
randet att det var för ett år sedan som översynen initierades och 
konsulterna började sitt arbete med att intervjua politiker och för-
valtningschefer för att få fram vad dessa ansåg vara bra respektive 
dåligt i organisationen. Därefter gjorde man en sammanställning av 
materialet och skapade en projektorganisation. Under våren hade 
man samlat in och sammanställt nyckeltal för olika verksamheter. 
Kartläggningen resulterade i att man fastställde att målen för en ny 
organisation skulle vara ökad effektivitet, mer produktion med bi-
behållen kvalitet, eventuellt en höjning av kvaliteten. Medlet för att 
nå målen skulle vara decentralisering genom få beslutsnivåer, stärkt 
strategisk kommunledning, klar rollfördelning, flexibilitet, uppfölj-
ning av resultat samt fler men mindre nämnder. Under arbetets 
gång hade gruppen gjort studiebesök i två kommuner. Detta resul-
terade i att två modeller utkristalliserade sig, men ingen av dessa 
fick gehör hos politikerna utan de förkastades. 

Efter inledningen tog det manliga kommunalrådet över ordet 
och förklarar varför modellerna förkastades. Den viktigaste orsaken 
var att man tagit fasta på uppfattningarna som kom fram i de inled-
ande intervjuerna. Det var bl.a. att i den här kommunen går man 
försiktigt fram med förändringar; ekonomin är inte katastrofalt då-
lig; de mjuka sidorna är effektiva; det går att göra samordnings-
vinster på tekniska sidan; de stora nämnderna måste delas. Det var 
utifrån dessa synpunkter som ”Modell Friköping” växte fram.  

De två modellerna förkastades av följande skäl. Den första mo-
dellen innebar att kommunen skulle styras direkt av kommunfull-
mäktige med kommunstyrelsen som en produktionsstyrelse. Kon-
sekvensen skulle blir att man i framtiden endast behövde ha myn-
dighetsnämnder och att rollfördelningen skulle bli tydlig. Förslaget 
väckte kompakt motstånd från nämndpolitikerna som befarade att 
kommunfullmäktige skulle få för stark ställning och att de själva 
skulle tappa kontakten med respektive verksamheter. Den andra 
modellen innebar att antalet nämnder minskade och att man istället 
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inrättande olika beredningsorgan till kommunfullmäktige. Detta 
förslag hade upprört kommunalrådet så mycket så att han strukit 
ett streck över detta på den overhead han visade på mötet. Han 
förklarade sin upprördhet med att en minskning av antalet politiker 
skulle innebära en demokratisk utarmning. 

Efter denna presentation tog det kvinnliga kommunalrådet åter 
ordet och kommenterade tidsplanen.  

Det är nu, i november till januari, som det verkliga arbetet 
börjar, att ta diskussionerna ute i partierna. Det är viktigt att 
det får ta tid. Inte gå vägen och köpa en färdig modell, vi skall 
ha det som passar Friköping. 

 
Därefter fick en av konsulterna ordet. Han preciserade vad model-
len konkret skulle innebära. Kommunfullmäktige får en tydligare 
och stärkt roll och kommunstyrelsens roll som verkställande och 
samordnande ”målberedning” stärks, liksom deras ansvar för upp-
följning och utvärdering av kommunens verksamheter. Ett nytt 
kommunledningskontor inrättas som får rollen av ett stabskontor 
som skall arbeta med kommungemensamma ledningsfrågor. Social-
nämnden delas i tre nämnder och samtliga nämnder får tydligare 
uppdrag. Styrsättet skall vara resultatorienterat. De tekniska 
nämnderna skall styras med en beställar- utförarmodell medan om-
sorgsnämnden skall styras av en bedömar-utförarmodell. 

Efter presentationen fick åhörarna ställa frågor. Majoriteten av 
åhörarna var män och det var också huvudsakligen män som 
ställde frågor. Här ges några exempel på de frågeområden som kom 
upp och de svar som gavs. 
 
