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Förord 
 
När är det acceptabelt att inte följa rutiner? Det kan verka som ett lite 
provocerande ämnesval men ändå relevant eftersom detta förekommer i vår 
vardag. Det är ofta något som vi inte ens reflekterar över utan det bara 
sker runt omkring oss. Ämnet är relativt outforskat och det har därför 
varit extra intressant att arbeta med detta. Det du nu håller i din hand är 
resultatet efter en intensiv periods arbete under vårterminen år 2006 av 
tre ekonomstudenter på Växjö Universitet. Arbetet har varit mycket 
givande, där vår kunskap som vi fått under utbildningen har kommit till 
användning och även nya lärdomar har kommit till.  
 
Vi vill inleda med ett varmt Tack till de tre organisationer som ställt upp 
som respondenter. Ett särskilt Tack till de tre individer inom respektive 
organisation som vi har intervjuat, för deras medverkan. Vid all kontakt 
har de bemött oss på ett vänligt och hjälpsamt sätt. Tack för er positiva 
inställning och mycket givande intervjuer. 
 
Vi vill även Tacka våra familjer och vänner som ställt upp och stöttat oss 
i vårt arbete.  
 
Slutligen vill vi rikta ett stort Tack till vår handledare, Sven-Olof Collin, 
Professor i Företagsekonomi vid Högskolan i Kristianstad, som alltid 
funnits tillgänglig för snabb feedback under arbetets gång. Collin har gett 
oss sitt stöd och sin uppmuntran och har med sin erfarenhet och kunskap 
varit till stor hjälp och gett oss värdefulla tips och vägledning i rätt 
riktning. 
 
 
Tack! 
 

 
 

Växjö 2006-05-29 
 
 

 
 
              

Julia Hoang   Laura Hoang   Lisa Svensson 
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Författare: Julia Hoang, Laura Hoang och Lisa Svensson 
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Titel: Legitima normer för att bryta mot regler och rutiner 
 
Problemdiskussion: I organisationer finns regler och rutiner för att styra individernas 
beteende. Vanligtvis ses en avvikelse från dessa regler och rutiner som ett brott som leder till 
någon form av sanktion. När det finns en allmän uppfattning om att det är acceptabelt att 
avvika från dem är det ett legitimt regelbrott.  
 
Syfte: Syftet med vår uppsats är att beskriva drivkraften till legitimering av regel- och 
rutinbrott i en organisation.  
 
Avgränsningar: Vi kommer inte att behandla några juridiska aspekter av normbrott utan 
enbart de organisatoriska sanktionerna kommer att behandlas. Detta beror på att uppsatsens 
genomförande har ett begränsat tidsomfång.  
 
Metod: Med tanke på att vårt valda ämnesområde är relativt outforskat och att det därför 
saknas en klar teori (induktivt) som behandlar legitimering av regelbrott har vi som 
forskningsmetod valt att använda oss av fallstudier. Vi genomförde intervjuer eftersom vi 
ansåg att intervjuer skulle ge ett bättre empiriskt underlag för arbetets analys och slutsatser.  
 
Slutsatser: I organisationer finns legitima regel- och rutinbrott. Legitimeringen av 
regelavvikelser beror indirekt på vilken uppfattning individen har av regelefterlevnad och 
regelbrott. Legitimeringen påverkas direkt av faktorerna; avvikelsens karaktär, cheferna som 
bra föredömen, bakomliggande motiv, uteblivna sanktioner och oskrivna normer och regler. 
Det finns både likheter och olikheter mellan fallföretagen gällande de faktorer som har 
betydelse för legitimeringsprocessen. Inom samtliga organisationer är regelbrottets karaktär 
och uteblivna sanktioner faktorer som påverkar avvikelsers legitimering. Skillnader mellan 
fallen är att väktarföretaget och vården inverkas mer av oskrivna normer än i det tillverkande 
företaget som påverkas mer av cheferna som föredömen. Inom vården har bakomliggande 
motiv betydelse för legitimering. Stress och tidsbrist är även ett godtagbart motiv som 
legitimerar regelbrottet inom vården och det tillverkande företaget. 
 
Förslag till fortsatt forskning: Vi har tre förslag på vidare forskning inom ämnet: 
Förslag 1: Vidare forskning om både inre och yttre faktorer som påverkar regelsystemets 

utformning.  
Förslag 2: En annan intressant aspekt är varför inte organisationerna gör någon förändring 

eller tar bort de regler som är legitima att bryta mot. 
Förslag 3: För att möjliggöra en mer djupare forskning för hur regel- och rutinbrott 

legitimeras föreslås genomförande av deltagande observationer.  
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1. INLEDNING 

 

apitlet inleds med en bakgrund till ämnet, som följs av en 

problemdiskussion där vi belyser problematiken i vårt ämnesval. Denna 

resulterar sedan i problemformuleringen som uppsatsen skall besvara. Kapitlet 

fortsätts med att presentera syftet och avgränsningarna för studien. Slutligen 

avrundar vi inledningen med en tidsplan och beskrivning av den fortsatta 

dispositionen av uppsatsen.  

 

1.1  Bakgrund 
Vårt samhälle idag är ett organisationssamhälle. Vi lever under ständigt inflytande av 

organisationer. Genom hela livet kommer vi i kontakt med mängder av organisationer, allt 

från sjukhus, dagis och skolor till olika arbeten på företag och inom offentliga sektorn, även 

organisationer som fotbollsklubbar, körer och pensionärsföreningar. Därför är kunskapen om 

hur organisationer fungerar en angelägenhet för alla. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

Organisationer uppstår för att ett förutbestämt mål kan nås effektivare genom flera individers 

samarbete än individuellt. Vissa mål skulle inte ens kunna uppfyllas utan samarbete, till 

exempel bygga Turning Torso eller utveckla en ny medicin. Synergieffekten av att samarbeta 

kan bli större än summan av alla individuella arbeten. (Bruzelius & Skärvad, 2004) 

 

Mål är ett centralt begrepp i organisationsteorin. En del organisationer kan ha som mål att 

tillfredsställa personliga intressen, andra vill uppfylla politiska beslut och vidare finns det 

organisationer som uppkommer för att gynna ekonomiska intressen. För att nå dessa mål är 

individerna i organisationen en viktig resurs. I vissa verksamheter där personalkompetensen 

är avgörande för arbetsuppgifternas utförande kan individerna mer eller mindre ses som den 

viktigaste byggstenen i organisationens samtliga aktiviteter. Särskilt inom tjänsteföretag sätts 

det mesta av arbetet i fokus kring personalens kunskaper och färdigheter (Jobber, 2001). Detta 

innebär att personalens prestationer och insats bestämmer om tjänsten har genomförts på en, 

enligt organisationen, tillfredsställande nivå.  

 

I studier som har gjorts i organisationer framgår det att individer har individuella mål som inte 

behöver stämma överens med organisationens mål (Ax, Johansson & Kullvén, 2002). Detta 

K 
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kan därmed bli ett problem när individerna strävar åt motsatt håll än det uppsatta målet 

(Abrahamsson & Andersen, 2002). För att undvika så kallad målförskjutelse måste 

organisationens mål sättas i fokus. Begreppet innebär att de anställda utifrån egenintresse 

löser arbetsuppgifter på sådant sätt som inte främjar realiserandet av organisationens mål. För 

att kunna uppnå målkongruens så krävs det därför att man får de olika individerna i en 

organisation till att arbeta mot företagets övergripande mål och att individernas värderingar 

även är överstämmande med organisationens. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

I en organisation är det individen som fattar beslut och som slutligen agerar. Det är således 

viktigt att ledningen påverkar individerna så att önskat beteende uppstår och som leder till 

måluppfyllelse i organisationen (Bruzelius & Skärvad, 2004). Det finns flera olika sätt att 

göra detta på. Ax et al (2002) delar in dem i tre grupper: formella styrmedel, 

organisationsstruktur och mindre formaliserad styrning. 

 

Ett annat sätt som förespråkas av sociologen och filosofen Max Weber är att upprätta så 

kallad programstyrning, det vill säga olika former av regelverk och rutiner som har i syfte att 

guida och samtidigt reglera individernas handlingsfrihet (Bruzelius & Skärvad, 2004). Om en 

organisation fullkomligt saknar regelverk som begränsar de anställdas frihet till eget agerande 

skulle det innebära att man förlorar kontrollen för att arbetet utförs på ett sätt som 

överstämmer med organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Eftersom organisationen 

dagligen ställs inför ett antal olika beslut blir således utformningen av organisationens regler 

och rutiner en viktig mall för hur individerna i organisationen bör agera i vissa givna 

situationer.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Som framgått är grunden för en framgångsrik organisation att man har medlemmar som 

agerar på ett sätt som främjar hela organisationens välbefinnande. För att kunna påverka 

individerna i rätt riktning är det därför mycket vanligt att man sätter upp regler och rutiner för 

hur de olika arbetsmomenten ska genomföras. Reglerna och rutinerna skall ge riktlinjer för 

den anställde som genom dessa får kännedom om hur de ska utföra sitt arbete så att det 

uppfyller chefens och ledningens krav. Utifrån verksamhetens perspektiv är det ett sätt att 

styra de anställda mot de mål som finns i organisationen. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 
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Det är dock tvivelaktigt att man kan utforma allmänna regler och rutiner som passar varje 

enskild situation och samtidigt kan täcka alla oförutsägbara incidenter som kan uppstå i den 

dagliga verksamheten (Brytting, 1998). Hur ska individen agera då? Eftersom grundbulten i 

alla organisationer utgörs av människor med egna tankar och värderingar är det svårt att 

förutse och bestämma hur varje individ måste agera för organisationens bästa. Ledningen kan 

inte ta för givet att alla anställda kommer att följa reglerna och rutinerna till fullo utan man får 

nästan ge utrymme för avvikande handlingar.  

 

Ett annat dilemma i organisationen är att det finns olika rutiner som ska tillämpas vid 

specifika beskrivna situationer. I vissa fall är det inga problem för individen att tolka 

situationen och tillämpa en viss rutin. Men det kan uppstå tillfällen då situationen är 

svårtolkad och medför ett problem för individen att välja rätt rutin. Hur ska individen välja 

”rätt” rutin att följa? Nedan följer ett exempel som belyser denna typ av dilemma. 

 

”En kommunanställd som ska beställa papper måste enligt organisationens bestämmelser 

göra detta av en förbestämd leverantör. Kommunen har nämligen gjort upp ett avtal med 

pappersföretaget. Den anställde åker på helgen privat till en pappersaffär och ser att 

papperet där är mycket billigare.”  

