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Abstrakt 

This is an action research study in the social sciences on creating understanding 

in organizational change. The purpose of the study was to collect knowlege of 

how co-workers in a Swedish Parish understand a new organization, how to 

cooperate in it and how this understanding constructs. Some of the common 

understanding in societiy is how we have arranged things to create order. One of 

these things, this paper suggests, is hieracy in organizations. It is a common 

organizational phenomenon we more or less take for granted. The study try to 

explain what happens with the common understanding when an organization 

reduce their hierarcial system and try to do things in a different way. With 

institutional theory as a lens the study suggests that rules, actors and acting 

constitute each other and create a good enviroment for constructing common 

organizational understanding. It also highlights that when rules for how to do 

things are missing the understanding process tend to stay on hold.  
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1 Inledning  

Vårt samhälle är uppbyggt kring organisering i en mängd variationer, allt ifrån 

olika familjekonstellationer till virala communities, samhällsinstitutioner, 

internationella företag och idéburna organisationer, listan kan göras lång 

(Laloux, 2014). Genom gamla organisationer som försvinner eller förändras 

och nya organisationer och organisationsformer som uppstår, förändras och 

förtätas organisationslandskapet (Ahrne & Papakostas, 2014). 

Organisationsförändring och omorganisationer har kommit att bli en del av vår 

vardag och ändå visar forskning att fler är de organisationsförändringar som 

misslyckas än de som lyckas (Svenningsson & Sörgärde, 2014).  

En del hävdar att vi inte längre kan tala om omorganisationer som ett fenomen 

med en början och ett slut utan som något ständigt pågående (Laloux, 2014; 

Alvesson & Sveningson, 2008). Det skulle kunna betyda att det gemensamma 

sättet vi refererar till- förstår och uppfattar omorganisering på håller på att 

förändras, att en gemensam institution är på väg att brytas. 

Den tidigare mer eller mindre rådande diskursen av organisationsförändringar 

som förändring ifrån ett stabilt läge till ett annat stabilt läge (se Lewin 19511) 

har bidragit till att förbise begrepp som improvisation i förändring och 

kontextberoende omständigheter som påverkar förändring (Jian, 2011). För att 

öka kunskapen om den pågående dynamiken i förändringsprocesser och dess 

improvisation och kontextberoende omständigheter har idag allt fler forskare 

ett mer öppet förhållningssätt till organisationsförändringar (Tsoukas & Chia, 

2005; Jian, 2011).  

 

1 Lewins utgångspunkt var systemorienterad och hans förändringsmodell Upptining – 

Förändring – Nedfrysning används fortfarande som en grundläggande diskursiv förklaring 

om att organisationsförändring har en början och ett slut (Jacobsen & Thorsvik, 2008, ss. 

440-441) 
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Weick menar att om ordning och stabilitet (se Lewin 1947) är 

institutionaliserat inom organisering kan det hindra olika nyanser och 

perspektiv att framträda vid omorganisationer (Weick K. E., 1995). Jian visar 

i sin etnografiska studie om kommunikation och förståelse att en ledares 

oreflekterade uppfattning om vad en organisatorisk förändring innebär kan 

marginalisera medarbetares feed back eller göra att denne tolkar feed back som 

motstånd eftersom den inte passar in i ledarens föreställning om vad 

förändringen innebär. Jian visar därmed att rådande diskurser om 

organisationsförändring kan hindra förändringsprocesser och bidra till att 

viktiga perspektiv och nyanser går förlorade (Jian, 2011).  

En relevant fråga i detta sammanhang är hur gamla föreställningar om 

strukturer och arbetssätt kan förändras och hur organisationsförändringar 

förstås och verkställs av de som arbetar i organisationerna? För att kunna 

verkställa något behövs någon form av förståelse för det. (Sandberg & 

Targama, 1998) Förståelse skapas enligt Weick, Sutcliff & Obstfeld genom att 

ge mening åt det som sker. Det som sker blir meningsfullt genom dess respons 

och därigenom skapas en förståelse för skeendet. Meningsskapande och 

förståelse går alltså hand i hand. Förståelse handlar alltså inte bara om 

kognition, vårt tänkande utan också om aktion, handling och dess tolkningar. 

(Weick, Sutcliff, & Obstfeld, 2005)  

1.1 Syfte 
Denna fallstudie vill bidra med mer kunskap om hur organisationsförändringar 

förstås och produceras i sin egen kontext samt undersöka vad som kan utgöra 

hinder i förståelseprocessen. Ett ytterligare syfte är att generera kunskap om 

deltagarbaserad forskningsmetod.  

1.2 Frågeformulering 
Hur kan gamla föreställningar om struktur och arbetssätt vid en 

organisationsförändring ersättas med förståelse för nya? Hur går 

förståelseprocessen till? Finns det hinder för att ny förståelse konstrueras? 
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1.3 Disposition 
Uppsatsen är indelad i fem kapitel. I första kapitlet presenteras syfte och fråga 

men också bakgrund och aktuellt forskningsläge. Redan i andra kapitlet 

redogörs för uppsatsens metod då den är viktig för att förstå helheten och 

därefter återföljs kapitlet om teoretiska utgångspunkter. Kapitel fyra innehåller 

resultat och analys med efterföljande diskussion, dessa presenteras växelvis 

utifrån olika perspektiv. Uppsatsens slutsatser presenteras i sista kapitlet och 

där finns också en kortar summering.  

1.4 Bakgrund 
Nedan presenteras två centrala delar som bildar grund för studien. Dels den 

valda metoden, deltagarbaserad forskning där organisationens egna 

medlemmar deltar i delar av studiens process, dels en redogörelse för det valda 

fältet och dess kontext.  

1.4.1 Deltagarbaserad forskning inom organisationsförändring 

Deltagarbaserad forskning eller aktionsforskning som det också kallas har sin 

grund i OU-skolan2 och vill förena akademisk forskning och praktisk 

erfarenhet för att utveckla användbar kunskap som har relevans för 

organisationer (Coghlan & Miller, 2014). Metoden är i vissa kretsar 

kontroversiell eftersom den aldrig kan vara helt objektiv. De som forskar 

deltagarbaserat hävdar att forskning aldrig är helt objektiv och att ett viktigt 

perspektiv inom forskning är att låta fältet involveras i ett lärande om sin egen 

kontext. (Gustavsen, 1996) Aktionsforskning är utvecklad utifrån Kurt Lewin3 

 

2Kurt Lewin påbörjade på 1930-talet det som kom att kallas OU-skolan 

(Organsiationsutvecklingsskolan) som inriktade sig på organisationsförändring genom mänsklig 

beteendeförändring. (Burnes & Cooke, 2012. Schaschter, 2017) 

   
3 Kurt Lewin blev känd bland annat för T-groups, ett koncept där arbetsgrupper eller sammansatta 

grupper fick träna sig i konfliktlösning och lära sig hur det egna beteendet uppfattades av andra i olika 

situationer. Lewins utgångspunkt var systemorienterad och hans förändringsmodell Upptining – 

Förändring – Nedfrysning används fortfarande som en grundläggande diskursiv förklaring om att 

organisationsförändring har en början och ett slut. En av orsakerna till att OU-skolan fick en så 

framträdande roll inom organisationsförändring var att den prövades både praktiskt och teoretiskt. 

Forskning och management samverkade och gick hand i hand. (Jacobsen & Thorsvik, Hur moderna 

organisationer fungerar, 2008) Med tiden skiljdes akademi och praktik åt då nya behov av att se 
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och bygger på samarbete mellan forskare och grupper eller forskare och 

organisationer (Coghlan & Miller, 2014). Gemensamt försöker man förstå 

problem och skapa hållbara förändringar som gör skillnad för organisationer. 

Det innebär att man som forskare lyssnar och forskar med istället för på ett 

fält. (Gustavsen, 1996) Förändringar bygger därmed på gemensamma 

erfarenheter ifrån praktiken vilket ofta leder till en annan förståelse för 

problemens orsak och andra typer av lösningar. (Coghlan & Miller, 2014) 

1.4.2 Tyresö församling och dess kontext 

Studiens valda fält är Tyresö församling, en större församling i Stockholms 

stift inom Svenska kyrkan. Under 2016 genomfördes i församlingen en 

organisationsförändring som skapade en plattare organisation i den del av 

församlingen som arbetar med huvuduppgiften4. Förändringen innebar att 

mellanchefsledet i den delen av organisationen plockades bort och ersattes 

med ett utökat medarbetarskap. Den nya strukturen och det nya arbetssättet var 

intressant att studera då det skiljer sig ifrån gängse organisationsförändringar 

inom Svenska kyrkan som ofta innebär sammanlagda församlingar med en 

utökad hierarkisk nivå.5  

Organisationsförändringen i Tyresö församling var inspirerad av boken 

Reinventing Organizations. Laloux beskriver i den boken en form av 

organisering med medarbetare som arbetar i självstyrande grupper med en mer 

perifer chefsroll. En plattare och mindre hierarkisk struktur där 

 

organisationers helheter, öka vinstmarginaler och minska kostnader drev på framväxandet av 

vinstdrivande konsultbolag. Dessa var mindre intresserade av utvärderingsforskning och menade att 

deras egen erfarenhet var nog. Akademin å sin sida fortsatte forska på det som intresserade den vilket 

inte alltid var sådant organisationsvärlden hade behov av. (Burnes & Cooke, 2012) 

4 Informationen här baseras på intervju med Kyrkoherden i församlingen. Församlingens huvuduppgift 

kallas förkortat GUDM, Gudstjänst, undervisning, diakoni och mission, alltså de uppdrag som 

konstitueras i kyrkoordningen (Kyrkomötet, 2018). Andra områden som församlingen arbetar med är 

kyrkogårdsförvaltning och förskola. Kansli och vaktmästeri är stödfunktioner i GUDM. Det är området 

GUDM som har varit föremål för en omorganisation. Mer om organisationsförändringen förklaras längre 

fram i uppsatsen.  
5 Har framkommit i intervju och samtal med olika företrädare för organisationsförändringar inom 

Svenska kyrkan på pastorats- stifts- och nationell nivå. En bild som delvis bekräftas av 

Organisationsutskottets betänkande 2018:8, Kyrkomötet. 
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medarbetarskapet är centralt. (Laloux, 2014)  Organisationsförändringen med 

start år 2016 var ett sätt att försöka ta vara på resurser för en mer flexibel och 

dynamisk organisation anpassad för samverkan med det lokala samhället. Ett 

sätt att arbeta som en församling med tre olika kyrkor genom att profilera 

verksamheten runt varje kyrka och på så sätt skapa ett rikare utbud för dess 

medlemmar. Arbetsnamnet för omorganisationen var ”smartare och latare” 

och innebar också en förhoppning om att skapa förutsättningar för en bättre 

och mer hållbar arbetsmiljö.6  

I den nya strukturen fanns inte mellanchefsrollen kvar och det nya 

honnörsordet blev medarbetarskap. Medarbetarna indelade i programgrupper 

sågs därmed som den bärande kraften för att arbetet skulle fungera. 

Kyrkoherden uttryckte det så här: 

Den nya strukturen med programgrupper har att göra med 

medarbetarskap – kopplat till ledarskap, som är, när jag tänker på vår 

organisering den bärande kraften för att det ska fungera.7 

Varje programgrupp blev efter organisationsförändringen involverade i- och 

fick ett utökat ansvar för planering och redovisning mot verksamhetsplan och 

budget och förväntades fungera som självstyrande team utan någon utsedd 

arbets- eller gruppledare.  

Kyrkoherden som förut hade tre underställda enhetschefer blev istället direkt 

chef för alla medarbetare i programgrupperna.  

Ytterligare schematisk information om organisationsförändringen återfinns i 

bilaga 1. 

  

 

6 Insamlad data här är ifrån intervjuer av chefer samt interna dokument.  
7 Citat ifrån mejlkonversation mellan student och Kyrkoherde om omorganisationen och hur 

den kan beskrivas. 
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1.5 Forskningsöversikt 

1.5.1 Perspektiv vid organisationsförändring 

I slutet av 1990-talet växte kritiken mot att flera studier inom 

organisationsförändring hade ett makroperspektiv. Förändringen betraktades i 

ett utifrånperspektiv och den rådande diskursen var att förändringen skedde 

utifrån ett fast tillstånd till ett annat fast tillstånd. Utifrån denna kritik började 

intresse väckas för de små förändringar som ständigt sker och dess effekter. 

(Weick & Quinn, 2000; Tsoukas & Chia, 2005) Det visade sig också vara svårt 

att mäta vad som egentligen var orsak och verkan i organisationers utveckling. 