Styrning: 

Frågor: Varför beställare-utförare? Finns reell konkurrens-
utsättning? Finns beräkningar om effektivitetsökningar av en 
ny struktur? Ger det bättre utnyttjande av medel?  

Svar: Det finns inte konkreta beräkningar idag. Långsiktigt räknar 
man med att styrningen skall ge bättre effektivitet, men det är svårt 
att beräkna fullt ut, de dynamiska effekterna. 

Frågor: Kommunledningskontoret, hur stort blir det och vem 
leder det? Hur blir det med rekryteringen? Är det inte risk för 
maktkamp mellan kommunledningskontoret och förvaltnings-
cheferna?  
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Svar: Kommunledningskontorets uppgift är att samverka med 
nämnderna, de skall inte vara chefer och inte styra operativt utan 
styra genom styrdokument. Men det beror på hur man gör beman-
ningen. Det blir viktigt med rekryteringen. ’Man skall styra genom 
kompetens och inte genom makt, man skall kunna samtala om verk-
samheten på trovärdigt sätt. Samverkan, samarbete och förståelse är 
ett nålsöga’. Man måste se balansen i förslaget och inte se kommun-
ledningskontoret i förhållande till förvaltningen som maktkamps-
perspektiv. Äldreomsorgens utveckling t.ex. är kommunledningens 
ansvar och inte bara socialnämndens.  

Fråga: Hur kan jag påverka detta? 

Svar: Genom remissmaterial som går ut till politiska partier, nämn-
der och fackliga organisationer som får lämna synpunkter. 

Resurser: 

Fråga: (ställs av en kvinna) Dom här förändringsdiskussione-
rna tar bort mycket kraft och energi, hur räknas det som kost-
nad i förändringen, energilösheten under tiden? 

Svar: Osäkerheten om roller m.m. gör att man tappar kraft. Det finns 
en tydlig ambition att göra så bra som möjligt, att diskutera och gå 
steg för steg. 

Effektivitet: 

Fråga: Målet är ökad effektivitet- har vi haft låg effektivitet 
här? Och målet är höjd kvalitet, har vi haft låg kvalitet?  

Svar: Vi skall behålla vår standard med krympande resurser. Viktigt 
med samspel politiker - tjänstemän. Signalerna har inte varit tillräck-
liga. 

Fråga: Finns någon problemanalys gjord på olika nivåer i orga-
nisationen, där problemen sitter, där det inte fungerar? 

Inget svar på denna fråga, däremot ges andra svar: 

Vi tar bort samordningsnivåer. Vi måste frigöra resurser till 
områden där trycket är stort. Det är inte fråga om att det är dåligt det 
som görs. Man måste skilja på olika former av effektivitet. 
Demokratisk effektivitet innebär att ha så många små nämnder så 
politikerna behåller sitt inflytande. Produktionseffektivitet innebär 
att t.ex. beställar-utförarmodellen ger högre sådan effektivitet men 
det sker på bekostnad av demokratin. Det gäller att finna en balans 
mellan dessa. Vi skall ha ett koncerntänkande där kommungemensam 

- 245 - 



 

nytta och effektivitet blir tydlig och där kommunledningskontoret 
skall vara den drivkraft som för arbetet framåt. 

Mötet avslutades med att det kvinnliga kommunalrådet åter hän-
visade till tidsplanen och sade att ”det nu föreligger några månader 
av hårt arbete”.  
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 Bilaga 3 
 
Anteckningar från debatten i fullmäktige.    
 