 

Hur ska den anställda agera? Enligt de normer och rutiner som finns i organisationen ska 

papperet köpas av det avtalade pappersföretaget. Genom att följa rutinen väljer den anställda 

att följa organisationens normer. Men den anställda känner också ett ansvar gentemot 

kommunens befolkning som betalar verksamheten genom skatt. En slags samhällsnorm som 

kommer till i en omslutning av människor som bildar ett socialtfält, och som bland annat 

representeras av media och LOU (Lagen om offentlig upphandling) talar då för att papperet 

ska köpas på pappersaffären.  Den anställda ställs inför ett ställningstagande mellan 

organisationens normer och samhällets normer. Det är inte legitimt att bryta mot rutinen enligt 

organisationens normer men enligt samhällsnormerna är det acceptabelt. 

Ett annat exempel som belyser detta problem är följande artikel som tagits upp på 

nyhetsarkivet på SVT. 

 

”En överläkare vid Piteå Älvdals sjukhus har Lex Maria-anmält sig själv, efter att han 

opererat en patient akut. Läkaren valde att operera trots att direktiven säger att inga 

operationer ska utföras på sjukhuset, nu när akutkirurgin är nedlagd. Det här direktivet 
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gjorde att läkaren dröjde med att fatta beslut om operation, vilket kan ha bidragit till att 

patienten senare avled.” (SVT, 2005) 

 

Här ställs läkarens normer som han har genom sin profession mot organisationens normer. 

Det kan således uppstå situationer där de anställda enligt sina egna kunskaper önskar att agera 

på ett visst sätt, samtidigt som de uppsatta reglerna och rutinerna menar att de skall agera på 

ett annat sätt.  

 

Problem uppstår när individen ställs inför flera val och tvingas välja mellan olika normer. Hur 

individen i slutändan väljer att agera skulle kunna förklaras med olika faktorer som påverkar 

den anställda. Det kan till exempel vara företagskulturen, stress, etiken och moralen hos 

människan. 

 

I vanliga fall ses en regel- och rutinavvikelse som ett brott som leder till en sanktion. Uppsatta 

regler är tänkta att de ska följas för att upprätta ordning och säkerställa måluppfyllelse, och 

för att påverka individen att agera på ett visst sätt. Regelbrott medför en kostnad för individen 

som då blir ett incitament för att följa reglerna. Men som vi visat i exemplen tidigare kan det 

ibland vara legitimt att bryta mot regler och rutiner. Detta kan anses vara helt emot vårt 

samhälles normsystem, där man straffas om man inte följer reglerna. 

 

Kan det vara så att det enligt organisationen, individen eller samhället är acceptabelt att bryta 

mot vissa rutiner i vissa situationer? I en situation där det anses vara acceptabelt att bryta mot 

regler och rutiner kallar vi legitima regel- och rutinbrott. Innan en regel eller rutin kommit till 

detta stadium måste det ha skett någon form av omvandlingsprocess, från att ha varit en regel 

och rutin som ska följas till en regel och rutin som är accepterad att bryta mot. För att denna 

omvandling ska börja måste det vara något som tänder gnistan till starten av processen. Men 

vad är det för faktorer som leder till att denna process sätts igång?  Vi antar därmed att det 

finns en drivkraft till att brotten legitimeras.  

 

Organisationer skiljer sig åt i många avseenden. En del organisationer arbetar direkt med 

människor, andra med materiella ting. Målen och syftet skiljer dem alla åt och därmed finns 

det olika regler och rutiner som poängteras olika. Därför kan man även fråga sig dels om 

faktorerna som leder till legitimering av regel- och rutinbrott skiljer sig åt mellan branscher 

och dels om faktorerna påverkar lika mycket beroende på bransch.  
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Individen i organisationerna måste på något sätt, medvetet eller undermedvetet, ha vetskap 

om var gränsen går mellan brott och legitima brott. Det kan tyckas fascinerande att människan 

kan finna denna smala balansgång mellan regelbrotten och de legitima brotten.  

 

1.3 Problemformulering 
Att människor väljer att avvika från regler och rutiner förekommer i alla organisationer. 

Själva brottet i sig är inte det som ska fokuseras på i detta sammanhang utan det intressanta är 

om det finns legitima avvikelser från regler och rutiner i organisationer. Med det menas regler 

i organisationen som det finns en allmän uppfattning om att det är acceptabelt att inte följa. 

Detta uttrycks i frågeställningen: Finns det legitima regel- och rutinbrott? 

 

Som en följd av denna fråga kommer man oundvikligt in på hur ett regel- eller rutinbrott blir 

accepterat att genomföra. Det måste finnas något som påverkar denna omvandling av regelns 

betydelse och strävan att efterleva. Annars skulle det naturliga vara att man ser alla avvikelser 

som ett brott. Vi ställer därför frågan: Vilka faktorer är det som påverkar legitimering av 

regel- och rutinbrott i en organisation?  

 

Organisationernas mål skiljer sig åt vilket gör att även regler och rutiner avviker från 

varandra. Man kan tänka sig att reglerna har olika betydelser för organisationerna vilket kan 

leda till att de avgörande faktorerna som påverkar att ett regelbrott legitimeras skiljer sig åt. 

Frågeställningen blir därmed: Skiljer sig faktorerna mellan olika organisationer? 

 

1.4 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att beskriva drivkraften till legitimering av regel- och rutinbrott i en 

organisation.  

 

1.5 Avgränsningar 
I uppsatsen har vi begränsat oss till att inte gå närmare in på regelbrott som sträcker sig över 

lag och inte heller några specifika lagliga påföljder för regelbrotten. Vi kommer endast att ta 

upp en del eventuella straffåtgärder som fallföretagen kan vidta, såsom varningsutfärdande 

och andra sanktioner. Det innebär således att vi inte kommer att behandla några juridiska 

aspekter av normbrotten utan enbart de organisatoriska sanktionerna kommer att belysas. Vi 

anser att juridiska infallsvinklar kommer att göra uppsatsen alldeles för omfattande för vår 
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kandidatuppsats. Med anledning för att vi saknar djupgående kunskaper om juridik och 

eftersom den tid vi har till hands inte kommer att bli tillräcklig för en sådan undersökning har 

vi bestämt oss för att begränsa oss till organisatoriska regelbrott och sanktioner.  

 

1.6 Tidsplan 
Uppsatsens arbetsgång har vi utfört enligt tabell 1 här nedan. Vi startade med brainstorming 

för att få fram ett passande ämne. Nyckelord som vi utgick från var organisationsteori, rutiner, 

avvikelser och legitimitet. Utifrån detta växte inriktningen på ämnet fram som mynnade ut i 

en frågeställning om legitimering av regel- och rutinbrott. Eftersom ämnet saknade 

dokumentation var vi tvungna att börja med att bygga upp en teori för att sedan gå vidare med 

metoden för arbetet. Det kan tyckas vara en lite omvänd ordning men för att vi skulle kunna 

bestämma hur vi ville gå tillväga med uppsatsarbetet ville vi först skapa en uppfattning om 

teorin för att sedan utgå från den vid val av tillvägagångssätt. För att veta hur man ska gå 

tillväga måste man först ha en uppfattning om vad som ska undersökas. Efter metoden började 

vi samla in det empiriska underlaget. När vi väl börjat med empirin kunde vi ganska snabbt 

arbeta fram huvuddelen av empirin. Små justeringar har gjorts under arbetets gång genom 

kontakt med organisationerna. Analyserna kunde vi sedan börja med och arbetades fram 

parallellt med slutsatserna. Avslutningsvis gjordes korrekturläsning och finjusteringar. 

 
Tabell 1. Tidsplan över fördelningen av tiden under arbetets gång. 

 

                            
  TIDSPLAN               
  Vecka             
  < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Inlämning 
                            
  Val av ämne                          
                           
  1. Inledning                           
                           
  2 & 4. Metod                          
                           
  3. Teori                          
                           
  5. Empiri                          
                           
  6 & 7. Analys                          
                           
  8. Slutsats                          
                           
  Justering                          
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1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 
Uppsatsen består totalt av åtta kapitel och kommer efter inledningen att vara upplagd i en 

struktur enligt figuren nedan. 
    

I detta kapitel framförs en redogörelse av de valda forskningsansatserna. 
Här beskriver vi vilket vetenskapligt synsätt, angreppssätt och vilken 
forskningsmetod som vi anser är bäst lämpade för att undersöka legitimering 
av normbrott. Med tanke på att den problematik vi vill undersöka är av en 
karaktär där en klar teori saknas, har vi i detta kapitel lagt till ett stycke om 
hur vi gått tillväga vid valet och uppbyggandet av teorin. 

 
 

Teorikapitlet kommer att indelas i tre huvudområden. Meningen med 
indelningen är att underlätta för läsaren att förstå hur regel- och 
rutinavvikelser kan legitimeras. Därför inleder vi kapitlet med ett avsnitt 
som förklarar hur organisationer är uppbyggda och vad det är som reglerar 
individer till att efterleva rutiner och regler. Detta följs av ett avsnitt som 
beskriver faktorer som inverkar på avvikande beteenden och varför individer 
ibland väljer att inte följa regler och rutiner. Det avslutande avsnittet 
omfattar tänkbara orsaker till varför det ibland kan anses vara legitimt att 
göra avsteg från regler och rutiner.  

 
 

I detta kapitel beskriver vi den empiriska metoden. Kapitlet behandlar vilken 
typ av undersökningsdesign som används och hur vi har gått tillväga vid 
datainsamlingen. Detta följs av en beskrivning om hur urvalet av 
organisationerna har gjorts och hur vi har genomfört intervjuerna. Därefter 
redogör vi för vilken intervjuteknik som använts, operationaliseringen och 
slutligen avslutas kapitlet med sanningskriterierna för uppsatsen. 

 
 

I kapitlet empiri presenteras den data som insamlats från tre olika 
organisationer. Empirin kommer att redovisas i tre olika avsnitt där vi 
enskilt behandlar data från varje organisation. För att lättare kunna koppla 
empirin till teorin har vi strukturerat empirin enligt samma tre 
huvudområden som i teorin.  

 
 

Här analyserar vi de data som presenterats i empiri. Analysen sker i form av 
en korsfallsanalys där vi jämför vilka likheter och skillnader som kan 
urskiljas mellan våra utvalda organisationer. Även i detta kapitel utgår vi 
från våra tre teoretiska huvudområden för att tydliggöra 
legitimeringsprocessen som vi belyst i övriga delar av uppsatsen.  
 
 
I detta kapitel analyserar vi våra empiriska resultat kopplade till vår 
teoretiska referensram. Analysen i detta kapitel skall vara grunden för vårt 
slutliga kapitel där vi presenterar våra empiriskt baserade teoretiska 
slutsatser. Vi presenterar det vi har kommit fram till i form av tabeller som 
illustrerar den teoretiska kopplingen mellan de data som vi i föregående 
kapitel redogjort för.  

 
 

Slutligen avrundar vi arbetet med de slutsatser vi kommit fram till utifrån 
den problemformulering som uppsatsen är uppbyggd på. Kapitlet avslutas 
med vårt bidrag och egna reflektioner, förslag till framtida forskning, och 
slutligen de praktiska och teoretiska implikationerna. 