Detta konstaterades i en av förvaltningshögskolans rapporter inom 

institutionell förändring. I rapporten framgick att det fanns hypoteser både för 

och emot att formell förändring kunde förklara utveckling och att ingen av 

dem kunde bevisas. (Brorström, 1999) Det efterfrågades mer kunskap om hur 

organisationers utvecklingsprocesser egentligen gestaltade sig (Brorström, 

1999; Weick & Quinn, 2000). Sedan 2000-talet har den tidigare rådande 

diskursen med makroperspektivet tina upp-förändra-frys8 inom 

organisationsförändring luckrats upp och mer intresse har riktats mot ett 

mikroperspektiv på förändringar. Genom att betrakta förändring med ett 

mikroperspektiv har de små processerna som påverkar förändring fått större 

plats och kunnat synliggöras. (Weick & Quinn, 2000) Två  mekanismer som 

synliggör mikroprocesser är kommunikation och handling. Weick menar att 

det är genom processer mellan dessa två mekanismer som förändring kan 

förstås och skapas. (Weick K. E., 2012) 

Förändringsprocessers komplexitet är svåra att kartlägga och därför behövs 

mer studier om dessa olika mikroprocesser menar Tsoukas & Chia i sitt bidrag 

 

8 Lewins förändringsmodell Upptining – Förändring – Nedfrysning är en diskursiv 

förklaring om organisationsförändring som liknas vid ett isberg som förändras genom att tina 

upp, ändra form och frysa igen. Modellen illustrerar förändring ifrån ett fast tillstånd till ett 

annat fast tillstånd som har en början och ett slut. (Burnes & Cooke, 2012; Jacobsen & 

Thorsvik, 2008) 



 

12 

 

i boken Complex Knowledge: Studies in Organizational Epistemology. De har 

samlat aktuell forskning om organisationsförändring och visar behovet av att 

forskning idag inte automatiskt bör falla in i ett makroperspektiv och betrakta 

organisationsförändringar i ett utifrånperspektiv utan istället söka vägar att 

synliggöra mindre förändringsprocessers dynamik i dess egen kontext. De 

beskriver bilden som flera forskare idag har att det finns intresse både inom 

akademi och praktik för ett nytt perspektiv på organisationsförändring. Något 

till synes oansenligt kan med dagens digitala teknik orsaka stora förändringar 

och därför är det intressant att få kunskap om förändringsprocessers dynamik 

menar de. Hur förändring förverkligas i sin egen kontext, hur 

förändringsplaner tolkas, omtolkas och anpassas. Om organisationsförändring 

endast utvärderas som något som är genomfört och därmed avslutat 

osynliggörs dess dynamik och utveckling och dess potential förminskas eller 

försvinner helt. En mer nyanserad bild av organisationsförändringar synliggör 

däremot dynamiken mellan de olika mekanismer som påverkar förändringar, 

mekanismer som inte bara påverkar förändringen i sig utan också varandra. 

(Tsoukas & Chia, 2005) 

1.5.2 Förståelse vid organisationsförändring 

Inom forskning om meningsskapande och förståelse har en rådande diskurs 

varit att förståelse har med tänkandet att göra, vår kognition. Denna diskurs 

har på senare tid nyanserats och införlivat vikten av interaktion, handlingar 

och dess tolkningar (Weick K. E., 1995). Weick, Sutcliff och Obstfeld menar 

att handling alltid föregår förståelse och att vi genom att sätta ord på 

upplevelsen av vår interaktion/handling skapar vår förståelse. De hävdar att 

förståelse skapas genom handling och respons och att handling alltid ligger 

strax före kognition, att vi ”handlar oss in i försenad förståelse” (Weick, 

Sutcliff, & Obstfeld, 2005).  

Sencemaking is about the interplay of action and interpretation rather 

than the influence of evaluation on choice. When action is the central 
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form, interpretation, not choice, is the core phenomenon (Weick et al, 

2005, s. 409).  

Förståelse skapas genom interaktion mellan handling och tolkning. Tolkning 

av en händelse sker genom kommunikation, att sätta ord på det som skett. 

Dessa samtal är början till förståelse men de är mycket flyktiga och i denna fas 

finns ofta flera olika tolkningar i omlopp. (Weick K. E., 2012) Det är först när 

en för organisationen officiell person offentligt konkluderat och formulerat 

tolkningen som en mer fast förståelse har skapats. Det finns alltså två typer av 

förståelse, en flyktig som med lätthet, likt rök kan omforma sig på olika sätt. 

En fast som blir en byggsten i organisationens gemensamma förståelse. (Jian, 

2011) Genom denna process, menar Weick skapas illusionen av en stabil 

organisation, en mekanism som genererar stabilitet i organisationen. När 

denna typ av förståelseprocesser synliggörs kan vi få mer kunskap om hur de 

påverkar organisationsförändringar. (Weick K. E., 2012) 

1.5.3 Handling och kommunikation vid organisationsförändring 

Både Weick (2012), Weick & Quinn (2005), Tsoukas & Chia (2005) och Jian 

(2011) menar att kommunikation och handling har stor betydelse i 

förändringsdynamikens mikroprocesser. De är överens om att dessa skapar 

förståelse för förändringar. Weick lyfter fram att handling föregår 

kommunikation och kognition, Tsoukas & Chia visar att det perspektiv vi 

väljer påverkar hur vi som forskare eller praktiker synliggör eller osynliggör 

mikroprocesser som påverkar förändring. Jian skissar i sin studie om 

organisationsförändring på ett diskursivt ramverk som har sin grund i ett 

process-orienterat perspektiv. Han koncentrerar sin etnografiska studie vid ett 

försäkringsbolag till att belysa kommunikation som handling i mikroprocesser 

med ett inifrånperspektiv. Han är själv en del i företaget då studien genomförs 

och menar att han genom det får en djupare inblick i dessa mikroprocesser då 

han får access till både fler personer och möten inom företaget. Hans fokus 

ligger på dynamiken mellan ett stadie och ett nytt, alltså på mellanrummen där 
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mikroprocesserna utvecklas. Genom sitt diskursiva ramverk visar han hur 

organisationsförändringar sker i flera interrelaterade lager av, som han 

uttrycker det, diskursiv handling. Ett exempel är hur feed back ifrån anställda 

om organisationsförändringen tolkas olika av chefer beroende på hierarkisk 

nivå. Genom sitt ramverk visar han sedan hur omständigheter, organisatorisk- 

och personlig identitet och praktiken påverkar tolkningsprocesserna och hur 

makt påverkar vems tolkning som till sist skapar den officiella tolkningen och 

förståelsen av medarbetarnas feed back. Jians forskning är ett viktigt bidrag 

till att belysa efterfrågade perspektiv och dynamik inom 

organisationsförändring. (Jian, 2011)  

1.5.4 Att låta flera röster få höras vid organisationsförändring 

Jag vill till sist lyfta fram två studier som med sin metod inom deltagarbaserad 

forskning givit exempel på hur flera röster kan höras och få rum i 

forskningsprocessen. 

I en deltagarbaserad forskningsstudie om kyrkans roll i välfärdssamhället 

ställer sig Ideström och Linde (2017) frågan hur man kan förfina metoder för 

att låta en mångfald av röster bidra in i forskningsprocesser på ett konstruktivt 

sätt. Deras forskningsprojekt är ett exempel på en demokratisk hållning 

igenom forskningsprocessen med deltagare som bildar fokusgrupper och 

forskningsgrupp tillsammans med dem som forskare. (Ideström & Linde, 

2017) 

I ett konferenspaper beskrivs deltagarbaserad forskningsmetodik och dess 

funktion i att skapa kunskap för nya typer av handlingsmöjligheter. Det belyser 

vikten av att ta tillvara medarbetare i utvecklingsprocesser och visar exempel 

på det utifrån dilemman som uppstått vid införandet av en ny arbetsmodell. De 

beskriver hur praktik (organisationens medarbetare) och akademi (forskning) 

tillsammans kan tillvarata ny kunskap ifrån organisationsförändringar.  

(Nordh, o.a., 2003) 
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De två ovanstående deltagarbaserade forskningsprojekten är exempel som 

påverkat denna studies metodologiska utgångspunkt, att tillvarata ny kunskap 

utifrån både praktik och akademi. Att låta flera röster höras och bidra till att 

ny kunskap bildas.  

1.6 Studiens relevans 
Det har länge funnits en tendens inom organisationsforskning och 

management att fokusera på en statisk relation mellan förändring och resultat. 

Att beskriva förändring på det sättet osynliggör dynamiken i mikroprocesser 

som ligger till grund för- och påverkar förändringsförloppen. Det saknas 

kunskap om själva förändringsprocessens dynamik och hur den 

organisatoriska omvandlingen skapas genom dessa mikroprocesser. (Tsoukas 

& Chia, 2005) Många organisationsförändringar idag leds av 

förändringskonsulter som betraktar organisationen utifrån som ett objekt och 

det behövs mer forskning med inifrånperspektiv (Weick K. E., 2012; Jian, 

2011) Det behövs också mer kunskap om hur själva översättningsarbetet ifrån 

något välkänt till något nytt går till (Taylor & Every, 2000). Detta 

översättningsarbete kan synliggöras genom att studera mellanmänsklig 

interaktion och handlingar (Weick & Quinn, 2000) som ger individer nya 

erfarenheter genom nya handlingsmönster och perspektiv (Tsoukas & Chia, 

2005).   

Senare forskning inom organisationsförändring efterfrågar fler studier om 

mikroprocesser som påverkar förändring och det finns också behov både inom 

akademi och praktik av fler studier som på nära håll undersöker hur dessa 

förändringsmekanismer fungerar (Weick & Quinn, 2000) (Jian, 2011).  

Denna fallstudies ambition är att bidra till mer kunskap om hur 

organisationsförändring förstås och skapas i sin egen kontext. Den vill bidra 

med ett inifrånperspektiv där improvisation i förändring, kontextberoende 

omständigheter och flera röster bidrar till att synliggöra mikroperspektiven. 
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Den önskar belysa de mikroprocesser som sker i mellanmänskliga möten i 

organisationer.  

Studiens kombinerade metod, deltagarbaserad och etnografisk fallstudie som 

presenteras i nästa kapitel har ett inifrånperspektiv och är tänkt att tillvarata ny 

kunskap utifrån både praktik och akademi.  
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2 Metod 

Studiens kombinerade metod, deltagarbaserad och etnografisk fallstudie 

presenteras i detta kapitel. Metoden är vald för att kunna tillvarata ett 

inifrånperspektiv, synliggöra mikroprocesser och tillvarata ny kunskap utifrån 

både praktik och akademi. En viktig del har också varit att hitta en etiskt 

hållbar metod då jag själv som student har varit en del av det valda fältet. 

Utifrån ovanstående har ambitionen varit att noggrant redovisa det 

metodologiska tillvägagångssättet från studiens början till slut. 

2.1 Kombinerad metod 
Den huvudsakliga metoden i studien bygger på deltagarbaserad 

forskningsmetod där deltagande observation varit ett komplement. 

Observation och reflektion är en del av deltagarbaserad metod men oftast i en 

senare fas (Rönnerman, 2004). I denna studie har deltagande observation 

använts som en del av hela processen mer likt det Coghlan & Miller (2014) 

beskriver där kombinationen av metoderna kompletterar varandra i att svara 

på frågeställningen (Coghlan & Miller, 2014).  

Deltagarbaserad forskning fokuserar på att deltagare i en grupp eller 

organisation har erfarenhetsbaserad kunskap att bidra med in i forskningen. 

Det är en metodik som bjuder in deltagare och skapar rum för dialog, samtal 

och reflektion mellan akademi och praktik. (Coghlan & Miller, 2014) För att 

studien skulle kunna redovisas som ett examensarbete och kandidatuppsats 

valdes att avgränsa den som en förstudie med fokus på att lära inför kommande 

deltagarbaserade aktioner i organisationen. Det var också en intention i 

organisationen att förstudien kunde bidra in i en lärprocess om 

organisationsutvecklingen i den egna kontexten.  

I deltagarbaserad forskning skapas forskningsdesignen i samverkan mellan 

forskaren och fältet (Gustavsen, 1996).  Metoden har många namn och 

varianter men enligt Coghlan & Miller (2014) står den framförallt på tre ben: 

design, implementering och utvärdering i aktion. De menar att kunskap 
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genereras ur forskningsprocessens pågående reflektion som sedan kan 

användas vidare för en ny aktionsprocess. (Coghlan & Miller, 2014).  

2.2 Förberedelser med forskningsgruppen 
Främst de två deltagarbaserade forskningsprojekt som presenterats i 

föregående kapitel har varit inspirationskälla till hur forskningsdesignen för 

studien skapats i samverkan med organisationens forskningsgrupp9. En del 

datainsamlingar gjordes innan forskningsgruppen träffades i form av inläsning 

av interna dokument, deltagande observationer, formella och informella 

intervjuer för att förbereda forskningsgruppens arbete med att komma fram till 

frågeställning, syfte och design för studien. Forskningsdesignen i sin helhet 

finns i bilaga 2.  

De deltagande observationerna genomfördes på ett antal gemensamma möten 

och utvecklingsdagar där frågor uppkom- och samtal fördes om dilemman och 

problem efter omorganisationen. En viktig del i aktionsforskning är enligt 

Rönnerman (2004) att föra fältanteckningar och ha en pågående reflektion 

kring sitt eget deltagande och vad som händer på fältet (Rönnerman, 2004). 

Enklare fältanteckningar fördes i form av en dagbok där både observationer 

och personliga reflektioner antecknades kontinuerligt under hela processen.  