Sammanträdet ägde rum i Folkets hus i en lokal som av utform-
ningen att döma även användes till dans och underhållning. Längst 
fram fanns en liten scen och där satt ordförande och sekreterare. 
Snett nedanför scenen fanns en talarstol och till höger om scenen 
satt lokalpressen som bevakade mötet. Fullmäktigeledamöterna satt 
på rad, vända mot scenen, men med ryggen mot åhörarna. Varje 
ledamot hade ett litet bord framför sig och man satt tätt intill var-
andra. En stor andel av ledamöterna var kvinnor, och medelåldern 
bland ledamöterna uppskattade jag till ca 55 år.  Alla åhörarplat-
serna fyllda, ca 45-50 personer. Av dessa var ett 15-tal ungdomar, 
troligen skolelever som fått i uppgift att besöka ett fullmäktigemöte. 
Jag kände igen en del kommunanställda.  

Under mötet var det ingen ledamot som talade direkt från sin 
plats, utan samtliga gick fram till talarstolen där man började sitt in-
lägg med ”Fullmäktigeledamöter- ordförande-åhörare” eller olika 
variationer på detta tema. Ingen började tala direkt i frågan. 19.45 
var det dags för punkt tio på dagordningen, den nya organisatio-
nen. 
 
Det kvinnliga kommunalrådet inledde:  

Krympande resurser och minskade intäkter var anledningen till att vi 
måste göra något åt kommunen, också att vi får allt flera åtaganden, inte 
minst inom äldreomsorgen. Vårt mål var att maximalt utnyttja våra 
resurser, att resurserna skulle finnas ute i verksamheten och att vi skulle 
bevara den kvalitet och service som vi har. Vi började med en översyn 
över organisationen idag, för att få information om hur läget är idag och 
hur måste vi/kan vi förändra detta. Tre konsulter intervjuade ett antal 
personer. Det framkom vilka kärnområden som var viktiga i kommunen 
och hur arbetet bedrevs, vilket ledde till en översyn också av den 
politiska organisationen. En ledningsgrupp och en projektgrupp har 
arbetat samtidigt, jämsides. Det har varit många diskussioner, långa 
sammanträden.  

Vi hade några olika förslag men fick börja om på nytt. Det nuvarande 
förslaget har vi kunnat enas omkring. Vi har valt en annan väg än 
många andra kommuner. Istället för att minska ner på nämnder och 
antal politiker har vi delat stora nämnder. Politikernas uppfattning var 
att man ville vara nära verksamheten att ha möjlighet att greppa sina 
områden, inte sitta långt ifrån och bara sätta mål. Detta kräver nytt 
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arbetssätt för politikerna, att man lyssnar på brukarna, lyssnar på hur 
det fungerar, att hålla fingrarna borta från verksamheten. Att göra 
uppföljningar och utvärderingar och ha god framförhållning. Det här 
gav intervjusvaren och det har vi tagit fasta på. 

a) Att stärka upp med ett kommunledningskontor med tre ansvarsom-
råden. En förutsättning för att det skall lyckas är att det finns kommu-
nikationer- bra kommunikationer i alla riktningar. En fråga var om det 
behövdes en samordnare eller ej. Vi ansåg att det behövdes.  

b) Lyfta fram ’Gemensam service’ dessa tjänster kommer i vissa fall att 
kosta, genom interndebitering. 

c) Beställar-utförarmodellen har vi ansett tillämplig endast på Teknisk 
förvaltning, i den verksamheten är det bra. 

d) Gröna ytor och fastighetsunderhåll bör samordnas i fastighetskon-
toret. 

En modell får aldrig bli statisk- den måste hela tiden utsättas för gransk-
ning. Enligt denna modell måste politiker få stor möjlighet att lyssna till 
brukarna. Det är nödvändigt med största möjliga enighet, att se kommu-
nen som en helhet och inte bara sin egen nämnd eller verksamhet. 

Det kommer att krävas utbildning framöver. Tack till konsulterna som 
gjort ett bra jobb, till ledningsgruppen och projektgruppen. Vi har åstad-
kommit det här gemensamt. Det är både ros och ris men ansträngningar-
na har varit gemensamma’. 

Jag yrkar bifall till förslaget utom att-sats 3 (att det skall vara tre i stället 
för två kommunalråd). Jag vill inte ha en liten trojka som sitter och fattar 
beslut som inte kommer till kommunstyrelsen. 