Kap. 2 
Metod 

Kap. 7 
Teoretisk och 

empirisk analys 

Kap. 5 
Empiri 

Kap. 4 
Empirisk Metod 

Kap. 3 
Teori 

Kap. 8 
Slutdiskussion 

Kap. 6 
Analys av tre 

fallstudier 
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2. METOD 

 

etta kapitel redogör för en allmän diskussion om metoden i uppsatsen. Det 

vi vill undersöka är drivkraften till legitimering av normbrott. Dock finns 

det många möjliga tillvägagångssätt att genomföra denna undersökning på, vilket 

beskrivs i otaliga metodböcker. För att uppsatsen skall uppfylla sitt syfte gäller 

det därför att hitta den metod som är bäst lämpad för den problematik man vill 

undersöka. Här redogör vi för hur vi har resonerat vid valet av vetenskapligt 

synsätt, angreppssätt och forskningsmetod. Kapitlet avslutas med en beskrivning 

av vald teori.  

 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Eftersom vårt syfte med uppsatsen är att undersöka orsakerna bakom individers regel- och 

rutinavvikelser samt legitimering av dessa avvikelser, har vi valt att utgå från den 

hermeneutiska vetenskapssynen. Hermeneutiken karaktäriseras av en subjektiv vetenskapssyn 

och har sitt ursprung i humaniora. Vidare betonar hermeneutiken betydelsen av tolkning och 

förståelse. (Rosengren & Arvidsson, 2005)  

 

Eftersom det saknas en fast och etablerad teori som specifikt behandlar legitimering av regel- 

och rutinbrott så kommer vår undersökning att främst ske explorativt, där vi går upptäcktens 

väg och utforskar ett fenomen som är relativt okänt (Rosengren & Arvidsson, 2005). Med 

anledning av att undersökningen är av explorativ karaktär som går ut på att utforska och 

beskriva fenomenet, sätts det därför större fokus på att förstå än att förklara.  

 

Inom hermeneutiken menar man att forskaren genom en dialog med den utforskade individen 

försöker skapa en förståelse och tolkning av dennes livsvärld (Andersen, 1998). Genom att 

forskaren försöker leva sig in i individens situation och utifrån dennes perspektiv förstå 

dennes handlingar, kan man enligt det hermeneutiska synsättet få den mest sanna kunskapen 

om de bakomliggande orsakerna till individens agerande (Rosengren & Arvidsson, 2005).  

 

Utgångspunkten för våra empiriska undersökningar är i första hand att försöka samla in så 

mycket information som möjligt om vad som driver individer till regelbrott i organisationer 

och vilka tänkbara faktorer som gör regelbrotten acceptabla. Således är vår undersökning även 

D
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stark kopplad till individerna i organisationen. För att kunna skapa en djupare förståelse kring 

fenomenet är det därför nödvändigt att låta individerna i fråga få möjlighet till att berätta om 

sin livsvärld och dela med sig av sina tankar och värderingar. Vi anser det därför vara 

lämpligt att utgå från det hermeneutiska synsättet eftersom undersökningen framförallt sätter 

vikt på tolkning och förståelse. 

 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Det finns i grunden två alternativa tillvägagångssätt för vilka man kan dra vetenskapliga 

slutsatser. Den ena är deduktion och tillämpas när man har en stark teori tillgänglig, och den 

andra är induktion som används när området som man ska undersöka är relativt outforskat.  

Metoden för vår uppsats kommer framförallt att ske induktivt eftersom den undersökningen 

som vi ska genomföra främst är av explorativ karaktär och därmed saknar tillgång till en 

befintlig teori som specifikt behandlar legitimering av regelbrott. (Andersen, 1998)  

 

Med anledning av att det finns flera begrepp som ofta används i uppsatsen såsom legitimitet 

och normer, som redan har en bred och etablerad teori, talar det för att det även kan finnas 

inslag av deduktion.  

 

2.3 Forskningsmetod 
Med tanke på att vårt valda ämnesområde är relativt outforskat och att det därför saknas en 

klar teori som behandlar detta har vi som forskningsmetod valt att använda oss av fallstudier. 

Fallstudier bör tillämpas när man vill studera organisationer i deras befintliga omgivning, och 

gör det möjligt för oss att närmare undersöka olika beteenden och attityder bland individerna 

inom organisationerna (Andersen, 1998). Vår studie handlar om att belysa hur ett fenomen 

utspelar sig i verkligheten och syftar till att utforska vilka faktorer som inverkar på individers 

olika agerande i en organisation. Arbetet kommer således att vara av explorativ och deskriptiv 

karaktär och syftar till att besvara ”hur” och ”varför” frågor, dvs ”varför normbrott i vissa 

situationer kan uppfattas som legitimt och hur det skiljer sig mellan olika branscher”. 

 

2.4 Teoretisk metod 
För att kunna genomföra en trovärdig uppsats är det viktigt att använda sig av trovärdiga 

källor. Vi har därför under arbetet hela tiden granskat våra källor ur ett kritiskt perspektiv för 

att öka trovärdigheten och öka substansen i vår slutsats. 
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De källor som vi främst har använt oss av är litteratur inom organisationsteori men även 

sociologi och beteendevetenskap. Vi har även använt vetenskapliga artiklar som främst har 

behandlat regelbrott i organisationer.  

 

Eftersom vårt valda uppsatsämne inte tillhör någon speciell ämnesgren har det varit svårt att 

hitta passande litteratur. Ämnet är dessutom relativt outforskat och därför saknas direkt 

kunskap om detta. Vi har därför fått bygga upp egen teori som ett komplement till den 

litteratur som finns dokumenterat. Detta ökar osäkerheten i våra slutsatser som inte går att 

jämföra med tidigare dokumentationer.  

 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som är drivkraften till att regel- och rutinbrott 

legitimeras. Teorin är uppbyggd för att göra det möjligt att kunna besvara frågorna kring 

denna problematik. Legitimering av regel- och rutinavvikelser kan ses som en slutlig fas i en 

process, där organisationen och dess individer genomgår en anpassning till inre och yttre 

påverkan från omgivningen. För att kunna förstå varför vissa avvikelser accepteras av 

organisationen är det således nödvändigt att hitta utgångspunkten för denna process, och på så 

vis löpa igenom den steg för steg för att slutligen komma fram till slutskedet. Med detta i 

åtanke har vi därför valt att även behandla motiven bakom individers regelefterlevnad och 

regelbrott, för att senare undersöka drivkrafterna till legitimering av regelbrotten.  

 

För att kunna förstå legitimeringen av regel- och rutinavvikelser anser vi att det är viktigt för 

läsaren att först få grundläggande kunskaper om varför regelverk finns till och vad som 

motiverar individer till att följa organisatoriska regler och rutiner. Uppsatsens teoretiska del 

kommer därför att inledas med att beskriva regelefterlevnad. Därefter kommer vi att belysa de 

möjliga orsakerna bakom regel- och rutinavvikelser och sedan gå in på när dessa kan 

uppfattas som legitima avsteg. Denna del har mycket av sitt resonemang grundat i de två 

föregående delarna. Ett regelbrott kan trots allt inte legitimeras förrän det har skett ett 

regelbrott, och för att förstå regelbrott är det nödvändigt att veta varför individer väljer att 

följa och inte följa organisatoriska regler och rutiner. Därmed styrker detta resonemang att 

uppsatsen struktureras på detta vis. Genom denna teoretiska struktur kommer läsaren att 

successivt kunna följa den logiska kedjan av hur avvikelser kan legitimeras. Läsaren färdas 

först till regelefterlevnad, genom regel- och rutinbrott och slutligen till målet: legitimering av 

regel- och rutinbrott.  
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Figur 2.1 Upplägget på teorin. 

 

2.5 Kapitelsammanfattning 
Syfte med uppsatsen är att undersöka orsakerna bakom individers regel- och rutinavvikelser 

samt legitimering av dessa avvikelser. Det handlar således om att fånga upp individers 

attityder och inställningar kopplade till dessa avvikelser och att kunna urskilja när dessa kan 

uppfattas som acceptabla. Vi har i vår studie valt att utgå från den hermeneutiska 

vetenskapssynen eftersom man här betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Med 

anledning av att undersökningen är av explorativ och deskriptiv karaktär som går ut på att 

utforska och beskriva fenomenet, sätts det därför större fokus på att förstå än att förklara. 

Eftersom det saknas en befintlig teori som specifikt behandlar legitimering av regel- och 

rutinavvikelse kommer metoden för vår uppsats främst att ske induktivt. Vi använder dock 

tämligen frekvent ett antal välkända begrepp i uppsatsen, såsom legitimitet och normer, som 

redan har en bred och etablerad teori. Detta talar för att det även kan finnas inslag av 

deduktion i undersökningen. Med tanke på att vårt valda ämnesområde är relativt outforskat 

och eftersom det finns svårigheter att hitta litteratur som behandlar detta har vi som 

forskningsmetod valt att använda oss av fallstudier. Utgångspunkten är att undersöka varför 

individer i vissa situationer väljer att avvika från rutiner och när detta kan anses vara 

acceptabelt. För att kunna förstå drivkraften bakom legitimering av regel- och rutinbrott är det 

därför viktigt att först förstå varför regelverk finns till och varför individer följer dessa. Detta 

kan i sin tur kopplas vidare till varför individer i vissa situationer väljer att inte följa dem, och 

slutligen, när det kan uppfattas som legitimt att avvika från dem.  

 

 

Regelefterlevnad

Legitimering 

Regelbrott 
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3. TEORI 

 

ör att läsaren bättre skall kunna förstå logiken om hur regel- och 

rutinavvikelser legitimeras, kommer teoriavsnittet att indelas i tre 

huvudområden. Första delen kommer att handla hur organisationer är uppbyggda 

och vad som reglerar individer i en organisation att följa bestämda riktlinjer. 

Detta följs sedan av en redogörelse för möjliga faktorer som kan påverka 

avvikande beteenden och varför individer ibland väljer att göra avsteg från 

rutiner. Det sista avsnittet i teorin kommer att omfatta legitimering av regel- och 

rutinavvikelserna, där vi bland annat kommer att ta upp tänkbara orsaker till 

varför organisationer accepterar vissa regelbrott.  

 

3.1 Varför individer följer regler och rutiner 
Alla organisationer består mer eller mindre utav regelverk och utan dessa skulle det vara svårt 

att driva dem i den riktning som önskas av ledningen. Individerna i en organisation förväntas 

således att arbeta i linje med de riktlinjer och regelsystem som har satts upp. Benägenheten att 

efterleva organisationens rutiner och regelsystem är beroende av en rad olika faktorer som 

styr individernas beteende och agerande. I detta avsnitt följer en beskrivning av de faktorer 

som påverkar en individ till att följa regler och rutiner. 

 

3.1.1 Byråkrati 

I vissa organisationer finns behov av strikta regelsystem, skriftliga rutiner, procedurer och 

formella positioner som bas för auktoritet. Detta kallar Weber för idealbilden för ”byråkratin”. 