Ytterligare bakgrundsinformation samlades in via ostrukturerade intervjuer 

med två av organisationens chefer samt med en stiftshandläggare på 

Stockholms stiftskansli med ansvar för ledarskapsfrågor och 

sammanläggningar av församlingar. Även interna dokument om 

organisationen samt om organisationsförändringen samlades in.  Detta bildade 

underlag för att förankra studien hos Kyrkoherden, i ledningsgruppen och 

därefter hos organisationens medarbetare. Ledningsgrupp och student bildade 

forskningsgrupp som formulerade ett grundläggande syfte och en 

 

9 Forskningsgrupp är de ”medforskare” eller i det här fallet ”medstudenter” som tillsammans 

med student eller forskare bildar en grupp för skapande av forskningsdesign, 

problemformulering och senare reflektion. Längre fram beskrivs forskningsgruppen mer. 
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frågeställning att utgå ifrån och därefter den slutgiltiga forskningsdesignen. Då 

studien är en examinationsuppgift har resultat- och analysdel arbetats fram 

enskilt av studenten. Därav har frågeställningen nyanserats utan 

forskningsgruppens medverkan under processens gång. Vid traditionell 

aktionsforskning kan detta också ske men då med återkoppling till 

forskningsgruppen och med dess synpunkter och reflektioner. I denna studie 

blir återkopplingen till forskningsgruppen och organisationen istället resultat, 

analys och uppsatsen i sin helhet som underlag för dem att arbeta vidare med 

i sin lärprocess. 

Den befintliga ledningsgruppen i Tyresö församling valdes ut som 

forskningsgrupp av flera skäl:  

1. Gruppens medlemmar hade alla olika perspektiv på struktur och 

ledning (kommunikations-, budgetprocess-, verksamhetsplans-, 

medarbetar- och styrelseperspektiv).  

2. De representerade variation i profession, kön och bakgrund.  

3. Tiden för studien var begränsad och gruppen var lätt att samla.  

4. Gruppen i sig hade stor motivation för att delta som forskningsgrupp i 

studien och var villiga och godkände att delta med vetskapen om att 

deras identitet inte var konfidentiell.   

Forskningsgruppens uppgift är enligt Gustavsen (1996) att tillsammans med 

forskaren processa fram en frågeställning utifrån det behov som finns 

(Gustavsen, 1996). Detta genomfördes i två möten med forskningsgruppen 

och en forskningsdesign skapades som utgick ifrån fokusgruppssamtal med 

medarbetarna.  

2.3 Fokusgruppssamtalen  

Dahlin-Ivanoff (2015) beskriver fokusgruppssamtal som en vanlig 

samhällsvetenskaplig metod som syftar till att människor möts för att på ett 

fokuserat sätt diskutera olika aspekter av ett ämne och generera en kollektiv 
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kunskap om gemensamma erfarenheter. Genom själva diskussionen växer den 

kollektiva förståelsen fram vilket innebär att fokusgruppen söker svara på vad 

som sker och vad det betyder. (Dahlin-Ivanoff, 2015) Fokusgruppsamtalen 

genomfördes med medarbetarnas nya programgrupper som bildats efter 

organisationsförändringen. En arbetsgrupp med vaktmästare som var villiga 

att vara testgrupp för fokusgruppssamtalen och ytterligare en grupp 

administrationsmedarbetare inkluderades senare i empirin då det visades sig 

att de tillförde värdefulla perspektiv på förändringen. Varje grupp hade ett 

samtal som varade mellan 45-80 minuter beroende på gruppstorlek, det var 

viktigt att alla fick utrymme att prata. Alla medarbetare tackade ja till att delta 

i samtalen men några föll bort av olika anledningar som sjukdom et cetera. En 

programgrupp ströks då den för tillfället bara bestod av en person. Gruppernas 

storlek varierade mellan två till sex personer. Samtalen i grupperna sattes 

igång med en fråga om vad som var annorlunda efter omorganisationen. Efter 

hand som samtalet flöt på lades kort fram på bordet med ord som kunde ge 

nytt bränsle till- eller fler perspektiv på innehållet10. Korten hade förberetts 

innan och orden hade genererats ur insamlat datamaterial, deltagande 

observationer samt samtal i forskningsgruppen. Exempel på ord var; ansvar, 

mandat, innovation, idé, medarbetare, lärande och ledarskap. Målet var att 

gruppen skulle samtala så mycket som möjligt utan studentens, 

samtalsledarens interaktion. Samtalsledaren kunde ställa följdfrågor för att 

borra djupare i exempel på organisatoriska fenomen som uppstått efter 

organisationsförändringen och styrde också undan gruppen ifrån att hamna för 

mycket i historia eftersom det var nuläget, mikroprocesserna som var mest 

intressant utifrån frågeställningen.  

2.4 Tillvägagångssätt 
Här följer en kortare redogörelse för det fortsatta tillvägagångssättet i studien. 

 

10 Upplägg för fokusgruppssamtalen finns i bilaga 2. 
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Alla intervjuer (4st), samtal med forskningsgruppen (2st) och 

fokusgruppssamtal (6st) spelades in och transkriberades ordagrant. 

Fokusgruppssamtalen blev det material studenten på egen hand med hjälp av 

Rennstam & Wästerfors arbetssätt att sortera, reducera och argumentera 

arbetade vidare med (Rennstam & Wästerfors, 2016). Materialet lästes flera 

gånger och sorterades genom att återkommande fenomen markerades och blev 

kategorier. Några av de ord som använts i fokusgruppssamtalen hade fortsatt 

bäring i materialet medan andra förkastades som inte visade sig vara särskilt 

betydelsefulla. Nya ord och händelser tillkom istället. Styrande i reduceringen 

av materialet var fokus på de teman som återkom i många grupper, det som 

representerade helheten mer än avvikande detaljer. Kategorier som inte kunde 

härledas till själva organisationsförändringen sorterades bort och kategorier 

som kunde läggas samman till begrepp fick vara kvar. Begreppen beskrev 

liknande skeenden och upplevelser. När materialet var sorterat och reducerat 

avidentifierades det så att meningsbärande händelser och fenomen blev kvar 

men i en avidentifierad form. Varje fokusgrupps enskilda material mejlades 

tillbaka till deltagarna i gruppen för att säkra att alla kände igen det man 

samtalat om och att inget meningsbärande hade missuppfattats i reduceringen 

och avidentifieringen. Här fanns också möjlighet att avböja att vara med i 

studien. En del små ändelser gjordes efter återkopplingen utifrån att identitet 

inte skulle röjas. 

Därefter lades gruppernas material samman och reducerades ytterligare och ett 

antal citat som representerade de valda begreppen valdes ut. Detta material 

kom att bli en första återkoppling och rapport forskningsgruppen fick tillbaka 

för deras egen reflektion även om deras reflektioner skedde på egen hand och 

inte tillsammans med studenten.  Det reducerade materialet användes sedan av 

studenten för enskild analys och diskussion i uppsatsen. Den färdiga uppsatsen 

blev därmed också en återkoppling utifrån några teoretiska perspektiv tillbaka 

till församlingen som inspiration och lärande, till praktiken. 
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2.5 Etiskt förhållningssätt 
Det var en utmaning att helt garantera anonymitet under studieprocessen och 

därför tänkte jag noga igenom hur informationen om deltagande skulle 

organiseras och genomföras (Kvale & Brinkmann, 2014). Muntlig information 

om studien, deltagandet, processen och förutsättningarna gavs vid ett första 

möte där de medarbetare som arbetar inom församlingens huvuduppgift 

(GUDM) fanns med. Där poängterades att deltagandet var helt frivilligt och 

att de som ville vara med i studien när som helst kunde avböja delaktighet. 

Varje deltagare, även vaktmästare och kanslipersonal fick sedan via mejl 

skriftlig information och medföljande blankett för informerat samtycke att 

skriva under. Dessa samlades in i samband med fokusgruppssamtalen och 

förvarades i en låsbar skrivbordshurts. Innan fokusgruppssamtalen startade 

fick deltagarna en ytterligare muntlig information om syfte och deltagande 

samt information om på vilket sätt intervjumaterialet skulle användas, en 

förklaring om att deras uppgifter behandlades konfidentiellt och att inga namn 

(förutom organisationens och forskningsgruppens) skulle vara identifierbara. 

Här gavs ytterligare möjlighet att avböja medverkan i gruppen. 

(Vetenskapsrådet, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014) Ett samtal fördes också i 

gruppen om komplikationen kring anonymitet då studien genomfördes i en 

mindre organisation, om vikten av att det som sades i gruppen skulle stanna i 

gruppen men att ett gruppsamtal aldrig kan vara garanti för anonymitet och 

konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2018, s. 5). Intervjupersonerna fick också 

information om möjlighet att läsa och godkänna användning av eventuella citat 

(Vetenskapsrådet, 2017; Kvale & Brinkmann, 2014).  

2.6 Metodologisk argumentation och reflektion 
Repstad (2007) menar att man aldrig kan vara helt objektiv när man närmar 

sig ett fält utan är färgad av både förkunskap och förförståelse. En forskares 

uppgift är att vara så objektiv som möjligt för att låta fältet ge svar och behöver 

förhålla sig till sin förförståelse. (Repstad, 2007) Ett förhållningssätt i studien 

har varit att försöka skapa en demokratisk grund och bjuda in fältet till samtal 
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där så många röster som möjligt fått höras vilket är ett vanligt förhållningssätt 

inom deltagarbaserad forskning (Gustavsen, 1996, Reason & Bradbury, 2001).  

Istället för att bara utgå ifrån förändringsteoretiska resonemang har 

fältanteckningarna som samlats in fått bidra till idéer om kontextberoende ord 

och begrepp till forskningsdesignen och även senare som stöd i bearbetning av 

samtalsmaterialet. Repstad (2007) och Fangen (2005) beskriver dilemman vid 

deltagande observationer. Ett av dem är hur man förhåller sig så neutral som 

möjligt och ändå får del av det människor verkligen tänker, tycker och gör. 

Det är svårt att komma bakom fasaderna menar de. (Repstad, 2007; Fangen, 

2005) Här har förkunskap och förförståelse om organisationen varit en hjälp. 

Den har bidragit till att få förtroende och tillgång till mångas röster i 

organisationen och möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor i samtal som 

resulterat i berikande exempel. En kritisk hållning till detta är att min 

förförståelse inte är helt neutral utan är färgad av upplevelser, relationer, 

tolkningar och frågor vilket också kan ha påverkat empirin i olika riktningar.  

Självklart är det en balansgång att göra en studie i en organisation där man har 

existerande relationer och förförståelse. Likaväl som det kan bidra till god 

tillgång till fältet kan det bidra till att vissa åsikter lyfts fram och andra hålls 

tillbaka. Intentionen med att ändå göra en studie i den egna organisationen har 

varit att synliggöra kontextberoende mikroperspektiv i förändring där den 

deltagarbaserade forskningsmetodens demokratiska tillvägagångssätt där 

många röster kan få utrymme blev en motvikt till att den egna förförståelsen 

skulle snedvrida resultatet. Både forskningsgruppen och fokusgruppssamtalen 

har bidragit till att en rik bild av fältet därmed fått framträda.  

Att försöka bidra till aktuellt kunskapsläge om organisationsförändring genom 

deltagarbaserad metod har varit lärorikt då metodologiska och etiska frågor 

hela tiden varit aktuella att väga in ur olika perspektiv. Det har inneburit 

återkommande reflektioner ur många olika perspektiv vilket har berikat 

lärprocessen, om inte för organisation eller akademi i sig så för studenten själv.  
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3 Teori  

I detta kapitel följer en redogörelse för de teoretiska modeller som använts för 

analysen samt teoretiska utgångspunkter i studien. Först ger jag en grund för 

användningen av begreppet förståelse och presenterar en modell för tolkning 

av empirin i förhållande till förståelse. Därefter en förklaring på vilket sätt 

institutionell teori använts i analysen av empirin. 

3.1 Förståelse 
En utgångspunkt i studien har varit Sandberg & Targamas (1998) och Weicks 

(1995; 2005) syn på förståelse. Nedan följer en redogörelse för hur begreppet 

förståelse används i studien.   