Så tar det manliga kommunalrådet vid. ’Först litet kuriosa. Vi har till-
bringat 83 tim och 45 min i kommittéer, så tillkommer formella samman-
träden och möten såväl internt som externt, under det här arbetet. När 
man levat med en stor fråga under lång tid blir det till slut en mättnad 
och ett visst vemod inför avsked. Hon ( det kvinnliga kommunalrådet) 
skall ha en eloge för att hon lotsat fram detta. Vi har fått kritik för den tid 
vi tagit i anspråk men vi tror vi tjänar in det i genomförandet. En bred 
enighet är viktig, ett majoritetsbeslut straffar sig i längden. Förslaget är 
en traditionell, svensk kommunorganisation. Vi stärker kommunled-
ningen och gör nämndernas områden greppbara. I början var jag mest 
orolig för reaktioner från skola-social/nämnder och tjänstemän, men det 
tycks mera som dom är lättade nu. Den tekniska sidan är mer bekym-
mersam. Gatunämnden har lämnat ett eget förslag. 
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Vi har haft fokus på effektivitet. Ett 50-tal kommuner har prövat denna 
modell och verkar nöjda. Det är två skiljaktiga frågor; nämndernas 
storlek och antal kommunalråd. Antalet politiker ökar och 
arbetstyngden ökar. En risk finns att tjänstemännens inflytande blir för 
stort. Ett alternativ är ökning av nämndpolitikernas tid, särskilt 
omsorgsnämnden. En risk blir annars att politiker rekryteras efter till-
gång till tid och inte efter kompetens. Som exempel kan nämnas att 
SKAF har 3,5 tjänster som arbetar för att ta tillvara deras intressen vilket 
skall jämföras med två kommunalråd. 

När det gäller genomförandet gäller det att inte tappa tempo. Den första 
januari 1995 skall nya politiker få ta över en fungerande organisation. 

Härefter startar debatten. Eftersom jag inte känner personerna och deras 
politiska hemvister, presenteras dom som ’man’ respektive ’kvinna’. 

Kvinna: ’Jag är en något udda figur i sammanhanget- jag är suppleant 
och har inte varit med i allt jobb. Vill ändå trycka på att vi varit eniga om 
nödvändigheten av en ny organisation. Det ligger mycken vånda bakom 
det här men roligt att vi nått fram till ett förslag. I vår grupp har vi något 
olika uppfattning. Jag yrkar på bifall till samtliga att-satser.  

Kvinna: ’Vad gäller antalet ledamöter, jag köper inte de små nämnderna, 
jag tar inte demokratin så för given som vissa. /.../ Kommunalrådet (det 
manliga) pläderade i början för maximalt fem ledamöter i nämnderna 
för att få ’beslutseffektivitet’, och mest effektiv blir man förstås om man 
är ensam! När det gäller antalet kommunalråd, så räcker två. Det är 
viktigt att fritidspolitiker får möjlighet att arbeta. Tyngre uppdrag skall 
fördelas på flera och inte läggas på en person’. 

Man: ’Jag har varit med i arbetsgruppen men inte alls i kompromissen, 
det är en fördel att inte vara bunden vid kompromisslöften. Demokratin 
diskuteras här, antal kommunalråd. Tre skulle kunna bli en ärendebe-
redning, och strypa demokratin. Fullmäktige skall ha så bred 
representation som möjligt. Synen på hur Tekniska nämnden skall skötas 
det gör en schizofren’. 