(Weber, 1971; refererad av Jacobsen & Thorsvik, 2002) Enligt Mintzberg tenderar denna 

form att utvecklas i mogna organisationer, som befinner sig i en stabil och homogen miljö, 

organisationer med stora krav på säkerhet, som utsätts för stark kontroll från omvärlden, och 

organisationer med ständigt återkommande uppgifter (Mintzberg, 1988; refererad av 

Bruzelius & Skärvad, 2004). 

 

Begreppet byråkrati är grundbulten i Webers teori om makt och auktoritet. I en byråkratisk 

organisation legitimeras en chefs auktoritet i den formella positionen i organisationen. (Ljung, 

Nilsson & Olsson, 1998) Weber menade att detta var det bästa sättet att tillvarata mänskliga 

resurser. I denna organisation sker styrning mot de uppsatta målen genom utformade regler, 

F 
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procedurer och klart avgränsade ansvarsområden. (Bruzelius & Skärvad, 2004) Byråkrati kan 

sammanfattas med styrning genom formella regler och procedurer. I vardagsspråket 

förknippas oftast byråkrati med ineffektivitet, krångel, slöhet med mera. Om uppgifterna i 

förhand finns definierade kan man i förväg utveckla procedurer för hur de ska lösas. Men 

svagheten med byråkrati är när det uppstår situationer som innehåller nya problem. Det finns 

då ingen klar lösning på hur problemet ska lösas. Byråkrati har bland annat fått kritik för sin 

oförmåga att förändras i samma takt som förutsättningarna förändras. (Bruzelius & Skärvad, 

2004)  

 

Att ha strikta regler och rutiner fungerar således utmärkt när ingen förändring sker och 

individen vet därmed exakt vad som ska göras. Problem uppstår när situationerna förändras. 

Individen ställs i en situation där hon eller han själv måste avgöra vad som ska göras. Detta 

blir något nytt för individen som tidigare har vant sig vid att styras av reglerna som finns. 

Däremot kan man konstatera att händelserna i stort sett utförs likadant genom att det finns 

uppsatta regler och rutiner i organisationerna. Detta kan vi som exempel se inom staten och 

dess myndigheter där alla oavsett individ behandlas på samma sätt.  

 

3.1.2 Organisationsstruktur 

Inom en organisation finns det såväl formella som informella strukturer. Dessa är till för att 

skilja på de olika arbetsuppgifterna mellan individerna. Det kan exempelvis delas upp genom 

arbetsfördelning, där man tilldelar individerna olika roller med särskilt ansvar. Formella 

organisationsstrukturer är opersonliga, vilket innebär att det finns en viss förväntan på det 

som skall utföras oavsett vem eller vilka det är som innehar positionerna. Det finns formella 

normer i organisationen som måste efterföljas, vilka exempelvis kan vara lagar och regler, 

organisationsschema och befattningsbeskrivningar. (Christensen, Laegreid, Roness, & Røvik,  

2005) 

 

Ett företags organisationsstruktur påverkar de anställdas beteende på tre olika sätt. Strukturen 

skall för det första ge upphov till en viss stabilitet i beteendet, vilket innebär att de anställda 

tilldelas mer eller mindre bestämda uppgifter som skall utföras enligt ett bestämt sätt. 

Meningen är att skapa ramar för de anställdas handlingsfrihet vilket i sin tur föranleder en 

grad av stabilitet, regelbundenhet och förutsägbarhet i verksamhetsaktiviteterna. (Jacobsen & 

Thorsvik, 2002) 
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För det andra skall strukturen ge en avgränsande inverkan på beteendet. Det finns en 

begränsning vad gäller tid och uppmärksamhet i en organisation och som en följd av detta kan 

inte alla engagera sig i alla möjliga frågor som uppstår på arbetsplatsen. Rutiner och 

procedurer används bland annat för att visa vilka som har auktoritet eller rättighet till att 

utföra arbetsuppgifterna. (Christensen et al, 2005) 

 

För det tredje skall strukturen verka som ett koordinerande element genom att flera individers 

beteende samordnas. Samordningen av de olika aktiviteterna leder till att organisationen 

effektiviseras och kan prestera mer än vad en grupp enskilda individer skulle ha gjort. Med 

hjälp av till exempel formella strukturer, rutiner och belöningssystem ökar sannolikheten för 

att de anställda uppträder på ett mer samordnat och synkroniserat sätt. (Jacobsen & Thorsvik, 

2002) 

 

Sammanfattningsvis finns det således både formella som informella strukturer i en 

organisation. Strukturerna skall fungera som ramverk för agerande och ge viss regelbundenhet 

i händelserna, utöver det skall den begränsa individens handlingsfrihet och slutligen skapa 

samordning på arbetsplatsen. 

 

3.1.3 Makt och auktoritet 

En annan förklaring till att anställda följer organisationens regler har med makt och auktoritet 

att göra. Att bruka makt det vill säga tvinga anställda att utföra saker som de inte vill kan dock 

leda till att den anställda distanserar sig från organisationen. Vidare kan det även leda till att 

chefer möts av stort motstånd när ett arbete skall genomföras. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

Nyckeln är att cheferna och deras ledning (genom bland annat regler) uppfattas som legitima. 

För att få de anställda till att arbeta i enlighet med chefernas direktiv är det därför viktigt att 

de ser cheferna som en legitim makt eller auktoritet. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

Enligt Barnard (1938) är auktoritet något som kommer nerifrån organisationen och upp. När 

cheferna fått auktoritet ifrågasätts inte varje beslut utan anställda litar på att det är riktigt. 

Anställda ger chefer auktoritet när de känner att det råder en kontraktsmässig jämvikt mellan 

arbetsinsatsen och belöningen för det. Kontrakten kan både vara formella och informella. Så 

länge alla parter håller sig inom kontraktsramen uppfattas order och riktlinjer som legitima. 

Båda parterna tjänar på att ingå i kontraktet. Ett annat kontrakt är det psykologiska kontraktet 
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som belyser den tillit som organisationen och individen har byggt upp tillsammans. När denna 

relation förstörs kan det resultera i att den anställda slutar att vara lojal mot sin arbetsgivare, 

vilket i sin tur kan leda till att den anställda saknar drivkraft att agera enligt organisationens 

vilja. (Kidder, 2005) 

 

Max Weber går emot Barnards nyttobaserade definition. Han väljer att utgå från tre typer av 

auktoritet. Grunden i dem alla är att order uppfattas som legitima. Legal auktoritet är när 

maktbruket uppfattas som legitimt på grund av att de bygger på allmänna lagar och regler. Det 

har ett nära samband med den byråkratiska organisationen eftersom stor vikt läggs på regler 

och procedurer. Traditionell auktoritet är där makten accepteras på grund av tron på 

styrsystemet och den makt som sedan gammalt existerat. Karismatisk auktoritet är när ledaren 

uppfattas ha en personlig egenskap som gör att de är bra på att leda andra. (Weber, 1971; 

refererad av Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

Etzioni (1966) nämner en fjärde typ av auktoritet som han kallar professionell auktoritet. Det 

innebär att anställda accepterar chefernas makt på grund av deras formella kunskap. Milgram 

(1963) gjorde ett experiment inom detta. Fyrtio män skulle under ledning av en ”forskare” 

ställa frågor till en man som var fastbunden i en elektrisk stol. Vid fel svar skulle männen ge 

mannen en stöt som ökade efter varje fel svar. Männen fick under frågestunden inte se 

mannen i stolen utan hörde bara hans svar på frågorna och skriken. I verkligheten utsattes han 

inte för några stötar utan spelade bara. Milgram uppmärksammande en konflikt mellan två 

djupt förankrade beteenden. För det första var det önskan om att inte skada någon och för det 

andra att följa det som vi uppfattar som legitim auktoritet. Sammanlagt var det 65 % som 

fullföljde experimentet och litade på och accepterade ”forskarens” auktoritet. 

 

Makt och auktoritet har således betydelse för efterlevnaden av regler och rutiner. Denna 

faktors påverkan på individen beror på om ledaren uppfattas som en auktoritet och om 

individen accepterar dennes ledarroll.  

 

3.1.4 Normer 

Normer kan beskrivas som beteenderegler för hur man ska agera (Allardt, 1985). Normer får 

därmed en stor betydelse för individens handlande i olika situationer och sammanhang, och 

ger direktiv för hur hon eller han ska agera (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Alla normer grundar 

sig i någon form av värdering om vad som anses rätt eller fel. Enligt Giddens är värderingar 
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abstrakta ideal som kan leda till normer och dessa kan man säga är bestämda principer som 

förväntas att följas. (Giddens, 1989; refererad av Jacobsen & Thorsvik, 2002)  

 

När man talar om normer är hot om straff ett nödvändigt villkor. En avvikelse från en norm 

måste leda till någon form av otrevlig konsekvens annars förlorar den sin styrka. Belöningar 

är ett annat sätt att påverka individen och har liknade effekter som bestraffningar. Utebliven 

belöning blir i sig ett straff som individen undviker. (Allardt, 1985) 

 

I samhället finns flera sammansättningar av olika grupper, organisationer och institutioner 

inom olika områden såsom politik, kultur och ekonomi. Dessa sammansättningar har olika 

värderingar som i sin tur leder till att olika normer utformas. Det finns ett officiellt 

normsystem som är allmänt erkänt. Dessa är av formell karaktär som uttrycks i till exempel 

lagar och förordningar utfärdade av staten. (Liljeström, 1979)  

 

Utöver ramnormerna finns det erkända moralnormer. Dessa moralnormer anger vad som kan 

betecknas som ett önskat beteende. Inom de gemensamma ramarna kan de olika 

sammansättningarna ha oförenliga normer. En del erkända normsystem kan även strida mot 

varandra till exempel uppmuntran till samarbete och till konkurrens. Trots flertalet erkända 

normsystem som existerar ges individen frihet att själv välja det normsystem som den vill 

följa. (Liljeström, 1979) 

 

I organisationerna formaliseras normerna i form av regler och rutiner för önskvärt beteende 

hos organisationens individer. Förutom de formella normerna finns även informella normer i 

organisationerna. Hawthorne-undersökningen, gjord av Mayo, visade att det i 

produktionsgrupperna fanns informella normer som blev beteenderegler för hur individerna 

skulle agera i olika situationer. En av de informella normerna var att man inte skulle jobba för 

lite för då ansågs man vara en smitare. (Mayo, 1949; refererad av Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

I samhället finns flera olika normsystem som grundar sig i olika sammansättningars 

värderingar. Normer som finns i sammansättningen påverkar individens beteende i olika 

situationer att agera på ett önskvärt sätt. Individen kan ingå i flera sammansättningar vilket 

kan leda till situationer där normsystemen avviker från varandra. Då tvingas individen att 

välja mellan vilka normer som ska följas. Utifrån rationellt tänkande väljs det normsystem 

som ger minst straff eller mest belöning.  
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3.1.5 Organisationskultur 