Weick menar att människor bildar förståelse när världen uppfattas annorlunda 

än förväntat. När världen uppfattas som förväntat finns redan en kognitiv 

förståelse för det som sker. Det är alltså först när något oväntat sker i 

förhållande till individen som en förståelseprocess startar. Denna process 

handlar om att skapa mening i det som sker. Meningsskapandet sker genom 

ett samspel mellan handling och tolkning. Något sker och individen tolkar det 

eller individen interagerar i en handling och utifrån det, tolkar, drar slutsatser, 

skapar mening och bildar förståelse för det som skett. Weick menar att 

människor inte alltid styrs av rationella, utvärderade val utan tolkar skeenden 

och handlingar och därmed skapar mening och förståelse. Han menar också att 

språket är en viktig del i förståelseprocessen och att organisationer ”blir till” 

genom människors tolkningar av den, genom språket, att de sätter ord på sin 

tolkning av den. (Weick K. E., 1995) 

Sandberg & Targama konkretiserar begreppet med att förståelse är individens 

relation och förhållningssätt till företeelser i dennes omvärld. Individens 

förståelse har skapats i relation med andra människor, av intryck och 

upplevelser och är den bas som individen uppfattar som sin verklighet. Den 

kan inte jämställas med exempelvis en åsikt som går att jämföra med en annan 

utan är en konstant, individens verklighet. Denna verklighet kan visserligen 
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påverkas och förändras men endast genom interaktion med nya idéer och 

tankegångar som tolkas utifrån individens ”konstant”, dennes förförståelse, 

dennes verklighet. Förståelsen färgas alltså av den kunskap individen besitter 

och ifrån vilket perspektiv individen betraktar fenomenet. Slutsatser individen 

drar av nya idéer, ny information och upplevelser är beroende av 

utgångspunkten. Förståelsen utgår alltid ifrån individens upplevelse av 

verkligheten och påverkas dynamisk genom en främst relationell, interaktiv 

process där nya idéer, infallsvinklar och information filtreras genom 

individens verklighet och ny förståelse bildas. (Sandberg & Targama, 1998) 

Weick (1995) menar att individer är aktörer som konstruerar sin omgivning 

genom handlingar som tolkas. Aktörerna uppfinner därmed hur något är och 

genom denna process skapas förståelse. Det är inte genom att lära sig något 

och därefter handla som förståelse bildas menar han utan tvärt om. Processen 

startar med en handling som tolkas och därmed produceras 

verklighetsuppfattningen. (Weick K. E., 1995) 

Jian (2011) använde i sin fallstudie på ett försäkringbolag (se kap 1, s 11 andra 

stycket) ett diskursivt ramverk för att visa hur kommunikation är en viktig del 

i de mikroprocesser som tillsammans påverkar utfallet för en 

organisationsförändring. Ramverket utgår ifrån att olika diskurser påverkar 

mikroprocesser i organisationsförändring. Vilket diskursivt perspektiv vi utgår 

ifrån påverkar hur vi väljer att tolka skeenden, kommunikation och interaktion. 

Ramverket belyser fyra diskursiva nycklar; 1) Organisatoriska 

omständigheter, 2) Organisatorisk identitet, 3) Personlig identitet och 4) 

Organisatorisk praxis eller praktik. Poängen med ramverket är att genom varje 

nyckelfråga synliggöra små mikroprocesser som annars är svåra att kartlägga. 

Han menar att varje fråga öppnar ett antal tolkningar i en organisation som är 

öppna och kan vidgas till fler variationer av tolkningar fram tills de stängs. 

Mikroprocessen stängs genom att koncensus uppnåtts eller genom att någon 

med tillräcklig makt väljer att stänga den. När frågan är stängd finns någon 
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e.g.Family 

e.g.Managerial science 

Organizational 

practice 

form av, eller början till gemensam förståelse och nya mikroprocesser kan ta 

vid.  

Organizational changing as constituted discursively in interrelated 

layers of articulation 

Organizational change as 

temporary closure of meaning 

e.g.Free market 

Discourses 

Articulating organizational 

circumstance ‘What is the 

situation we are 

in/confronting?’ 

Articulating organizational 

identity ‘Who are we 

(becoming)?’ 

Articulating individual identity 

‘Who am I/are you 

(becoming)?’ 

Articulating organizational 

practice ‘What does this action 

mean?’ 

Organizational 

circumstance 

Organizational 

identity 

Individual identity 

Figur 1 Diskursivt ramverk för förståelse för organisationsförändring. Fritt återgiven illustration ifrån artikel i Journalen 

Organization nr 18, 2011 (Jian, 2011). 
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Så länge mikroprocessen är öppen kan flera tolkningar bidra in i processen 

vilket ger ett rikt underlag för möjligheten till gemensam förståelse för 

organisationens mål och strategier samt hur de ska realiseras. I studien används 

Jians (2011) ramverk i analys av empirin för att identifiera mikroprocesser som 

föregår förståelse och synliggöra eventuella hinder i förståelseprocessens 

dynamik. (Jian, 2011) 

3.2 Institutioner  
Institutionell teori är flervetenskaplig men har sin grund inom statsvetenskap 

och nationalekonomi och senare även sociologi (Brorström, 1999; Eriksson-

Zetterquist, 2009). Enligt Eriksson-Zetterquist (2009) har den tre 

skolbildningar; Tidig institutionell teori, Nyinstitutionell teori och 

Skandinavisk institutionell teori. Enligt Martin (2004) finns det egentligen 

ingen begränsning av vad man kan studera med hjälp av institutionell teori. 

Det kan vara uppvaktning/kurtis, socialism, heterosexualitet men också 

organisationer som exempelvis kyrkan, skolan eller domstolen (Martin, 2004). 

Min användning av institutionell teori befinner sig inom den Skandinaviska 

skolbildningen som också bidragit in i modern skandinavisk organisationsteori 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Ytterligare specificering av de delar inom teorin 

som varit användbara är hur organisationer tillhandahåller en arena där 

institutioner kan produceras och reproduceras med hjälp av olika typer av 

regler (Scott, 2014). Brorström (1999) menar att fasta spelregler skapar goda 

institutioner, ett trovärdigt institutionellt arrangemang som ger stabilitet  

(Brorström, 1999).  

Begreppet institution kan definieras på lite olika sätt beroende på inom vilket 

område det används men en gemensam utgångspunkt är att institutionen växer 

fram och konstruerar människors sociala verklighet (Eriksson-Zetterquist, 

2009). Den institutionella teorin belyser både begreppet institution som 

organisatoriskt fenomen i sig men ger också verktyg för att förstå 

komplexiteten i institutionella förändringar och dess motståndskraft. 



 

28 

 

Institutioner skapar mening och sammanhang och ger människor en arena för 

interaktion där det blir möjligt att agera och förstå andras agerande. 

(Brorström, 1999)  

Tengblad (2006) har konstruerat en teoretisk modell med hjälp av Scotts 

(2014) regler som jag nu vill presentera (Scott, 2014; Tengblad, 2006). 

Modellen definierar institutionen genom tre dimensioner som alla påverkar 

varandra och förutsätter varandra för att institutionen skall reproduceras. 

Dessa tre är aktörer, regler och handlingar. Mänskliga institutioner beskrivs 

som föreställningar, normer och idéer som utgör regler. Dessa regler skapar 

mening för organisationens aktörer som i sin tur påverkar aktörernas 

handlingar. (Tengblad, 2006) 

Han menar att aktörers regelföljande konstituerar handling, att regelstyrd 

handling konstituerar aktörer samt att aktörers handlande konstituerar regler. 

På detta sätt reproduceras institutionen. (Tengblad, 2006, s. 18) Modellen för 

denna växelverkan visas nedan med en enkel schematisk bild. 

 

   REGLER   (Tvingande, Normativa, Självklara) 

 

  AKTÖRER HANDLINGAR 

Figur 2 Tengblads institutionsmodell fritt återgiven (Tengblad, 2006, s. 24) 

 

Många forskare har traditionellt använt institutionell teori för att belysa större 

institutionella sammanhang och den har varit mindre använd i små 

sammanhang som enstaka organisationer. Tengblads modell har utvecklats för 

att titta närmare på enskilda organisationers regler för rekrytering. I denna 

studie appliceras modellen istället på förståelse i organisationsförändring 
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vilket genererar kunskap om hur mikroprocesser går till. I Tengblads modell 

finns tre faser av regler: tvingande, normativa och självklara. Dessa är ständigt 

närvarande och genom aktörer och deras handlingar definierar och 

omdefinierar de institutioner. Dock är det först när reglerna blivit en 

självklarhet som de kan anses vara en institution. I de andra två faserna är 

reglerna under förhandling på olika sätt. Tengblad lyfter fram aktörer som en 

viktig del i skapande av nya institutioner samt i nedmonterande av utdöende 

institutioner. En institution kan starta hos aktörer som en normativ 

regeldiskussion som övergår till en självklar regel eller utvecklas till att bli en 

tvingande regel som senare kan komma att accepteras och omvandlas till en 

självklar regel, en institution. Den kan också fortsätta som normativ- eller 

tvingande regel utan att bli institutionaliserad. Det är först när den blivit 

självklar som den institutionaliserats och fortsätter att reproduceras av 

organisationens aktörer. Detta växelspel kring regler kan pågå inom en 

organisation och påverkas dynamiskt av inre och yttre faktorer, dess aktörer 

och handlingar. (Tengblad, 2006) 

3.3 Teoridiskussion  
Precis som Scott (2014) redogör för så är det en snårskog att navigera inom 

organisationsteori då den på många sätt är tvärvetenskaplig. Även 

institutionell teori som används i denna studies analys är svår att först 

överblicka. Scotts introducerande genomgång av institutionell teori, dess 

historia, hur den vuxit fram och utvecklats, hur den använts tvärvetenskapligt 

var avgörande för förståelsen för hur institutionell teori kunde användas i 

denna studie. (Scott, 2014) Nackdelen med att använda institutionell teori i 

denna studie är att den ofta applicerats och utvecklats i de större 

organisationssammanhangen. Det är svårare att hitta en modell för analys 

anpassad för en enskild mindre organisation. Jians (2011) diskursiva modell 

har både utvecklats i en studie där forskaren var en del av det valda fältet samt 

har använts i studiet av en enskild organisation. Detta gjorde att den kunde 

användas för analys även i denna studie. Modellen är också anpassad för att 
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inte bara betrakta organisationer som ett objekt utan synliggöra 

organisationers individer och mänskliga interaktion inom 

organisationsförändring. (Jian, 2011)  

Både Tengblads institutionella modell för aktörer, regler och handling och 

Jians diskursiva ramverk som belyser förståelseprocesser genom 

kommunikation möjliggör förklaringar av hur förståelse för det nya i 

organisationen konstrueras. De båda terorierna kan delas upp i att belysa ett 

vad och ett hur. Jians diskursiva ramverk med sina fyra frågor hjälper till att 

analysera ett vad. Vad är det för situation? Vilka roller ska vi ha? Vilka regler 

behövs? Hans frågor belyser förändring utifrån ett vad. Tengblads modell 

synliggör istället processerna, hur det som sker faktiskt går till. Modellen 

fungerar som ett redskap att kunna ta sig an och förstå de små processer som 

sker vid sidan om. De mikroprocesser som inte finns med i planeringen, de 

som inte går att förutse. Det kan handla om kontextberoende omständigheter 

som gör att organisationen kan improvisera i förändringen och hitta andra 

typer av lösningar än de som planerats. Modellen kan också användas för att 

upptäcka hur faktiskt aktörer i organisationen handlar och vad det kan få för 

konsekvenser. (Jian, 2001; Tengblad, 2006)  

En nackdel som upptäckts i studien med dessa båda modeller är att de små 

processerna hamnar i fokus och att det kan vara svårt att få syn på vad alla 

dessa mikroprocesser har för betydelse. Denna svårighet skulle eventuellt 

kunna generera underlag för återkoppling och diskussionsmaterial till 

forskningsgruppen under studiens gång. Ett sätt att tillföra ett metaperspektiv 

till studien. Så har inte skett i denna studie men det kan vara något att väga in 

vid en annan studie. 

Studiens intresse har ändå kommit att inriktas på mikroprocesserna som bildar 

förståelse för det nya och i det perspektivet har ändå de teoretiska modellerna 

bidragit till värdefull kunskap om att förståelseprocesser ständigt pågår och 

exempel på hur de går till. 
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4 Resultat, analys och diskussion  

I detta kapitel presenteras resultat och analys gemensamt och växelvis. Först 

en övergripande presentation av resultatet och därefter en fördjupad 

redogörelse och analys där några perspektiv utvecklas och diskuteras.   

4.1 Inledning   
Studien har genererat ett rikt empiriskt material sorterat i flera olika kategorier. 

Dessa kategorier ger perspektiv på organisationsförändringen delvis utifrån 

vad som skett innan men främst under den begränsade tid som insamlingen av 

material har pågått. Det tema som genomgripande återkommer i materialet och 

är ett sammanhållande tema är frågor och funderingar kring den nya strukturen 

med färre chefer och ett utökat ansvar för de nya programgrupperna och dess 

individer. I ett institutionellt perspektiv innebär förändringen att ta bort 

mellancheferna att en institution ska nedmonteras och en ny byggas upp 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). En hierarkisk struktur skall förvandlas till en 

plattare och mer medarbetarledd organisation. Att medarbetarna i 

fokusgruppssamtalen rent teoretiskt förstår den nya strukturens 

organisatoriska uppbyggnad framgår i fokusgruppssamtalen men hur 

processerna för att få detta nya att fungera är allt annat än klart. Det är heller 

inte klart vad den nya strukturen och det nya arbetssättet betyder kopplat till 

organisationens och individens identitet, vilka de som organisation är på väg 

att bli och vem individen är på väg att bli. Citatet nedan visar exempel på frågor 

och funderingar kring hur den nya strukturen skall fungera och vem som 

ansvarar för vad. 

-Om det är något som fångas upp, här är någonting som hänger i luften 

som ingen riktigt tar hand om, då förutsätter det att någon antingen på 

plats tar tag i det men jag har upplevt att folk inte riktigt vet? Vem ska 

ta tag i det? Ja men det här är ju en ledningsfråga, ok men då förutsätter 

ju det att någon tar det till ledningen för ledningen är inte där och snappar 

upp det själva utan det förutsätter att någon kommer med en information 
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aktivt. Och är det då inte uttalat att vem, vilka, hur, när, var ska vara 

länken emellan så att säga, då blir det lätt att saker kan ligga och skvalpa 

lite för länge. 