Man (ordf. socialnämnden): Redan 1990-91 fanns förslag från (s) att göra 
organisationsöversyn, /.../ tiden var för knapp, för nära inpå valet, så 
det blev inget. Vad som föranlett att modellen nu innehåller flera 
nämnder och en ökning av politikerna har jag inte fått svar på. Inter-
vjuundersökningen visar på att det finns olika schatteringar, vissa vill ha 
ökat antal, vissa minskat. Remissvaren har inte satt några spår i 
förslaget, det hade sett snyggt ut med några kommentarer i alla fall. 
Kommunalrådet (det kvinnliga) säger att man skall lyssna på brukarna 
men det syns inte i remissbehandlingen. Utredningen utgår från ett poli-
tikerperspektiv inte ur ett brukarperspektiv. För personalens skull är det 
nu viktigt att arbetet går snabbt framåt, många mår dåligt. Jag yrkar inte 
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bifall till hela förslaget utan hänvisar till de fem punkter som finns i mitt 
remissvar’. 

Man: ’Jag är inte överens med mina kamrater, förslaget slänger vi i pap-
perskorgen! En konsekvensbeskrivning är det minsta man kan begära, 
inget finns! 'Vi sparar ett visst antal miljoner' Var? Det skall finnas klart 
besked om åtgärder och konsekvenser. Arkiv 13 kallar vi det här, i pap-
perskorgen! Jag vet att jag har en mängd Friköpingsbor bakom ryggen, 
även tjänstemän i stadshuset som puffar mej i ryggen. Jag är gatu-
nämndspolitiker vi skall beställa och sedan utföra! Vi som förpassas ut i 
periferin! Gemensam service- vad blir det av det? En beställare, en 
utförare. /.../ vi är ju flexibla och kan ändra oss. Som nämndpolitiker 
sitter vi och jobbar med remissvar, som det blir inget av, inte ens en axel-
ryckning! Vad beror det på? Antingen är konsulterna dåliga, svaga eller 
också är ledningsgruppen dålig, svag, eftersom det här droppar igenom’.  

Man: ’Gratulerar till arbetet. Bifall till alla utom till tre kommunalråd, vet 
inte vad tjänsten skall innehålla och till vad! Ingen frågar efter ett 3:e 
kommunalråd, kanske här i huset. 

 
Klockan 21.00-21.15 ajourneras mötet och åhörarskaran minskar be-
tydligt under den tiden. 

 
Efter pausen tar det manliga kommunalrådet till orda och gör i sitt 
inlägg flera sexanspelningar ’jag anklagas för att falla i armarna på A, 
mera troligt på B’ /.../ missförstå mig rätt om jag säger att jag inte kan 
tillfredsställa C’. Detta lockar till allmänt skratt i salen. (Den här delen av 
inlägget finns med i journalisternas rapportering från mötet, nästa dag).  
 
Man: ’/.../ Lennart Johansson, en professor i Lund, propagerade för 
beställar-utförarmodeller. Träffat honom nu och han är betänksam. En 
kommun måste ha 50-60.000 invånare för att få volym. Antalet aktörer 
på marknaden måste också vara stort för att få konkurrens’. 
 
Det kvinnliga kommunalrådet: ’Jag blir oroad när jag hör (vissa) säga att 
det inte kommer att klara sig med tre kommunalråd. Ingen tilltro till de 
personer som kommer att tillsättas på kommunledningskontoret. Jag blir 
skrämd när man inte vill ta till sig det här som en möjlighet, att allt måste 
vara som förut’ 
 
Kvinna: ’Att inte remissvaren behandlats, inte ens nämns i utredningen 
är skam!  
 
Man: ’Trycket på omorganisationen tycks ha kommit uppifrån, inte 
nedifrån, men det rör kanske om i grytan. Utredningen innehåller 
mycket retorik och floskler. Inga heltidsengagerade kommunpolitiker 
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behövs. Det skall inte vara en födkrok för såna som inte får ledigt från 
jobbet’. 
 
Man: ’Det saknas redogörelse för remisserna. Man måste lyssna på 
folket. Det behövs tre kommunalråd’. 
 
Det kvinnliga kommunalrådet: ’Vi bygger organisationen efter funk-
tioner och inte efter personer. Remissvaren kommer att beaktas i genom-
förandeplanen’. 
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