Med organisationskultur menas de informella normer och värderingar som har bildats genom 

naturliga utvecklingsprocesser, där organisationen successivt har anpassat sig till både inre 

och yttre krav. De inre kraven avser individernas påverkan på organisationens informella 

normer och värderingar, som kan ha uppkommit genom att de har fört det med sig in i 

organisationen. De yttre kraven består av organisationens omgivning och dess yttre aktörer, 

som den mer eller mindre är beroende av. (Christensen et al, 2005) 

 

En organisationskultur definieras enligt Schein som ”ett mönster av gemensamma 

antaganden som en grupp har lärt genom att lösa problem om extern anpassning och intern 

integrering, som har fungerat tillräckligt bra för att framstå som giltig och som därför blir 

lärd till nya medlemmar som det rätta sättet att uppfatta, tänka och känna i relation till dessa 

problem”. (Schein, 1992; refererad av George & Jones, 2005)  

 

Ett annat sätt att beskriva kultur är genom att utgå från organisationens uppgift och vikten av 

olika beståndsdelar när uppgiften ska genomföras. Beståndsdelarna är: dominerande idéer och 

värderingar och är det som anses vara bra och dåligt, det som eftersträvas och undviks. Dessa 

varierar från organisation till organisation. Den byråkratiska organisationen framhåller till 

exempel att reglerna ska följas medan den organiska organisationen fokuserar på att uppgiften 

ska lösas. Signifikanta aktörer och förebilder är personer som förkroppsligar organisationens 

värderingar i handling. Normer och regler är både formella och informella och rör till 

exempel språkbruk, hur en anställd ska uppträda och utföra sina arbetsuppgifter. Informella 

kommunikationskanaler är det nätverk som informellt uppstår och förmedlar värderingar och 

normer. (Bruzelius & Skärvad, 2004) Enligt Deal och Kennedy (1982) är den informella 

kommunikationskanalen källan till det som händer i en organisation.  

 

Organisationskultur är således en sammanslagning av värderingar, tankar och normer som 

inverkar på individernas beteende. Dessa egenskaper i kulturen kan styra attityder och 

beteenden till att främja den organisatoriska effektiviteten. Detta beror på att 

organisationskulturen bestämmer hur individerna i organisationen uppfattar och reagerar på 

sin omgivning. Vidare påverkar organisationskulturen hur individerna hanterar information 

och hur de fattar beslut. (George & Jones, 2005) Enligt von Solms (2004) kan man säkerställa 
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önskvärda handlings- och beteendemönster bland individerna genom att integrera 

organisationens policy i organisationskulturen. 

 

Sammantaget innebär det att organisationskulturen formas genom individers påverkan på 

organisationens normer och värderingar, samt genom olika krav av organisationens yttre 

omgivning och aktörer. Organisationskultur har således en inverkan på individers 

organisatoriska beteenden och ageranden. För att säkerställa önskvärda handlingsmönster 

förespråkas det att integrera organisationens policy i kulturen. 

 

3.1.6 Relation till organisationen 

Forskaren Randi L. Sims (2002) har i en enkätstudie försökt förklara varför individer 

efterlever regler och varför avvikande beteenden bland anställda förekommer. För att bättre 

förstå de anställdas beteende och varför de väljer att efterleva normer använde Sims sig av 

Hirschi’s Social Bonding Theory som grund för enkätstudien. Hirschi menar att det finns fyra 

viktiga element som avgör hur väl en individ rättar sig efter organisationens regelverk. 

Artikelförfattaren använde sig dock endast av tre av dessa eftersom de ansågs vara mer 

relevanta för studien. Det första elementet är hängivenhet (attachment) som utgår från 

antagandet att individer som är mer känsliga för hur andra uppfattar deras beteende är mer 

benägna till att följa organisatoriska normer. I detta element ingår även individens egen syn på 

omgivningen. Det andra elementet är förbindelse (commitment) som uttrycker att ju mer 

individen bryr sig om vad han kan förlora på att handla felaktigt desto mer noggrann är han 

med att inte agera på sätt som avviker från regler och rutiner. Det tredje kallas engagemang 

(involvement) och tyder på att individer som är upptagna med regelenliga aktiviteter och 

uppgifter har mindre möjlighet till att handla på sätt som strider mot normer.  

 

Enkätstudien som baserades på dessa tre element visade att elementet hängivenhet mycket 

riktigt var en betydande faktor till varför anställda valde att följa företagsrutiner och regler. 

Man kunde bland annat urskilja att ju mer nöjda de anställda var med sina jobb och 

organisationen, desto mer benägna var de att följa dess normer. Elementet förbindelse i 

studien gav en del blandade resultat. Resultatet visade att ju mer en anställd ville behålla sitt 

arbete desto noggrannare var hon med att rätta sig efter reglerna. De undersökta som antydde 

att de främst arbetade på grund av ekonomiska anledningar var dock mot förväntan mer 

benägna till att bryta mot regler. Slutligen framgick det att elementet engagemang även var en 

betydande faktor vid regelefterlevand. Man upptäckte att individer som varit anställda i 
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organisationen under längre tid och som hade högre anställningsposition var mindre benägna 

till att avvika från regelverk. (Sims, 2002) 

 

I en annan artikel tar Tyler och Blader (2005) upp self-regulatory-strategin som baseras på 

synsättet att de anställda utifrån ett inre behov väljer att följa organisatoriska mål och rutiner. 

Om den anställda upplever att organisationens regler och auktoritet är legitima kan det leda 

till en ökad regelefterlevnad. Även överensstämmelse mellan reglerna och den anställdas egna 

moraliska värderingar motiverar till regelefterlevnad, eftersom individer strävar efter att 

handla på sådana sätt som de anser vara moraliskt korrekt. Argumentet för self-regulatory 

strategin är att dessa två faktorer motiverar den anställda till att känna ett personligt ansvar 

och behov av att sätta deras handlingar i linje med organisationens uppsatta mål och policys. 

 

Sammantaget innebär det att det finns ett stort antal faktorer som påverkar en individs 

benägenhet till att rätta sig efter organisatoriska regler och rutiner. Organisationens 

förhållande till de anställda är en kritisk faktor till regelefterlevnad. Ju mer nöjda de anställda 

är med deras arbete, ju viktigare det är för dem att behålla sitt arbete och ju längre de varit 

anställda i en organisation desto mer benägna är dem att efterleva reglerna. Legitimiteten i 

organisatoriska regler är en viktig tyngdpunkt för hur de anställda rättar sig efter policys och 

att moraliska värderingar spelar en stor roll i hur individerna i en organisation agerar.  

 

Även om de anställda i vissa situationer anser att det av olika anledningar är legitimt att bryta 

mot rutiner (exempelvis enligt hans egna moraliska värderingar) kan saker såsom ovan 

nämnda faktorer påverka om den anställda i slutändan väljer att gå emot eller följa företagets 

regler. Den anställda kan till exempel känna en viss lojalitet gentemot organisationen eftersom 

han arbetat där länge och inte vill mista sitt arbete. 

 

3.1.7 Sammanfattning 

I den byråkratiska organisationen sker styrning mot målen genom tydligt utformande regler, 

procedurer och klart avgränsade ansvarsområden. Denna typ av styrform fungerar bra i en 

stabil omgivning men problem uppstår när situationerna förändras. Individen ställs då i en 

situation där hon eller han själv måste avgöra vad som ska göras. Även makt och auktoritet 

påverkar efterlevnaden. För att öka regelefterlevnaden är det viktigt att anställda ser cheferna 

som en legitim makt eller auktoritet och att de accepterar deras ledarroller. Det kan finnas 

både formella som informella strukturer i en organisation. Dessa strukturer skall framförallt 
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ge viss regelbundenhet i händelserna och även begränsa individens handlingsfrihet. Slutligen 

skall strukturen skapa samordning på arbetsplatsen. Utöver detta finns det i organisationer så 

kallade normer som har en stor betydelse för individens handlande i olika situationer och ger 

direktiv för hur en individ ska agera. Ibland tvingas individen till att välja mellan olika normer 

och rationellt väljer hon eller han det normsystem som ger mest belöning. En annan faktor 

som tas upp är organisationskulturen som utgörs av informella normer och värderingar som 

har bildats genom naturliga utvecklingsprocesser efter påverkan av både inre och yttre krav. 

Organisationskulturen bestämmer hur individerna i organisationen uppfattar och reagerar på 

sin omgivning. Även organisationens förhållande till de anställda är en kritisk faktor till 

regelefterlevnad. Ju mer nöjda de anställda är med deras arbete desto viktigare är det för dem 

att behålla sitt jobb och ju längre de varit anställda i en organisation desto högre följsamhet. 

Några andra element som behandlats är hängivelse, förbindelse och engagemang.  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Figur 3.1 Regelefterlevnad. De tänkbara faktorerna som påverkar individers följsamhet av regler och rutiner 

sammanfattas och illustreras i figuren ovan. Vidare kan man urskilja att de olika faktorerna även kan inverka på 

varandra, vilket vi framhäver i figuren. 
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3.2 Varför individer inte följer regler och rutiner 
I föregående avsnitt har vi behandlat olika faktorer som får en individ till att rätta sig efter 

organisationens regelsystem. Men som vi tidigare belyst i problemdiskussionen kan det 

uppstå situationer där de anställda väljer att inte följa uppsatta regler. Anledningarna kan vara 

många och även variera betydligt från situation till situation. Detta stycke har i syfte att 

redogöra för under vilka omständigheter det kan förekomma avvikande beteenden från 

organisationens regler och rutiner.  

 

3.2.1 Bakomliggande motiv till regelavvikelsen 

Regelverk finns till för att försäkra att förväntningar uppfylls. Trots att man är medveten om 

dess betydelse kan det hända att man inte fullt efterlever dem. Enligt McManus (2006) finns 

det två huvudorsaker till detta.  

 

1. I vissa fall är det nödvändigt att reglerna bryts. Till exempel när en anställd bryter mot 

säkerhetsregler för att hålla produktionen igång. Det innebär således att reglerna i 

vissa fall måste brytas för att uppnå försäljningsmål, produktionsmål eller service. 

2. De anställda ser inte något värde i att följa reglerna, och de vet att följderna av att 

bryta dem inte kommer att påverka dem själva så mycket.  

 

McManus (2006) anser att det är ytterst viktigt att man som chef ska vara ett gott exempel och 

följa regler för att undvika regelbrott. Det är viktigt att inte sätta upp regler och mål som 

kommer att leda till brott och att man fattar beslut som stämmer överens med vad man 

förväntar sig av de anställda.  