-Det går ganska långt innan ett problem hamnar hos ledningen vilket har 

att göra med att mycket ansvar ligger på individen. Hade det varit 

enhetscheferna, eller jag upplever att det var lättare att gå till sin 

enhetschef med små grejer, ledningsgruppen känns mer upptagen. 

Vi förstår av citatet ovan att det finns frågor kring hur den nya strukturen rent 

praktiskt skall fungera. Att processerna emellan de olika aktörerna i 

organisationen inte är självklar.  

Citatet nedan beskriver hur individen är på väg mot förståelse för något nytt, 

att en institution är på väg att nedmonteras men också att den processen är 

utmanande.  

-Jag hakar på dig där, jag tänker så här att det kanske är det 

ledningsgruppen också behöver göra, lite oftare hämta hem vad är det vi 

gör? För nu är ju det här en ny organisation som ser helt annorlunda ut 

mot den förra och det är jättelätt att halka in på samma rälsspår. Att 

återkomma till att så här ser organisationen ut och för en del så kommer 

det att kännas tjatigt men för en del kommer det nog vara en aha-

upplevelse, ja just det, det är ju det här vi håller på med, jag saknar det 

lite att vi pratar om den nya organisationen som om den vore självklar 

men att vara i den känns allt annat än självklart. 

-Jo för den är ju inte självklar. Så länge folk inte känner att de har full 

koll på läget. 

Denna typ av samtal återkommer utifrån flera perspektiv i alla 

fokusgruppssamtal. Ett sökande efter vad som kan ersätta det som förut varit 

självklart, att gå till sin chef med frågor, att chefen fattar beslut och styr upp 

saker, att chefen håller i mötesagenda och så vidare. Alla dessa små 
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mellanmänskliga interaktioner  fungerar i det självklara, i det institutionella 

arrangemanget men  måste uppfinnas, processas, utvärderas och skapas i det 

som är nytt, med andra ord ny förståelse måste konstrueras. Eller som Weick 

(1995) skulle uttrycka det, att individer är aktörer som konstruerar sin 

omgivning genom handlingar som tolkas. Aktörerna uppfinner hur något är 

och genom denna process skapas förståelse. (Weick K. E, 1995) 

Förståelsen för det nya är på väg att skapas, det ser vi i nästa citat i ett 

fokusgruppssamtal om vad som blivit annorlunda efter 

organisationsförändringen. 

-Alltså det skiljer sig jättemycket eftersom ansvaret har flyttats ner till 

vår nivå. I relation till budget, att vi behöver en mycket större förståelse 

för hela den ekonomiska sidan och hur den fungerar i relation till det vi 

gör nu. Och den förståelsen har ju inte funnits förut, vi måste ha en helt 

annan överblick och förståelse för vad vi gör med våra pengar helt enkelt 

och däri är den stora skillnaden.  

I citatet ser vi exempel på delar som förändrats och vilka konsekvenser det får 

för individen. Hierarkin beskrivs som att den flyttat ner i nivå, det är ett 

uttryckssätt som är direkt kopplat till ett hierarkiskt tänkande, något som på 

många sätt är det självklara tänkandet, normen både hos individen men också 

i samhället i stort (Eriksson-Zetterquist, 2009). Citatet visar också att individen 

behöver en större förståelse för ekonomin vilket inte behövts innan och det 

krävs överblick och förståelse för hur ekonomin hänger samman med program 

och aktiviteter. En förståelse hos individen för vad som har förändrats kan vi 

se genom uttryck som ”vi måste”, ”vi behöver”, ”det skiljer sig jättemycket” 

Det beskriver hur denna förändring påverkar individen i organisationen. 

Utifrån Jians (2011) fyra diskursiva nycklar; Organisatoriska omständigheter, 

Organisatorisk identitet, Personlig identitet och Organisatorisk praxis eller 

praktik ser vi att alla fyra nycklar är inblandade. Det är med andra ord ingen 

liten förändring och den öppnar för mikroprocesser för att ny förståelse ska 
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kunna bildas. Individen skapar sig en bild av vad det är för situation, vilka 

medarbetarna är på väg att bli, vad individen själv är på väg att bli samt vad 

allt det nya egentligen betyder. (Jian, 2011) ”Vi måste” och ”vi behöver” är 

uttryck som pekar framåt, ”vi måste ha en helt annan” eller ”vi behöver en 

mycket större” visar att något nytt är på väg att ta form, att ny förståelse är 

under konstruktion (Weick K. E., 2012). Det som alltså återkommer i 

fokusgruppssamtalen är beskrivningar av det som strukturellt förändrats och 

samtidigt många frågor och en viss frustration kring hur denna förändring skall 

fungera i praktiken.  

Nu följer tre perspektiv som studien önskar lyfta fram och fördjupa som mer 

utförligt beskriver och analyserar på vilka sätt förändringen påverkar 

organisationens individer och hur förändringarna öppnar mikroprocesser där 

förståelse har möjlighet att ta form. Varje del börjar med en kort analytisk 

poäng för att sedan vidare presentera utvalda citat ur resultatet med 

efterföljande analys och kort diskussion. 

4.2 Att definiera den nya organisationens bärande begrepp 
Att bygga en ny organisation med ett bärande begrepp som medarbetare har 

olika tolkning av kan medföra förvirring (Weick, Sutcliff, & Obstfeld, 2005). 

Denna förvirring kan, om det finns arenor för att samtala om den bli en 

mikroprocess för organisationen som resulterar i en gemensam förståelse för 

begreppet (Jian, 2011). Att ha en gemensam förståelse för bärande begrepp 

skapar självklara regler att förhålla sig till som med tiden kan generera nya 

institutioner som ger stabilitet  (Brorström, 1999).  

Ett av orden som användes i fokusgruppssamtalen för att tillföra bränsle till 

samtalet var ordet medarbetarskap. En av orsakerna till att just det ordet var 

intressant att använda i fokusgruppssamtalen var att det dels återkommit gång 

på gång vid deltagande observationer i organisationen men att det också var 

ett viktigt begrepp som användes vid organisationsförändringen. Kyrkoherden 

använde begreppet så här i en mejlkonversation i insamlingsfasen för studien.  
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Den nya strukturen med programgrupper har att göra med medarbetarskap – 

kopplat till ledarskap, som är, när jag tänker på vår organisering den bärande 

kraften för att det ska fungera.11 

Medarbetarskapet relaterar här till ledarskap och programgrupper men vad det 

mer exakt innebär är öppet för tolkningar. Följande utdrag visar den mångfald 

av tolkningar som ordet medarbetarskap genererat i fokusgruppssamtalen. 

Utdraget kan uppfattas något rörigt då det är sammansklippta citat ifrån 

konversationer om begreppet ifrån flera fokusgrupper. Syftet med utdraget är 

inte att visa ett sammanhängande citat utan visa på mångfalden av tolkningar 

av begreppet. Jag har låtit utdraget vara långt eftersom det tydliggör hur stor 

variation av tolkningar det kan finnas för ett bärande begrepp. 

-Jag tänker att medarbetarskap är att jag gör min lilla bit för att det 

liksom skall kopplas ihop med alla andras på något sätt, få ihop den där 

helheten. 

-Alltså, just ordet medarbetare det låter som ett, jag tycker inte att det är 

bra, det låter som en sämre version av kollega. Det är inte så här, vi 

jobbar tillsammans mer utan det är någon annan som jobbar där jag 

jobbar men vi jobbar inte tillsammans. Medarbetare, den jobbar här med 

det där, men inte kollegor att vi jobbar gemensamt mot det här, känns 

det för mig som. 

-Det känns som en lägre rang av kollega typ. 

-Jag tänker precis tvärt om, jag gillar ordet medarbetare, jag tycker att 

medarbetare är du och jag tillsammans är medarbetare för mig att vi gör 

det här tillsammans. Och kollega kan vara att vi jobbar inom samma 

organisation, vi kanske inte ens ses men vi är kollegor och i samma 

organisation och sådär. Men en medarbetare det är någon som jag är 

 

11 Citat ifrån mejlkonversation mellan student och Kyrkoherde om omorganisationen och hur 

den kan beskrivas. 
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nära, någon som jag jobbar ihop med, som jag förhoppningsvis drar åt 

samma håll som. Någon som jag jobbar med. Tillsammans med. 

-Jag tror inte att många av våra kollegor tänker oss som medarbetare. En 

del, alltså medarbetarskap är ju ganska liksom, medarbetare i ord är ett 

nytt, eller inte nytt är det ju inte, det kanske har funnits i 20 år, men för 

många att använda. Jag har medarbetare, jag har inte kollegor eller jag 

har anställda…men om man säger medarbetare, ett medarbetarskap det 

är ju just det här vi håller på att prata om att vem, lite ansvar, att vi bär 

det här ihop. 

-Ja, det är någonting som man har givetvis men det känns som ett sånt 

där slitet, som ett sånt där ord som blir populärt några år och då ska man 

alltid använda det i alla sammanhang och så vidare. 

-Vad är det för något? Är det att vara en medarbetare eller sinsemellan 

eller? 

-Det kan man nog tolka som man vill.. 

-Ja men det är väl en konsekvens av den här, vad heter det? Platta 

organisationen?  

-Samarbete.. 

-Att man är medarbetare helt enkelt. 

-Alla är vi en medarbetare med vår egen lilla spetskompetens 

-Ja precis 

-Men det är man ju alltid tänker jag i alla organisationer, även, det måste 

man ju vara om det skall fungera…men det är inte någonting som jag 

känner finns anledning att, någonting för mig som jag.. 

-Kanske att vara anställd, vara en medarbetare. Precis som det finns 

medborgarskap och kamratskap, ja kamrat kanske…svårt.. 

-En god medarbetare 
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-Medarbetarskap – att man jobbar tillsammans. Man gör någonting 

tillsammans, det är väl ett medarbetarskap, så tolkar jag det. Att man har 

det tänket. 

-Och att man visar förståelse för andras arbete också.  

-Ja att vi alla i församlingen är medarbetare. 

-Jag vet inte… 

-Du är medlem i svenska kyrkan, medlemskap 

-Fast det här är ju medarbetare inte…. 

-Jag vet inte vad det betyder alls faktiskt. 

-Jag skulle nog tolka det som kamratskap om jag liksom fick tänka lite 

och att det är bland medarbetare då. 

-Att man ställer upp för varandra eller? 

-Det som krävs och önskas av oss… 

-Utan att veta något om det så skulle jag tolka det så. 

-Alla som får lön av Tyresö församling, det är medarbetarskap kanske? 

Utdragen ovan visar på en mängd olika tolkningar av begreppet 

medarbetarskap. Fokusgruppssamtalen är här en arena där det är möjligt att 

diskutera och samtala om begreppet och dess varierade tolkningar. Några 

deltagare i fokusgrupperna uttrycker förvåning över att någon annan i gruppen 

har en helt annan tolkning än den egna. Andra deltagare har ingen egen tydlig 

definition av begreppet utan är mer frågande och trevade efter en betydelse. 

Ställer vi oss Jians (2011) nyckelfrågor (se sid 21) om omständigheter, 

identitet och praktik ser vi att en kommunikativ mikroprocess har startats (Jian, 

2011). Jag vill illustrera det genom att ställa frågorna och ge dem fiktiva svar 

i syfte att synliggöra en öppen mikroprocess. 



 

38 

 

1. Nyckelfråga om organisationell omständighet: Vad är det här för 

situation? Fiktivt svar: Situationen här är att vår nya organisation 

bygger på medarbetarskap men vi vet inte riktigt vad det innebär.  

2. Nyckelfråga om organisationens identitet: Vilka är vi på väg att bli? 

Fiktivt svar: Det finns ännu ingen gemensam förståelse för hur 

programgrupper, medarbetarskap och ledarskap hänger ihop och 

därmed ingen tydlig bild av vilka vi är på väg att bli.  

3. Nyckelfråga om personlig identitet: Vem är jag på väg att bli? Svaret 

på den frågan blir också osäkert eller olika eftersom ingen gemensam 

förståelse för begreppet medarbetarskap ännu skapats.  

4. Nyckelfråga om organisationens praktiska vardag: Vad betyder denna 

händelse? Fiktivt svar: Vi vet inte det ännu. Ingen gemensam betydelse 

finns ännu för begreppet medarbetarskap men händelsen att vår 

organisation bygger på medarbetarskap verkar just nu skapa osäkerhet 

för oss. 