 

När man har en professionell arbetsstyrka finns det stor risk för att konflikter kan uppstå 

mellan professionens kunskap och organisationens regler. Detta framgick i en studie av Anna 

P. Young (1999) som hon har gjort på chefer både inom privata och offentliga sjukhus i 

Storbritannien. För att minska denna risk kan man välja att acceptera styrkan i professionens 

kunskap och minska reglerna. De regler som man väljer att ha ska anpassas till kunskapen. 

Tillit mellan cheferna och anställda är en särskilt viktig faktor i detta sammanhang. 
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3.2.1.1 Stämpelperspektivet 

I stämpelperspektivet utgår man från människans beteende när man utsätts för andras 

reaktioner. Stämpelperspektivet kan sammanfattas i att det inte är själva norm- eller 

regelbrottet som är det centrala när det gäller en människas beteende utan omgivningens 

reaktion på avvikelsen. Om personen ifråga kommer att accepteras av sina arbetskamrater, 

vänner och familj i fortsättningen. (Lindgren, 1998) Innan avvikelser från rutiner och regler 

tar individen med andras reaktion i beslutet. Enligt stämpelperspektivet är detta avgörande för 

om avvikelsen genomförs. 

 

Orsakerna till varför en individ bryter mot regler är många. I vissa fall behövs det att reglerna 

bryts på grund av omständigheterna, ibland har man inte kunskap om varför reglerna finns 

och ser därmed inget värde i att följa dem. Individens agerande kan även påverkas av hur 

andra tycker. Omgivningens reaktion på beteendet tas med vid individens beslut hur hon eller 

han ska agera. Individen i organisationen måste själv bestämma hur han eller hon ska agera i 

förhållande till de regler som finns. Organisationen ställs i sin tur inför att ha förtroende för 

sin personal och den kunskap de besitter eller att förlita sig på sina regler och rutiner.  

 

3.2.2 Relation till organisationen 

En annan faktor som påverkar om individen väljer att gå emot företagets rutiner och regler är 

attityden och inställningen till organisationen. Teorin om det organisatoriska beteendet är en 

studie av det uppträdande och de attityder som individerna inom en organisation uppvisar. 

Utgångspunkten är att försöka hitta en förklaring till varför en individ eller grupp uppträder på 

ett visst sätt och varför de i vissa fall väljer att gå emot organisatoriska rutiner. (Robbins, 

2003) 

 

Anta att en värdefull långtidsanställd (A) plötsligt säger upp sig och söker anställning på ett 

konkurrerande företag. Det blir då i företagets intresse att få veta anledningen till detta 

beteende för att se om situationen kunde ha förebyggts. Enligt övriga anställda kan A:s 

handling ses som ett olojalt och icke legitimt beteende. Men om vi igen antar att A trots sin 

långvariga anställning ständigt känt att han blivit illa behandlad av företagsledningen till 

exempel genom brist på uppmuntran eller belöning. Under dessa omständigheter kan A:s 

agerande enligt han själv och hans nära anses vara fullt rättfärdigat. (Robbins, 2003) 
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Personalens lojalitet är på så sätt starkt kopplad till hur de anställda uppfattar sin arbetsmiljö. 

Om de anser att arbetsgivarna är mindre engagerade i dem kan de svara på detta på ett 

liknande sätt. 

 

Medlemmar i organisationer finner sig ständigt utsatta för etiska dilemman, det vill säga 

situationer där de måste definiera det rätta och felaktiga uppträdandet. Detta kan handla om 

situationer där de upptäcker att organisationen bedriver illegala aktiviteter och då ställs inför 

valet att polisanmäla det eller att blunda för händelsen. En fråga är om man skall följa order 

utan att personligen hålla med om dem och ifall det i vissa fall kan vara acceptabelt att bryta 

mot en del regler. Oavsett om det är legitimt eller inte kan normbrottsbenägenheten variera 

beroende på individens uppfattningar. Har han eller hon inställningar såsom ”Ingen kommer 

någonsin att märka det”, eller ”Alla andra gör det” innebär det att denne är mer sannolik att 

bryta mot de rutiner och policys som förekommer i organisationen. (Robbins, 2003) 

 

Individens attityd och inställning till organisationen inverkar starkt på hur denne väljer att 

bete sig och hur följsam han är till organisationens regelsystem. Beroende på hur individen 

bemöts av sin egen organisation och dess ledning, kan det leda till antingen en högre eller 

lägre regelefterlevnad och lojalitet. Benägenheten av att följa organisatoriska regler och 

rutiner är således kopplad till individens egna uppfattningar om organisationen.  

 

3.2.3 Etik och moral 

Ytterligare en av de faktorer som påverkar hur en individ agerar i en organisation är etik och 

moral. Etiken i människan driver oss till att analysera varje enskild situation och att utifrån 

egna inlärda värderingar bedöma vilket som är det rätta sättet att handla. Etik handlar på så 

sätt om de normer och värderingar som styr vårt beteende och förhållningssätt till andra 

människor, både i arbetet och privat. (Koskinen, 1999) 

 

Etik kommer från grekiska ordet ”ethos” och betyder moralisk hållning. I samband med 

begreppet organisationskultur får ”etik” betydelsen som liknar ”värderingar”. Det är det som 

anger vad som är gott och ont, och värt att sträva efter. Weber kopplar samman etik och moral 

med organisationens målsättning och rationalitet. Han talar om två huvudtyper av rationalitet 

som han kallar värderationalitet och medelrationalitet. Värderationalitet kopplas till 

organisationens övergripande mål och ifrågasätter om målen är rätt eller fel. Medelrationalitet 
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handlar om hur organisationen bäst förverkligar sina mål eller värderingar. (Weber, 1971; 

refererad av Jacobsen & Thorsvik, 2002) 

 

I en organisation kan det uppstå konflikter mellan den påverkan som individen utsätts från 

samhällets uppfattning om etik och organisationens uppfattning om etik. Något som uppfattas 

som oetiskt i samhället kan belönas i organisationen och tvärtom. Exempelvis om en anställd 

informerar media om bokföringsbrott blir denna bestraffad av organisationen för att ha varit 

olojal. Detta är något som organisationen och individen kan ställas inför, det vill säga att välja 

mellan organisationens eller individens etik med hänsyn till organisationen eller samhället. 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002) Etiskt agerande är en slags process som reflekterar agerandet 

som bärare av rättsliga och moraliska värden (Selvarajan, 2006). 

 

Ett oetiskt beteende kan uttrycka sig i flera olika former, rangordnat från att bryta mot civilrätt 

och brottsbalken till att bryta mot organisationens policys. Utifrån ens egna objektiva 

bedömning kommer brottet att leda till någon slags fördel för sig själv. (Selvarajan, 2006) 

 

Etik är sålunda en moralisk hållning som individen strävar efter att följa, men det finns olika 

uppfattningar om vad etik är för något. Det kan då leda till att individen måste välja vilken 

etik de ska följa. Beroende på vilken etik som väljs visar det vilka rättsliga och moraliska 

värden som individen har. Att bete sig oetiskt är allt från att bryta policys i organisationer till 

brott mot lagar. Här nedan kommer vi att ta upp två inriktningar av etik, pliktetik och 

konsekvensetik. 

 

3.2.3.1 Pliktetik 

Pliktetiken bygger på tankesättet att det finns normer, regler och övergripande principer som 

ligger till grund när man avgör vilket handlingssätt som är att föredra i en viss situation. 

Normerna ger oss riktlinjer för vad som är rätt, fel, plikt eller förbjudet i en organisation. Det 

är vanligt att företag med skrivna etiska normer presenterar dessa för de anställda i en 

pliktetisk form. Några exempel kan vara ”I vårt företag visar vi omsorg, intresse och respekt 

för varandra” eller, ”Vi är beredda att delegera ansvar och befogenheter, men också att ta på 

oss ansvar”. (Koskinen, 1999) 

 

Det finns dock en svaghet med att använda en alltför principfast etik, nämligen att den blir 

svår att använda i praktiken. Verkligheten utformas av såväl påverkbara som opåverkbara 
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faktorer och det blir därför svårt att sätta upp principer och normer för varje tänkbar situation. 

(Brytting, 1998) 

 

3.2.3.2 Konsekvensetik 

I och med att verkligheten ställer människan inför så många oförutsedda specifika situationer 

anser forskare att konsekvensetiken är ett bra komplement till pliktetiken (Koskinen, 1999). 

Konsekvensetiken bygger på antagandet att individer söker efter det handlingsalternativ som 

medför de mest positiva konsekvenserna (Brytting, 1998). Den utgår från att individer alltid 

jämför de handlingsalternativ som står till buds och räknar ut dess konsekvenser på både lång 

och kort sikt, den handling som bedöms få de bästa konsekvenserna betraktas sedan som rätt 

(Koskinen, 1999). Det finns dock ett problem med det konsekvensetiska synsättet vilket kan 

belysas med följande något extrema exempel:  

 

Anta att en äldre men till synes frisk man ligger inne på ett sjukhus för en undersökning. 

Läkaren konstaterar att hjärta, lever och njurar befinner sig i toppkondition. Mannen lider 

dock av ett ärftligt anlag som innebär att han när som helst kan dö i en hjärnblödning. 

Samma dag anländer tre nya unga patienter, vilken den första lider av ett utslitet hjärta, den 

andra av akut njursvikt och den sista av en skadad lever. Samtliga saknar donatorer och 

prognosen visar att de alla kommer att vara döda inom en vecka. Det råkar dock visa sig att 

den gamle mannen skulle vara en utmärkt donator för de tre unga patienterna. (Koskinen, 

1999) 

 

Rent konsekvensetiskt skulle valet vara enkelt. Kan man rädda tre liv till kostnaden av ett är 

det en bättre konsekvens än att låta alla fyra dö. Hade man på så sätt följt logiken ur 

konsekvensetisk synsätt skulle man framkalla hjärnblödningen hos den gamle mannen och 

med hans organ rädda de tre unga patienterna. (Koskinen, 1999) 

 

En sådan händelse skulle dock utlösa en rad starka moraliska frågor. En kritisk synpunkt är 

ifall det verkligen är godtagbart att jämföra värdet av liv rent matematiskt. Enligt 

konsekvensetiken innebär det att summan av tre liv utan tvekan väger över livet av ett, men 

detta kan dock kritiseras eftersom tre liv egentligen bör vara lika ovärderligt som ett. 

Konsekvensetikens kritiker argumenterar för att det aldrig kan vara etiskt försvarbart att bryta 

mot vissa grundläggande etiska principer, exempelvis rättvisa och människovärdets 

okränkbarhet. (Brytting, 1998) Forskare menar därför att det i allmänhet är nödvändigt att 
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kombinera konsekvensetiken med pliktetiken för att undvika etikkollisioner som i exemplet 

ovan (Koskinen, 1999). 

 

Sammantaget betyder det att en individs etiska uppfattningar och värderingar i många fall 

spelar en avgörande roll för hur väl de följer regler och rutiner. Organisationer sätter ofta upp 

övergripande principer och normsystem som har i syfte att ge riktlinjer åt anställda om vilka 

handlingar som är att föredra i vissa situationer, det vill säga att en så kallad pliktetik 

utformas. Men i och med att verkligheten innefattar många olika omständigheter kan det vara 

svårt att utforma specifika riktlinjer för varje enskild situation. Därför kompletteras 

pliktetiken med konsekvensetiken, som betonar att individer väljer att handla på det sätt som 

resulterar i det bästa utfallet. En handling kan dock ibland uppfattas som legitimt från 

samhällets synvinkel men kan ses som ett brott utifrån organisationens normsystem. 

 

3.2.4 Stress 

Individer som befinner sig under stress i en arbetsmiljö, tenderar att inte kunna utföra sina 

arbetsuppgifter som när de är i sina ”normala” tillstånd. Detta förklaras med att stressen 

försämrar bedömningsförmågan och gör det svårare att behärska och kontrollera känslor. Det 

finns framställda studier som visar att stress har en negativ effekt på prestationsförmågan och 

menar att ju mer stress individen utsätts för desto större är den negativa påverkan på dennes 

arbetsutförande. För att minska på stressen rekommenderas det att man ska planera 

arbetstiden bättre, till exempel genom att fördela arbetsuppgifterna efter deras viktighetsgrad. 

Det gäller att prioritera arbetsuppgifter som är brådskande och viktiga, medan rutiner som 

anses vara av mindre betydelsefull karaktär får lägsta prioritering. (Greenberg & Baron, 2003) 

 

Sammanfattningsvis betyder det att stress påverkar både individens bedömnings- och 

prestationsförmåga. Anställda som är stressade löper på så sätt större risk att avvika från 

företagets rutiner och procedurer, vilket med andra ord innebär att regelbrott kan uppkomma 

genom medvetet eller oavsiktligt agerande. 

 

3.2.5 Sammanfattning 

Orsakerna till varför en individ bryter mot regler är många. Vi har försökt lyfta fram några 

möjliga faktorer som förklarar fenomenet. Orsakerna kan exempelvis vara att man måste bryta 

mot regler för att arbetet ska fungera smidigt eller för att man inte förstår meningen med 

regeln. Även individens egen attityd och inställning till organisationen samt andra människors 



 - Teori -  

  33  

reaktioner är en inverkande faktor. Etiken och stress har också sin påverkan på individen. I 

slutändan är det ändå individen själv som avgör vad hon eller han ska göra och därmed även 

vilka faktorer som blir den avgörande påverkan. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.2 Regelbrott. Här ovan presenteras en sammanfattande illustrering av möjliga orsaker till varför 

individer avviker från organisatoriska regler och rutiner. Även här belyser vi kopplingen mellan faktorerna och 

dess inverkan på varandra. 

 

3.3 Legitimering av regel- och rutinavvikelser 
Hittills har vi belyst vad som inverkar på individens handlingar och varför de i vissa fall väljer 

att följa eller avvika från organisationens regler och rutiner. Föregående två avsnitt är på så 

sätt utgångspunkterna för den problematik som vi vill undersöka, det vill säga drivkraften till 

legitimering av normbrott. Vad som anses som legitimt kan variera från organisation till 

organisation och normbrottets karaktär kan även vara avgörande för huruvida den kommer att 

uppfattas som legitim. Det avslutande avsnittet i teorin kommer därför att inledas med en 

beskrivning för hur något kan få sin legitimitet, och detta benämns som institutionalisering. 

Därefter kommer vi att belysa de tänkbara faktorerna som påverkar organisationens och 

individens inställning till legitima regelbrott, det vill säga hur avvikelser kan bli legitima. 

Denna sista teoridel kommer till större del att bestå av vår egenutvecklade teori eftersom det 

för nuvarande saknas dokumentation inom detta område. Vi har även valt att använda oss av 

förtydligande exempel som har i syfte att styrka teorin.  

Bakomliggande motiv 
▪ Nödvändighet att avvika
▪ Obetydliga regler 
▪ Stämpelperspektivet 

Relation till 
organisationen 
▪ Inställning och attityd 
▪ Bemötande från 
organisationen  
▪ Individens uppfattningar
▪ Lojalitet 

Etik 
▪ Värderingar som styr beteende 
▪ Rättsliga och moraliska värden 
▪ Pliktetik 
▪ Konsekvensetik 

Stress 
▪ Försämrar bedömningsförmågan 
▪ Effekt på prestationer 
▪ Ökar risken för avsteg från  
regler och rutiner 

Varför individer inte 
följer regler och 

rutiner 
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3.3.1 Institutionalisering 

Hur någonting får sin legitimitet kan förklaras genom institutionell teori. Med institution 

menar man de grundläggande antaganden, normer och värderingar som finns i omgivningen 

och som påverkar inställningen till hur exempelvis organisationer bör ledas, organiseras och 

etableras för att det ska uppfattas som acceptabelt. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) En 

organisations avvikelse från institutionen leder till legitimitetsproblem som i sin tur kan leda 

till negativa konsekvenser i förhållande till omvärlden. Enligt institutionell teori blir därmed 

legitimiteten ett grundvillkor för vilken händelse som helst. Förklaringen kan göras utifrån två 

perspektiv; strukturperspektivet och processperspektivet (Skålén, 2002). 

 

3.3.1.1 Strukturperspektivet 

Detta perspektiv vill förklara den koppling som finns mellan organisationen och dennes 

omgivning. Ingen organisation är helt immun mot yttre påverkan. Institutionernas 

uppfattningar finns ofta förankrade i lagar och förordningar. Genom dessa förmedlas till 

organisationerna om vad som förväntas av dem. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) Organisationers 

formella struktur formas av värden utifrån och denna process kallas institutionalisering. 

Enligt Meyer & Rowan (1977) är organisationen det synliga resultatet av institutionalisering 

av regler och rutiner.  De förklarar det med att de regler och rutiner som utvecklas görs av 

olika professionella grupper, staten eller den offentliga debatten. Organisationen bestämmer 

således inte dem och är därmed ett resultat av dem genom att de följer reglerna. Genom att 

organisationer följer dessa regler och rutiner som utvecklas av omgivningen legitimeras 

regeln eller rutinen. 

 

Organisationer är beroende av den institutionella miljön för att kunna få legitimitet. 

Organisationer inom samma miljö börjar likna varandra vilket beror på att de alla har 

påverkats av samma externa krav och låter sig formas av dem och inte av interna 

effektivitetskrav. Trots att denna struktur inte är den optimala för organisationen väljer man 

att ha den i alla fall på grund av att organisationen är beroende av den legitimitet som den 

medför, som är viktig för dess överlevnad. Det kan även vara så att de tvingas in i det genom 

lag. Därför kan en lös koppling till den erhållna strukturen vara bra för att inte de interna 

effektivitetskraven helt ska åsidosättas. (Meyer & Rowan, 1977, DiMaggio & Powell, 1983; 

refererad av Skålén, 2002) 
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Den formella strukturen är de olika handlingsplaner som finns i organisationen, till exempel 

organisationsscheman och verksamhetsbeskrivningar. Detta är inte lika med vad individerna 

faktiskt genomför. Inom strukturperspektivet anses handlingsplanerna vara löst kopplade till 

det faktiska handlandet av individen. (Meyer & Rowan, 1977; refererad av Skålén, 2002) Den 

formella strukturen som finns i en organisation behöver således inte vara detsamma som 

organisationens faktiska liv. Detta beror på att individerna inte alltid utför sitt arbete i enlighet 

med reglerna. (Abrahamsson & Andersen, 2002) Det kan även vara att strukturen innehåller 

motstridigheter som till exempel att de regler som finns i den miljö som organisationen är 

verksam inom, inte stämmer med de effektivitetskrav som organisationen har internt (Skålén, 

2002).  

 

Strukturperspektivet kan sammanfattas med att organisationen är en produkt av omgivningens 

påverkan genom utveckling av regler och rutiner. Trots att det inte är det bästa för företaget 

måste organisationen anpassa sig till omgivningen för att få legitimitet. Individen blir den 

avgörande för hur det faktiska handlandet blir, det vill säga mer eller mindre 

överensstämmande med organisationens regler och/eller omgivningens regler.  

 

3.3.1.2 Processperspektivet 

Inom processperspektivet sätts större fokus på själva institutionaliseringsprocessen. 

Utgångspunkten är inte organisationens miljö utan individens faktiska handlings- och 

tankemönster inom organisationen. De regler och rutiner som finns ses istället som ett resultat 

av individers handlings- och tankemönster. När individers mönster ha blivit vanemässiga 

handlingar eller förgivettagna handlingar kan det karaktäriseras som en regel. Tolbert och 

Zucker framhäver att det finns olika stadier i processen dit. Det börjar med en ny idé 

(innovation), som införs i den formella strukturen (habitualisering), strukturen sprids inom 

organisationen (objektifiering) och som till slut leder till fullständig institutionalisering 

(sedimentering). Detta kan ses som motsatsen till den lösa koppling som strukturperspektivet 

framhäver finns mellan handlingsplanerna och det faktiska handlandet av individen. När idén 

är helt institutionaliserad ska den påverka individerna i organisationen. (Tolbert & Zucker, 

1996; refererad av Skålén, 2002) 

 

Den struktur med legitima regler och rutiner som byggs upp i organisationer påverkas av 

omgivningen runt omkring (strukturperspektivet) och blir en produkt av denna. Ett annat sätt 
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att se på det är att utgå från individerna i organisationen (processperspektivet) där det är 

individens faktiska handlande som leder fram till legitimering av regler. 

 

3.3.2 Bakomliggande motiv och förhållanden 

Regler och rutiner är som vi tidigare nämnt upprättade för att följas. Ändå förekommer det 

situationer där individerna väljer att inte följa dem och ibland kan detta uppfattas som helt 

acceptabelt, det vill säga legitimt. Legitimitet innebär att man rättfärdigar ett handlande och 

det behöver inte vara kodifierat i form av lagar och förordningar. (Abrahamsson & Andersen, 

2002) Allmänt betraktas en handling som legitim av aktörerna när normerna överenskommits 

av intressenterna eller införts av en myndighet som betraktas som legitim. Ett genomförande 

av en handling som saknar legitimitet kommer att mötas av relativt allmänt och i praktiken 

kännbart ogillande. (Weber, 1983) 

 

För att en avvikande handling från rutiner och regler ska bli legitim måste bakomliggande 

orsaker eller argument finnas som grund. Weber (1983) tar upp detta och menar att en viss 

handling får sin legitimitet på följande sätt: 

 

Tradition: Syftar till att man alltid har gjort på detta sätt tidigare, vilket gör att handlingen 

som en följd till det har legitimerats. 

Affektuellt: (Gäller speciellt inom emotionell tro). Det kan handla om exempelvis en högre 

person inom religion, som en präst vars uttalande kan anses vara mer accepterad. Weber talar 

om en giltighet hos en ny uppenbarelse eller en förebild.  