De olika frågorna får här inga riktiga svar eftersom det inte finns några 

gemensamma svar, frågorna är fortfarande öppna.  Eller som Jian (2011) 

uttrycker det i sitt teoretiska ramverk, trådarna är fortfarande öppna. Utifrån 

Jians ramverk betyder det att en kommunikativ mikroprocess har startat och 

att organisationen har alla möjligheter att genom en mångfald av tolkningar, 

om samtalen fortsätter, komma fram till gemensamma tolkningar innan de 

öppna trådarna stängs. Om samtalen får fortsätta tills koncensus uppnås 

kommer, enligt Jian (2011) den avslutade mikroprocessen tillföra stabilitet i 

organisationen. Regler för vad medarbetarskap innebär har då skapats och kan, 

om de visar sig fungera väl i den nya organisationen med tiden 

institutionaliseras, bli självklara. Om mikroprocessen istället stängs innan 

koncensus råder genom att en chef väljer tolkning och bestämmer vad det 

innebär finns risk för att den stängda mikroprocessen genererar instabilitet som 

kan påverka organisationen i oönskad riktning. (Jian, 2011).  
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När koncensus uppnås i mikroprocesser likt denna skapas självklara regler i 

organisationen. Regler kan enligt Tengblads (2006) modell (se s. 23) vara 

normativa, tvingande eller självklara. Det är först när en regel blivit självklar 

som den blir en del av organisationens stabilitet menar han. Den definierar då 

både aktörer och handlingar vilket innebär att aktörer i organisationen förstår 

sin roll i förhållande till regeln och att regeln tydliggör organisationens 

praktiska vardag. En regel som bestämts av en chef utan att koncensus uppnåtts 

blir en tvingande regel. Den kan med tiden, om det accepteras av 

organisationen bli en självklar regel men den kan också omvandlas till en 

normativ regel, alltså en regel under förhandling som ständigt förhandlas och 

därmed bidrar till instabilitet och osäkerhet i organisationen. (Tengblad, 2006)  

Papakostas (2014) beskriver motstånd och tröghet vid organisationsförändring 

(Ahrne & Papakostas, 2014). Förvirring kring ett bärande begrepp i en 

organisationsförändring kan enligt Jian (2011) misstolkas som tröghet eller 

motstånd mot förändring. Genom att tillåta kommunikativa mikroprocesser 

och skapa arenor för dem i organisationsförändringar kan misstolkad tröghet 

och motstånd på sikt omvandlas till självklara regler. (Jian, 2011; Tengblad, 

2006) Citaten ovan med den stora förvirringen kring begreppet 

medarbetarskap som är det bärande begreppet för organisationsförändringen 

är ett typiskt exempel på en sådan mikroprocess som både kan uppfattas som 

tröghet eller motstånd men också är ett redskap för att generera förståelse och 

på sikt stabilitet i det nya. Som med tiden kan ersätta en gammal institution 

med en ny.  

 

4.3 Att som ledare upptäcka och använda sig av mikroprocesser  
Vid en organisationsförändring är det naturligt med osäkerheter och att frågor 

dyker upp. Genom att skapa officiella arenor för diskussion kring – och feed 

back på det nya kan ledare upptäcka mikroprocesser och använda dessa för att 

få underlag för beslut eller fatta beslut baserat på koncensus (Tengblad, 2006). 
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Detta i sin tur hjälper individen och organisationen att förstå sin nya identitet. 

Saknas officiella arenor finns risk för inbyggd osäkerhet i organisationen. 

Jian (2011) visade i sin studie om kommunikation hur ledaren för den 

organisation han studerade valde att stänga en kommunikativ mikroprocess 

genom att tala om vilken tolkning som var den rätta. Med andra ord vad som 

var rätt svar på nyckelfrågan: Vad betyder denna händelse? Genom att ledaren 

valde att själv definiera svaret på den frågan stängde han mikroprocessen och 

bestämde hur medarbetarnas feed back skulle tolkas, nämligen som oro inför 

något nytt som de behövde hjälp med att komma över. Ledaren för 

organisationen gjorde därmed sina mellanchefer till medarbetarnas hjälpare 

och medarbetarna till offer som behövde stöd och hjälp. Genom att göra det 

kunde inga andra tolkningar utforskas och organisationen antog en riktning 

med medarbetare som offer och chefer som deras hjälpare. (Jian, 2011)  

I Jians studie var det ledaren som tolkade medarbetarnas feed back. I citatet 

som presenteras nedan är det istället medarbetarna som tolkar 

ledningsgruppens beslut. Precis som kommunikation är en form av handling 

så är beslut en annan form av handling (Scott, 2014). Det är lätt att tro att beslut 

är något som konstituerar handling, att ett beslut ifrån ledningsgruppen 

konstituerar hur medarbetare skall handla. Men utifrån Tengblads (2006) 

modell är beslut i sig en handling som konstituerar regler och aktörer 

(Tengblad, 2006). Citatet nedan är valt utifrån att det visar hur aktörer i 

organisationen försöker förstå hur medarbetarskap och ledarskap hänger 

samman. De söker efter regler som konstituerar sin roll, ledningsgruppens roll, 

programgruppens roll, med andra ord organisationens och individens identitet. 

Citatet handlar om beslut som påverkar de olika rollerna i den nya 

organisationen som inte verkar stämma med den förståelse de har om hur den 

nya organisationen ska fungera.  

Ifrån ett av fokusgruppssamtalen: 
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-Får jag säga en till sak som inte… jo det här med att vi är luststyrda har 

att göra med att vi har en ganska luststyrd ledningsgrupp, att det dyker 

upp någonting som är intressant, man kanske inte behöver göra allt som 

man får lust till? Utan ibland kanske det finns någonting gott i att faktiskt 

vila, vänta och landa i att det är dom här dokumenten som hjälper oss att 

styra vart vi är på väg. För jag upplever att den senaste tiden har det 

kommit en hel del lustbeslut uppifrån och det har inte alltid blivit så bra. 

Är det här en organisation som man på riktigt vill ha eller är det någon 

form av skendemokrati? För det tas en annan typ av beslut i 

ledningsgruppen som sen så småningom silar ner till programgrupperna 

eller så. Vill man att programgrupperna skall vara beslutsmässiga och 

mandatsmässiga i vissa frågor då kanske man måste löpa hela linan ut? 

Då kan man kanske inte som ledningsgrupp kliva in och säga, fast nu har 

det här kommit till vår kännedom och nu vill vi göra så här. 

-Just det, den är ju viktig. 

-Då raserar man ju det mandatet som man en gång har gett. Man kan inte 

både ha kakan och äta den, man får bestämma sig för vilken av dom här 

vägarna man vill gå. 

-En annan sak som jag reagerat på är projektrekryteringar. Där är det inte 

självklart att finnas med i en programgrupp. Ingen fråga till den 

programgruppen som arbetar med de programmen som att: ”Vi funderar 

på den här personen som har den här kompetensen, vore inte det bra? 

Fundera på det! Istället ställs man inför fakta att: ” Ja! Bra! Nu är 

personen här, samverka nu… hur då?”  

-Det är egentligen inget konstigt sätt att anställa i en vanlig organisation 

men i en organisation där man har sagt att det här ska utgå ifrån 

programgrupperna blir det väldigt konstigt för då skall man både ha 

kakan och äta den. 
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-Så att det blir jättemärkligt. Då blir ju liksom ansvar och mandat lite 

naggat sådär. 

I ett annat samtal lät det så här: 

-Om man skall ha ett medarbetarskap med programgruppen som 

formulerar verksamhetsberättelse, lägger budgetförslag, pratar om både 

kort och långsiktig vision och så, då måste ju rimligen en konsekvens av 

det bli att programgruppen är med och formulerar en ansökningsprofil 

till en tjänst. Det har vi inte sett. I alla fall inte i våran programgrupp och 

det blir lite så här, fast hur ska ni ha det? 

Citaten ovan visar att medarbetare har en viss frustration över att beslut fattas 

som de uppfattar inte stämmer överens med den nya organiseringens struktur 

och arbetssätt. 

Med Tengblads (2006) modell om aktörer, regler och handlingar kan en 

möjlig tolkning av gruppernas samtal bli så här: I programgruppen tycker man 

att ledningsgruppens beslut (handling) inte stämmer överens med den 

aktörsroll man uppfattar att programgruppen har. Ledningsgruppens beslut 

(handling) konstituerar programgruppens och därmed medarbetarnas, 

aktörernas roller, roller som inte programgruppen känner igen. (Tengblad, 

2006) Med Weicks syn på förståelse verkar programgruppens förståelse bygga 

på att ledningsgruppen bestämmer över något som de som programgrupp har 

ansvar för (Weick K. E., 1995). Citatet visar att handling och normativ regel 

går på tvärs och förståelsen ifrågasätts. Man skulle kunna tolka det som att 

ledningsgruppen genom handling konstituerar programgruppen som aktör. 

Eller, att programgruppen genom sin kommunikation (handling) konstituerar 

ledningsgruppen som aktör. Finns en arena för programgruppen och 

ledningsgruppen att kommunicera (handla) i det här fallet kan det utifrån 

Tengblads (2006) modell leda till att regler konstitueras för de olika aktörerna 
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och en gemensam förståelse, regler för vem som fattar beslut om vad 

konstrueras (Sandberg & Targama, 1998; Weick K. E., 1995; Scott, 2014).  

Om det finns en arena för gemensam diskussion kring händelsen ovan kan det 

innebära att en mikroprocess som startat får möjlighet att pågå och att 

koncensus så småningom kan uppnås. Uppfattar ledningen 

programgruppernas frustration som motstånd i förändringen skapas troligen 

ingen arena för mikroprocessen och osäkerheten fortgår i någon riktning. 

Upptäcker ledningen istället mikroprocessen finns möjlighet att skapa en arena 

för mikroprocessen, en arena för kommunikation mellan ledningsgrupp och 

medarbetare och därigenom fatta beslut genom koncensus så att nya självklara 

regler och därmed förståelse skapas.  

Använder vi Jians (2011) frågemodell skulle vi inte få klara svar på frågorna, 

det blir tydligt att något är oklart. Vad är det här för situation? Vilka är vi på 

väg att bli? Vem är jag på väg att bli? Vad betyder denna händelse? (Jian, 

2011) Det betyder att än så länge är det oklart vem som fattar vilka beslut och 

vem som har mandat och ansvar vid nyrekryteringar. Det betyder att här finns 

en potentiell mikroprocess att använda sig av i förändringen. (Jian, 2011)  

Citatet ovan visar också att något är öppet, ej klarlagt som skapar en viss 

frustration. Tengblad (2006) menar att handling konstituerar aktörer och regler 

(Tengblad, 2006). Om ingen arena för diskussion i exemplet ovan skapas blir 

ledningsgruppens handling det som konstituerar aktörer och regler i den nya 

organisationen. Det kan innebära otydliga roller för aktörerna och otydliga 

eller osäkra regler att förhålla sig till. Beslutet att anställa en person utan att 

diskutera det med programgruppen öppnar i det här fallet en mikroprocess som 

om den inte processas och avslutas kan komma att konstituera en osäkerhet i 

det nya sättet att arbeta eftersom självklara regler saknas. Det skulle också 

kunna innebära att mikroprocessen fortsätter på dolda arenor där ledningen 

inte har tillträde. (Jian, 2011) 
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4.4 Att ta vara på skillnaderna mellan vad och hur  
För att förändra organisatoriska institutioner, det som anses självklart i 

organisationer behövs inte bara ett vad utan också ett hur (Eriksson-

Zetterquist, 2009). Det räcker inte att förstå vad som förändras, det måste 

också växa fram nya processer för hur detta vad skall fungera (Ljungberg & 

Larsson, 2001, 2012).  

Institutioner bygger på samexistens. Hur vi kan fungera tillsammans utan att 

behöva lägga tid på att försöka förstå detta hur. Vi hälsar på varandra av 

artighet, vi bildar köer till bussen, vi följer trafikregler, vi pratar oftast inte 

med främlingar, vi anpassar oss till mängden, vi uppför oss helt enkelt. 

(Brorström, 1999) Detta gäller hela vårt samhälle, även våra organisationer. 

En institution i vårt samhälles organisering är det hierarkiska systemet 

(Eriksson-Zetterquist, 2009). Detta system eller institutionella arrangemang 

organisationer emellan ger stabilitet och förtroende (Lindkvist, 2012; 

Brorström, 1999). Många skulle säkert tycka att det vore ganska självklart att 

en organisation leds av chefer men skulle höja på ögonbrynen åt en 

organisation som är medarbetarledd. Varför då? Jo för att en organisation som 

är medarbetarledd inte är en del av det institutionella arrangemanget utan 

kliver utanför normen och gör på ett annat sätt. (Eriksson-Zetterquist, 2009) 

Alla organisationsförändringar kräver ny förståelse hos medarbetare. En 

förändring i det hierarkiska systemet, alltså en institutionell förändring är 

kanske lätt att förstå utifrån ett vad men troligen svårare att förstå utifrån ett 

hur.  

Både Tengblads (2006) institutionella modell för aktörer, regler och handling 

och Jians (2011) diskursiva ramverk som belyser förståelseprocesser genom 

kommunikation möjliggör förklaringar av hur förståelse för det nya i 

organisationer konstrueras. De båda terorierna kan delas upp i att belysa ett 

vad och ett hur. Jians diskursiva ramverk med sina fyra frågor hjälper till att 

analysera ett vad. Vad är det för situation? Vilka roller ska vi ha? Vilka regler 



 

45 

 

behövs? Hans frågor belyser förändring utifrån ett vad. Tengblads modell 

synliggör istället processerna, hur det som sker faktiskt går till. Modellen 

fungerar som ett redskap att kunna ta sig an och förstå de små processer som 

sker vid sidan om, det hur som inte omfattas av projektplaner och strukturella 

organisationskartor. De mikroprocesser som inte finns med i planeringen, de 

som inte går att förutse. (Jian, 2011; Tengblad, 2006) Nedan följer ett antal 

utdrag som visar hur dessa två perspektiv i omorganiseringen i Tyresö 

församling hänger samman.    

Först två citat ur fokusgruppssamtal som beskriver förhandlingarna kring 

normativa regler i den nya organisationen, förhandlingar kring ett hur. 

Samtalet handlar om vad som förändrats efter omorganisationen och 

medarbetare delar med sig av vad de upplever har ändrats.  

Samtalsledaren: På vilket sätt skiljer det nya sättet att arbeta mot det 

gamla sättet sen omorganisationen?  

-En skillnad är ju det att vi inte har några mellanchefer, det hänger 

mycket mer på ansvar, alltså gruppens ansvar, dom anställdas ansvar på 

gott och ont. För samtidigt som det är skönt att ja, vi får faktiskt ta ansvar 

så samtidigt som att någon talar om att vi gör det här och det här och inte 

det här, den biten har vi ju inte. Så på gott och ont. 

Stycket ovan handlar om ett vad. Nästa stycke om ett hur och jämförelse 

utifrån hur det fungerade innan. Det går att ana att förhandling kring hur 

(regler) en medarbetare (aktör) ska förhålla sig till och agera (handling) utifrån 

det som förändrats pågår. 

Samtalsledaren: Men vad händer när ni inte har den biten? 

-Jag kan inte gå till min kollega och säga att jag förväntar mig att du 

jobbar med en aktivitet för jag är inte din chef. Man kan fråga; skulle 

någon vilja, kunna tänka sig att vara med? Och så kanske det inte är 

någon som vill? Men då så, hur gör vi då med den här verksamheten? 
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Då kommer den att falla och då kan vi inte ha den. Och förut var det 

tydligt; nu gör vi som arbetslag det här, då är vi med. Det var alltså i 

arbetslaget sanktionerat i en chef. Och samtidigt får vi ta ansvar i 

programgruppen och tänka till, är det det här vi vill göra? Och det är 

jätteskönt, inte att det ska malas i tre instanser utan vi kan ta ett eget 

beslut och det är ju en jättefördel.  

Citatet visar att det finns ett nytt vad men också pågående förhandlingar om 

hur detta nya skall fungera.  

Här följer ett annat citat ifrån fokusgruppssamtal om ansvarsfördelning i en 

aktivitetsgrupp som bildats av medarbetare ifrån olika programgrupper. Det är 

tydligt att medarbetare har förstått vad som förändrats men inte hur det skall 

fungera. 

-Nej men jag tänker på det att det är så lätt att säga att vi alla har ett 

ansvar men i det så hamnar ju inte huvudansvaret på någon, utan det 

landar i att, jo vi förväntas alla att ta ansvar för…och det funkar jättebra 

i teorin men i praktiken funkar det ganska dåligt.  

-Och det tycker jag att man har sett även kring aktivitetsgrupperna. Det 

är en sak med programgrupperna där vi kanske har en klarare bild av vad 

vår huvuduppgift är men det blir ju väldigt många olika små 

aktivitetsgrupper och det är ju svårt att veta på vems, är det den som har 

tagit initiativet som har mandatet att bestämma eller får vi alla i gruppen 

bestämma? Vem har huvudansvaret för att driva frågan? Jag tänker att 

det också är det som gör att saker hamnar mellan stolarna för det är lätt 

att tänka bort ansvar kring sånt där man bara har varit en vanlig 

medarbetare som bara har fått det delegerat till sig att du behövs i det här 

fyra timmar och så gör man det. Och jag tänker att det är samma sak med 

alla de här lite större aktiviteterna. 
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Citatet visar att medarbetarna i detta samtal förstått mer av vad som har 

förändrats men inte ännu hur förändringen skall fungera, hur processerna 

mellan medarbetare ska fungera när det inte finns en chef som konstituerar och 

delegerar. Det mellanchefen tidigare tagit ansvar för skall nu fördelas på ett 

annat sätt. En institution skall alltså brytas och ersättas med ett alternativt sätt. 

I citatet nedan förtydligas frågorna om ett hur. Det går också att skönja en viss 

frustration kring identitet i det nya, vilken aktörsroll individen förväntas ta i 

det nya. 

-Jag vill ha skriftligt vad jag har för mandat. Jag vill ha skriftligt hur 

mycket pengar jag får spendera innan jag måste kolla det med min 

närmsta chef på förhand. Jag vill ha skriftligt på vilka beslut som ligger 

på min programgrupp, på mig individuellt. Det behöver finnas väldigt 

tydligt, för mig är det i alla fall så. Väldigt tydligt att här är dina 

visserligen jättevida ramar men här är dom och så här ser dom ut och så 

här har vi tänkt. För då kan jag mycket mera tryggt röra mig där för nu 

tror jag många gånger, redan innan jag ens har närmat mig en gräns så 

har jag hunnit bli orolig för att jag kanske överträder den. Och det tar en 

massa tid.  

Citatet ovan är ett urval av flera återkommande och liknande uttalanden kring 

orden mandat och ansvar som alla hade liknande teman som handlade om att 

det fanns mer förståelse för vad som ändrats men en frustration kring hur 

processerna kring detta nya skulle fungera. 

Till sist följer ett citat ur ett fokusgruppssamtal som handlar om samverkan 

mellan Tyresö församling och en annan aktör inom Tyresö kommun. Ett 

samarbete som förut fungerat utifrån det hierarkiska synsättet där en chef fattar 

beslut med annan chef på samma hierarkiska nivå, något som i den nya 

organisationen verkar skapa bekymmer. 
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-För att det (menar samverkan) ska realiseras på ett bra sätt så måste 

cheferna, det vill säga ifrån oss och från exempelvis kommunen ta de 

här besluten. Vi kan sköta de informella kontakterna men cheferna måste 

sätta punkten i det hela, det är jätteviktigt. Vi kan inte fungera löst utan 

hela tiden så då måste cheferna för något komma in och sätta punkt… 

Vi förstår av citatet att den process som förut byggt på två liknande 

organisatoriska strukturer nu plötsligt inte fungerar utifrån att församlingens 

organisationsstruktur ändrats. Citatet beskriver tydligt vad som är förändrat 

men det finns ännu inga regler för hur detta nya skall fungera.  

Nästa citat handlar om hur normativa regler för hur processer ska fungera 

verkar vara under skapande inom församlingen. Samtalet handlar här om 

chefer, ledarskap och hierarki:  

-Jag tror också att vi är så vana vid, alltså nu går vi från att jag kan nog 

tycka att vi hade en ganska stark hierarki, det var verkligen chefen som 

bestämde och som ledde alla möten och bestämde dagordningen och så 

vidare och nu är det ingen som är ansvarig. Jag tror att det skulle behöva 

vara tydligare på något sätt, att vi måste hitta former där vi känner att vi 

alla är ansvariga. 

-Jag bara tänkte säga, alla ledarskap är olika, alla typer av chefer är 

ju…om man säger före detta Kyrkoherden var ju väldigt, han skulle ju 

styra väldigt mycket och det blir ju på ett visst sätt, organisationen 

anpassar sig efter det. Sen så plötsligt försvinner han, då är det inte 

så…då blir det ju ett vakuum efter personen… 

-…men det där vet jag att jag läste om någon gång att just dom som är 

vana vid auktoritärt styrsätt dom blir väldigt vilsna när det försvinner. 

-Det är det jag menar, det är det jag menar…. 

-…att bli självständiga, det tar ett tag. 
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-Alltså organisationen har ju anpassat sig efter det ledarskapet ett tag då 

och då är det inte säkert att det var det bästa men det var så det var då 

och då tar det ju ett tag…det är fortfarande, han har ju vara varit borta 

ett år och dessutom har ju organisationen förändrats kontinuerligt. 

-Nuvarande Kyrkoherdens ledarstil är ju annorlunda. 

-Helt annorlunda 

Ytterligare ett perspektiv av fokusgruppssamtalen som handlar om att förstå 

ett nytt sätt som är mindre hierarkiskt och hur det skall kunna fungera.  

Ett institutionellt tänkande kring organisering kan vara ett hinder för ett nytt 

tänkande kring organisering att ta form (Eriksson-Zetterquist, 2009). Det 

innebär att en institutionell förståelse för organisering som bygger på den 

hierarkiska tanken kan vara ett hinder för ny förståelse att utvecklas. Förståelse 

konstrueras enligt Weick genom aktörers kommunikativa och praktiska 

handlingar (Weick K. E., 1995). För att ny förståelse skall bildas som kan 

ersätta det som förut ansetts självklart behöver nya regler för hur en 

medarbetare skall handla ta form. De normativa regler, alltså de regler som är 

under skapande som både Scott (2014) och Tengblad (2006) talar om är en del 

i den konstruktionsprocessen. Ny förståelse är alltså något som individen och 

organisationen konstruerar genom att pröva att agera på nya sätt och utvärdera 

dessa samt att kommunicera med varandra. (Scott, 2014; Tengblad, 2006).   

Citaten ovan visar utmaningen i att förändra ett institutionellt arrangemang, att 

plocka bort mellanchefer och fördela en del av deras ansvar och mandat hos 

medarbetarna istället. Det finns inget självklart sätt att förstå hur det ska 

fungera men det finns ett självklart sätt att förstå hur ett hierarkiskt sätt 

fungerar, det är något vi i vårt samhälle har institutionaliserat. Det Tyresö 

församling har gjort inom sin egen organisation är att delvis förändra denna 

institution. 
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Vad framträder om vi applicerar Tengblads (2006) och Jians (2011) modeller 

för vad och hur på citaten ovan? Jians frågor; Vad är det här för situation? 

Vilka är vi på väg att bli? Vem är jag på väg att bli? Vad betyder denna 

händelse? Frågorna verkar delvis vara besvarade. Det är en 

organisationsförändring till en mindre hierarkisk struktur där 

medarbetargruppen är på väg att få ett större ledningsansvar vilket även 

förändrar vem individen är på väg att bli. Det finns fortfarande kvar oklarheter 

om vad som är förändrat. Exempelvis saknas det svar kring identitet och vad 

förändringen egentligen innebär. Här finns alltså möjliga mikroprocesser kring 

ett vad men ännu fler möjliga mikroprocesser kring ett hur. (Jian, 2011; 

Tengblad, 2006) 

Citaten visar utifrån Tengblads modell (2006) hur mikroprocesser utifrån 

frågor kring både vad och hur har satts igång. Om vi använder modellen där 

processerna för ett hur synliggörs med hjälp av regler, aktörer och handlingar 

ser vi hur medarbetare (aktörer) förhandlar och diskuterar (handlar) normativa 

regler för interaktion och därigenom söker förstå sin nya identitet och sitt 

uppdrag (Tengblad, 2006). Aktörerna har dragit slutsatser utifrån sin 

förförståelse, hur det var innan och hur det skiljer sig åt ifrån hur det är nu 

(Weick K. E., 1995). Medarbetare verkar ha förstått att de kan fatta fler beslut 

och att de får ta mer ansvar. Det verkar som normativa regler skapas som det 

förhandlas om. Förhandling om var gränserna går för medarbetarens ansvar, 

programgruppens ansvar och ledningens ansvar. Förhandling om hur 

församlingens olika aktörer samverkar och vilka regler som konstituerar detta. 

(Tengblad, 2006) Ju fler regler som konstitueras i den nya organisationen ju 

mer förståelse för det nya produceras och gemensam förståelse kan skapas och 

att individen genom att tolka, uppfinna och konstruera verkligheten söker 

förstå. (Weick K. E., 1995).  

Citaten ovan visar att vad och hur hänger samman. Genom att använda Jians 

(2011) frågor kan potentiella mikroprocesser kring ett vad identifieras och 
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därmed framträder också flera frågor kring ett hur. I citaten framgår att det är 

lättare att förstå ett vad och svårare att förstå ett hur, att det tar tid att handla 

sig in i en ny förståelse för hur processer i det nya skall fungera. Hur 

förändringen skall konstrueras och produceras. (Jian, 2011; Weick K. E., 

2012) Uttryck som ”… och det funkar jättebra i teorin men i praktiken funkar 

det ganska dåligt” visar här att utmaningen ligger i att förstå ett hur.    

Tengblads (2006) modell synliggör processerna, hur det som sker faktiskt går 

till eller synliggör att förståelse för ett hur saknas. Genom att använda sig av 

modellen framträder dessa hur-frågor som kan vara viktiga för att 

förändringen skall realiseras men som inte alltid kan förklaras i 

organisationsscheman. Det är istället små processer som pågår vid sidan om 

som kanske inte har gått att förutse i planering för organisationsförändringen. 

Just dessa hur-frågor kan ofta handla om kontextrelaterade omständigheter. 

(Jian, 2011; Tengblad, 2006) Ett exempel på kontextrelaterade 

omständighetersom här urklippt ur ett av citaten ovan handlar om 

aktivitetsgrupper och programgrupper som är grunden i Tyresö församlings 

nya organisationsstruktur, en annan typ av konstellation och organisering än 

gängse inom Svenska kyrkan i stort. ”…det blir ju väldigt många olika små 

aktivitetsgrupper och det är ju svårt att veta på vems, är det den som har tagit 

initiativet som har mandatet att bestämma eller får vi alla i gruppen bestämma? 

Vem har huvudansvaret för att driva frågan?” Det finns inga självklara regler 

om hur den nya strukturen ska fungera, ingen norm som visar vägen utan en 

helt ny kontextberoende förståelse ska konstrueras för detta hur. Uttryck som 

”…det är ju svårt att veta på vems…”, ”…får vi alla i gruppen bestämma…”, 

”…vem har huvudansvar…” är alla funderingar kring ett hur, som om det får 

förhandlingsutrymme genom en mikroprocess på en officiell arena kan bidra 

till ny förståelse. (Weick K. E., 2012; Tengblad, 2006) Om ledningen i en 

organisationsförändring kan urskilja ett hur ifrån ett vad skulle det utifrån Jians 

och Tengblads modeller möjligen kunna innebära andra typer av tolkningar av 
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medarbetares feed back. Det skulle öppna andra möjligheter för hur denna feed 

back skulle kunna användas som underlag för mikroprocesser och därmed 

generera förståelse för hur den nya organisationen skulle kunna fungera och 

verkställas. Att kunna urskilja ett vad ifrån ett hur i en förändringsprocess ger 

därmed ett redskap för ledningen att improvisera i förändringen och tillvarata 

andra typer av lösningar som genereras ur dessa mikroprocesser. (Jian, 2011; 

Tengblad, 2006) Tengblads modell visar att de mikroprocesser som startar när 

något är oklart kan användas för att inte låta slumpen avgöra utfallet utan 

istället aktivt använda mikroprocessen för organisationens förståelse och 

lärande (Tengblad, 2006). 
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5 Slutsatser och summering  

I detta kapitel presenteras studiens huvudsakliga slutsatser och därefter följer 

en summering av studien utifrån syfte och frågeställning.  

5.1 Slutsatser  
Studiens syfte har varit att samla kunskap om hur förståelse skapas för det nya 

efter en omorganisation. Den har sökt svar på hur gamla föreställningar om 

struktur och arbetssätt kan ersättas med nya samt hur den processen går till. 

Resultatet i studien visar utifrån ett institutionellt perspektiv att ny förståelse, 

via förhandlingar mellan regler, aktörer och handlingar håller på att skapas. 

Den visar också hur gammal institutionell kunskap lever kvar i människors 

minne både genom omvärldens institutioner men också så länge inte nya 

institutioner växt fram. 

Studien visar att en ny strukturell ordning i en organisation verkar vara lätt att 

förklara genom att rita upp den som ett organisationsschema och redogöra 

teoretiskt för strukturen. Men för att en ny strukturell ordning skall fungera i 

praktiken krävs också att ny förståelse utvecklas för hur processerna i den nya 

strukturen ska fungera. Dessa processer går inte helt att förutse utan växer fram 

organiskt genom handling och reflektion. Finns det arenor i organisationen där 

aktörer kan pröva, kommunicera och utvärdera handlingar verkar det finnas 

goda möjligheter till improvisation i förändringen som öppnar för alternativa 

lösningar som passar i organisationskontexten.  

Studien visar hur struktur och arbetssätt hänger samman som ett vad och ett 

hur och är beroende av varandra. Att individer har lättare att förstå en ny 

organisationsstruktur men behöver tid att utveckla förståelse för processerna 

kring strukturen.  

Studien kan inte exakt redogöra för hur förståelseprocessen i 

organisationsförändring går till i detalj men visar att mikroprocesser pågår där 
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handling, aktörer och regler konstituerar varandra i sökandet efter ny 

förståelse.  

Studien visar också att det som främst hindrar ny förståelse att konstrueras är 

avsaknaden av officiella arenor där mikroprocesser som föregår förståelse får 

utrymme. Exempelvis arenor för att hitta lösningar på problem genom 

kommunikation mellan medarbetare och ledning eller arenor som ger utrymme 

för att normativa regler kan prövas, förhandlas, reflekteras- och kommuniceras 

kring.  

Sammanfattningsvis behövs det nya fungerande regler för hur processer skall 

fungera runt en ny organisationsstruktur för att gamla föreställningar skall 

överges.  

5.2 Summering 
Eftersom forskning visar att det idag är fler organisationsförändringar som 

misslyckas än lyckas är det viktigt att söka ny kunskap om vad som påverkar 

utfallet (Svenningsson & Sörgärde, 2014; Jian, 2011). En ambition i studien 

har varit att bidra till mer kunskap om hur förståelseprocesser för en ny 

organisering går till och hur en ny organisationsmodell förverkligas och 

produceras i sin egen kontext. Studien har analyserat mikroprocesser genom 

två teoretiska modeller som uppkommer i förståelsekonstruktion för det nya. 

Genom att studera dessa små processer, som kan uppfattas som motstånd i 

förändring, har kunskap som bidrar till att förstå mer om vad som kan påverka 

en omorganiserings utfall synliggjorts.  

Ideström & Linde (2017) efterfrågade i sin studie förfinade metoder för att en 

mångfald av röster skulle kunna bidra in i forskningen (Ideström & Linde, 

2017). North et al (2003) föreslog att man bör tillvarata medarbetare mer i 

utvecklingsprocesser (Nordh, o.a., 2003). Båda dessa var deltagarbaserade 

forskningsprojekt som uttryckte önskan om fler och mer varierade metoder för 

gemensamt lärande för praktik och akademi. Denna studies intention har varit 



 

55 

 

att bidra till det. Studien har försökt att vara demokratisk och lyfta in så många 

röster som möjligt i insamlingsfasen vilket har bidragit till att medarbetare fått 

stort utrymme att bidra till resultatet. Det har medfört att fokus har riktats 

främst mot hur förändringarna verkställs av medarbetarna i organisationen och 

inte hur ledningen hanterar förändringen, ett perspektiv som är nog så viktigt 

att bidra med in i organisationsforskning idag.  

Att upptäcka mikroprocesser med Jians diskursiva ramverk för förståelse vid 

förändring och att analysera dessa mikroprocesser med Tengblads 

institutionsmodell om regler, aktörer och handlingar har varit en spännande 

upptäcktsresa (Jian, 2011; Tengblad, 2006). Det har öppnat nya möjligheter 

att analysera en pågående organisationsförändring genom att kombinera dessa 

två. Det teoretiska ramverket kan varmt rekommenderas att användas i 

framtida studier om organisationsförändring som söker svar på vad som sker 

och hur det sker. Modellerna har gjort det abstrakta greppbart och varit redskap 

i att utvinna kunskap ur insamlat material. Det skulle vara spännande att 

använda modellerna i vidare deltagarbaserad forskning där organisationen är 

med under hela processen och att under en längre tid följa en förändringsresa 

för att identifiera och analysera mikroprocesser ännu mer i detalj. Söka mer 

kunskap om hur mikroprocesserna uppkommer, fortsätter och avslutas samt på 

vilka sätt de avslutas och vad det får för eventuella konsekvenser för 

förändringen i organisationen. 

I denna studie har jag som student haft en ovanlig och svår roll då jag varit en 

del av organisationen som jag studerat. Å ena sidan en omöjlig uppgift men 

med rätt metod genomförbart. Nackdelen med detta faktum är att jag självklart 

haft mycket att förhålla mig till och reflektera över, främst etiskt men också 

metodologiskt. Det har varit ett äventyr där jag vill hävda att min förförståelse 

ändå har bidragit till att en djupare förståelse för studiens syfte kunnat uppnås. 

Det har varit lätt att få tillgång till material och medarbetare och ledningsgrupp 

har villigt delat med sig av både ris och ros. Det kan också ha betytt att 
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medarbetare friserat sina bidrag eller att de av rädsla för att avslöjas i något 

sammanhang hållit tillbaka viktig information. Jag kan aldrig få de svaren men 

är glad för allt jag lärt mig av resan. Om etik, om metod, om möjligheter och 

hinder. Och jag är tacksam för alla lärdomar jag fått av svårigheten i att forska 

med en organisation och inte helt på egen hand.  

Jag hoppas att studien får vara ett gott exempel på hur en lärande process kan 

utvecklas och tror att denna typ av studier kan bidra till både akademisk och 

praktisk kunskap om organisationsförändringar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Tyresö församlings organisering 
 

Schematisk bild över Tyresö församlings organisatoriska struktur i sin helhet. 

Den del som förändrades vid omorganisationen 2016 är inom den blå ramen 

nedan. 

 

 

Förklaring av bilden ovan följer här. Kyrkofullmäktige är församlingens 

högsta beslutande organ och kyrkorådet är dess styrelse. Kyrkoherden är 

ledamot av kyrkorådet och har till sin hjälp en ledningsgrupp bestående av 

administrativ chef, biträdande kyrkoherde samt IT- och kommunikationschef. 

En av prästerna innehar rollen som biträdande kyrkoherde under ett år. Varje 

år får en ny präst möjlighet att inneha rollen som biträdande kyrkoherde och 

ingå i ledningsgruppen. 

Medarbetare inom ramen för huvuduppgiften (den blå ramen) består av 

präster, diakoner, musiker och pedagoger. (Svenska kyrkan, 2018) I Tyresö 

församling är dessa direkt underställda kyrkoherden. I organisationen finns 

ytterligare tre enheter: förskola, kyrkogårdsförvaltning och administration som 

inte omfattades av omorganisationen. Sammantaget har församlingen 55 

Figur 3 Organisationsschema Tyresö församling 1 januari 2018 hämtad ur internt dokument.  
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anställda medarbetare och omsätter närmare 70 Mkr årligen (Tyresö 

församling, 2018). 

Från att ha haft ett arbetslag per hus/kyrka med präster, musiker, pedagoger 

och diakoner med liknande aktiviteter vid varje hus/kyrka delades 

medarbetarna in i programgrupper som hade i uppdrag att ansvara för sin 

särskilda typ av verksamhet. Exempelvis ungdomsarbete och konfirmation, 

konserter och musikliv, diakonala insatser och så vidare. Medarbetarna hade 

kvar sina kontor vilka var placerade i församlingshemmen/husen vid någon av 

de tre kyrkorna. Detta innebar att programgruppens medlemmar inte alltid 

efter omorganisationen satt i samma hus. Varje kyrka profilerades istället 

genom att programgrupperna ansvarade för planering och innehåll inom sitt 

programområde och därefter samverkade med andra programgrupper och 

skapade aktiviteter. Den strategiska planeringen skedde i programgruppen 

medan aktiviteterna planerades i aktivitetsgrupper som kunde bestå av 

medarbetare ifrån en eller flera programgrupper beroende på resursbehov. Se 

en enklare schematisk bild över den nya organiseringens uppbyggnad kopplat 

till huvuduppgiften på nästa sida.  
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Figur 4 Schematisk bild över organiseringen inom församlingens huvuduppdrag. 
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Insamling av data som 
underlag för studien

•Interna dokument om 
organisationen

•Anteckningar ifrån 
strategidagar

•Informella samtal 
med administrativ 
chef och 
kommunikationschef

•Intervju med 
Kyrkoherde

•Intervju med ledare 
för team ledarskap,  
Stockholms 
stiftskansli

Samla 
forskningsgruppen

•Förankra studien och 
diskutera dess syfte

•Klargöra roller

•Klargöra 
forkningsgruppens 
funktion och 
förutsättningar

•Förklara och förankra 
forskningsetiska 
principer

•Diskutera fråga

•Kategorier och 
perspektiv 

•Besluta om 
forskningsdesignen

Fokusgrupps-
diskussioner

•Förankra studien och  
dess syfte

•Förklara och förankra 
forskningsetiska 
principer

•Klargöra ramar för 
diskussionen 

•Samtal om 
problemet/frågan 
utifrån 
kategorier/perspektiv

•Spela in diskussionen

Bearbetning av 
gruppmaterialet

• Transkribering av  
material

• Sortera, reducera, 
analysera till 
kategorier/ 
begrepp

• Material 
anonymiseras

Återkoppling till 
fokusgrupper

• Återkoppling till 
varje grupp för 
genomläsning och 
eventuell 
komplettering för 
att säkerställa att 
materialet känns 
igen av deltagarna.

En första rapport av 
material till 
forskningsgruppen

• Presentation av 
materialet i 
forskningsgruppen 
som återkoppling 
till organisationen.

Analys utifrån 
teoretiska perspektiv 
för c-uppsats

• Ensklid analys av 
materialet och 
färdigställande av 
uppsats av student.

Eventuell presentation 
av uppsats i 
organisationen

• Gemensam 
reflektion

• Vad har vi lärt?

• Känns det igen?

• Hur upplevdes 
processen och 
deltagandet?

• Vad händer sen?

Planering av eventuell 
ny aktion

• En ny 
aktionsprocess kan 
planerias med nya 
frågor eller 
problem som 
genererats ur 
föregående 
process.

Bilaga 2 Forskningsdesign 

Schematisk presentation av insamlingen av bakgrundsinformation samt skapandet av 

forskningsdesignen som konstruerats tillsammans med organisationens 

forskningsgrupp. 

 

 

    

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 