Värderationell tro: Giltighet hos abstrakta värden som genom härledning kan bevisa sin 

riktighet.  

Positiva stadganden: Sådant som anses legala, exempelvis lagar, som tillkommit på ett 

korrekt formellt sätt. 

 

Weber (1983) stannar inte vid egenskaperna för att en handling ska bli legitim utan går vidare 

med hur en handling bevarar sin legitimitet. En handlings legitimitet garanteras sin legitimitet 

på två huvudsaktliga sätt enligt Weber: 

1. Rent subjektivt 

• Känslomässigt (affektuellt) 

• Värderationellt (genom att man tror att detta är det riktiga handlandet för att uttrycka 

värden av moral, estetiskt med mera.) 
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• Religiöst (att man tror att en tro är beroende av att följa ordningen.) 

2. Egenintresse (utgår från vilka följderna blir av ett handlande).  

 

Individen har ett motiv med den avvikande handlingen att nå ett visst mål. Det kan vara en 

medveten eller omedveten avvikelse men grunden till handlandet finns alltid där. Om en chef 

kommer på en individ som brutit mot en regel och konfronterar denna, kan den anställda till 

sitt försvar förklara grunden till handlandet. En handlings legitimitet som uppkommer genom 

att individer inte följer rutiner kan inte direkt förklaras genom de punkter som Weber (1983) 

tagit upp. Det som behövs förklaras är hur regel- och rutinbrott kan legitimeras. Det kan 

varken förklaras genom tradition, affektuellt, positiva stadganden men möjligen genom 

värderationell tro. Genom att individer längre ner i organisationen har bättre kunskap om det 

dagliga arbetet kan de avgöra om reglerna och rutinerna är realistiska och mest lämpade för 

organisationen. Individen som genomför en avvikande handling från rutiner och regler gör 

detta i god tro. Denna tror sig veta att regeln eller rutinen inte är bra och att det nya agerandet 

är bättre för att nå målen. Som Weber var inne på så är det således en mycket subjektiv 

bedömning som görs av individen. Gränsen mellan brott och legitim handling är hårfin. 

Mycket beror på vilka effekter den avvikande handlingen får (Webers egenintresse). En 

rationell förklaring är att individen vill välja det bästa alternativet. Målen är många och har 

olika värden. Det främsta målet är att lagar och regler i samhället följs. Det kan till exempel 

handla om en anställd som ställs inför att anmäla sitt företag för redovisningsbrott eller inget 

säga. Ett annat mål är att agera för organisationens bästa. Oftast finns detta som grund till de 

regler och rutiner som finns i företaget, men som vi nämnt tidigare kan individen upptäcka ett 

bättre sätt att uppfylla företagets mål och kan i sådana fall välja att bryta mot regler.  

 

Sammanfattningsvis innebär det att legitimering av regel- och rutinbrott sker genom 

bakomliggande mål eller grunder. Individen gör det i god tro att det nya handlandet skall föra 

med sig med något bättre. Att avgöra om det är en avvikelse som ska medföra sanktion eller 

en legitim handling är hårfin. Vilken av dessa ytterligheter som väljs beror på situationen och 

personerna som berörs.  

  

3.3.3 Regelbrottets karaktär 

När anställda agerar på ett sådant sätt som går emot organisationens normer anses det som ett 

avvikande beteende och kan leda till negativa konsekvenser. I litteraturen gör man en 

indelning på allvarliga och mindre allvarliga avvikelser, och man skiljer även på om det är 
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organisationen eller individer som drabbas av handlingen. De mindre allvarliga avvikelserna 

som påverkar organisationen omfattas av tillfällen då man lämnar arbetsplatsen på förtid, tar 

långa raster och surfar under arbetstid. De mer allvarliga kan bland annat handla om stöld av 

företagets egendom, oriktig rapportering av nedlagd arbetstid med mera. (Greenberg & Baron, 

2003) 

 

Beroende på vilken ”kategori” det avvikande beteendet tillhör kan det antingen mildra eller 

förvärra synsättet på regelbrottet. Det innebär med andra ord att det kan påverka vår 

inställning till vilka regelbrott som anses vara mer eller mindre acceptabla. 

 

3.3.4 Okontrollerbara situationer 

Ibland kan det uppkomma situationer där en individ helt enkelt blir tvungen att bryta mot 

organisatoriska rutiner och regler, till exempel när förhållandena är utom individens kontroll. 

Dessa typer av situationer kan uppstå när individen utsätts för till exempel stress eller orimlig 

arbetsbelastning (George & Jones, 2005).  

 

Legitimiteten av rutinavvikelser under sådana förhållanden varierar beroende på vilken typ av 

organisation det handlar om och beror, som nämnt i föregående stycke, även på avvikelsens 

karaktär. Om vi talar om en vårdcentral där en sjuksköterska medvetet försummat en patient 

på grund av stress och därmed försämrat dennes kondition betydligt kan man kanske känna 

mer medlidelse för patienten än för sjuksköterskan. Hennes avvikande beteende från 

organisationsrutinerna kan därför uppfattas som icke-legitimt eftersom det har varit hennes 

uppgift som sjuksköterska att ta hand om patienten oavsett hur stressiga hennes förhållanden 

varit. Det kan tyckas vara hennes skyldighet att i sådana situationer se till att skaffa fram 

tillräcklig med hjälp och säga ifrån till arbetsledaren om arbetsbördan är alldeles för stor. Det 

beror på att det handlar om människors välbefinnande och minsta försummelse kan leda till 

fatala påföljder.  

 

Om det istället handlar om ett litet tekniskt serviceföretag som i besparingssyfte endast tillsatt 

en anställd att jobba eftermiddagsskiftet på onsdagar när det oftast inte finns så mycket att 

göra kan förhållandena skilja sig. Den anställde blir under detta skift ansvarig för att ta emot 

kundsamtal, besvara e-mail samt att bemöta kunder som kommer för att avlämna apparater för 

reparation. Med tanke på att den anställda i detta fall tar sig an ett arbete som kanske hade 

krävt minst två personer för att utföra, kan det vara förståeligt om han under vissa tillfällen 



 - Teori -  

  39  

underlåter att svara på ett antal samtal och e-mail eller bemöter kunder på ett raskt och 

stressigt vis. I detta fall kan det alltså tyckas vara legitimt att han ibland inte följer de 

principiella rutinerna eftersom han av företaget blivit tilldelad en arbetsbelastning utöver hans 

förmåga att ensamt sköta. 

 

Som framgått kan det uppstå situationer som är utom den anställdas kontroll och där han mer 

eller mindre blir tvungen till att inte efterleva regler och rutiner. Vanliga orsaker kan vara 

stressiga förhållanden eller om man tilldelats en orealistisk arbetsbörda. Legitimiteten av 

rutinavvikelser under dessa omständigheter kan dock variera från bransch till bransch och 

beror på hur allvarlig avvikelsen är ifråga. 

 

3.3.5 Måluppfyllelse och vinstmaximering 

Alla organisationer skapas för ett syfte och har således vissa överordnade mål som skall 

uppnås. När det gäller organisationer som skapats för ekonomisk avkastning brukar det 

överordnade målet handla om vinstmaximering. (Jacobsen & Thorsvik, 2002) I dessa typer av 

organisationer kan en anställd ibland ställas inför valet att antingen följa regler och rutiner 

eller att bryta mot dessa för att höja vinsten i företaget.  

 

Det kan till exempel handla om en produktionsledare som fått instruktioner av sin överchef 

om den rimliga produktionsnivån och att företagsmaskinerna inte får utnyttjas över denna 

nivå. Produktionsledaren anser dock att chefens beräkningar av nivån kommer att missgynna 

företaget och att en ökad produktion istället kommer att dra in betydligt högre vinster med 

tanke på efterfrågan. Trots produktionsledarens upprepade försök att få chefen att överväga en 

högre produktionsnivå har chefen utan betänkning avslagit förslaget och envist hävdat att 

hans egna bedömningar är de korrekta. Produktionsledaren som utifrån sin egen expertis är 

säker på att chefens beslut kommer att missgynna företaget känner sig ”tvungen” till att agera 

och beslutar sig för att öka produktionsnivån utan chefens tillåtelse. Försäljningen sträcker sig 

skyar över det man budgeterat och överraskar chefen såväl som VD: n. VD: n som fått 

kännedom om hela situationen beslutar att inte straffa produktionsledaren med anledning att 

denne endast ”agerade i företagets intresse” och att han hade goda skäl till att gå emot chefens 

instruktioner. Däremot utfärdar VD: n en varning till chefen som varken hade lyssnat på sin 

underordnads förslag eller överhuvudtaget övervägde dem. Produktionsledaren har på så sätt i 

detta fall ställts inför valet att följa normerna i organisationen, det vill säga att lyda den högre 

chefen vars auktoritet är högre, eller att bryta mot denna norm i syfte att maximera vinsten. 
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VD: n i detta fall ansåg även att produktionsledarens handlingar var korrekta, det vill säga 

legitima, eftersom han agerade i enlighet med företagets mål.  

 

Ett brott mot de organisatoriska normerna eller reglerna kan således uppfattas som legitimt 

när anledningen till brotten varit att vinstmaximera eller för att uppnå de överordnade målen i 

organisationen. Det kan dock väcka en del kritiska synpunkter angående värdet av kontroll 

och auktoritet i en organisation. Om företeelser såsom exemplet ovan förekommer alltför ofta 

kan det leda till förvirring och labilitet i organisationen. De anställda kan känna sig osäkra i 

sina arbetsuppgifter och ansvarsfördelningen kan komma i obalans om det visar sig att 

avvikelser från normsystemet faktiskt kan vara legitimt.  

 

För att sammanfatta det hela innebär det att organisationer som sätter organisatoriska mål i 

första hand, kan tänkas legitimera vissa avvikelser såvida de har uppkommit i syfte att främja 

organisationens mål. När man i en organisation prioriterar måluppfyllelse framför 

normavvikelser och i vissa fall även legitimerar avvikelserna, måste man dock ta hänsyn till 

hur det kommer att uppfattas av övriga medarbetare. Att öppet legitimera normbrott kan göra 

det svårt för företaget i framtiden att styra de anställda så att de inte vilt avviker från rutiner.  

 

3.3.6 Oskrivna normer och regler 

En organisation präglas som vi tidigare nämnt i teorin av en gruppkultur som innefattar såväl, 

formella som informella normer och regler. De informella normerna är oftast i oskrivna 

former och grundas i stort sett på de värderingar och attityder som existerar inom gruppen 

(George & Jones, 2005). Dessa oskrivna normer och regler kan ibland kopplas till avvikelser 

från organisationsrutiner och kan förklara varför en anställd emellanåt väljer att bryta mot 

organisatoriska regler. Det kan vara så att en del rutinbrott helt enkelt förekommit så ofta att 

det har inarbetats i kulturen och följaktligen blivit accepterad som legitimt. Ett exempel är om 

det i företagsrutinerna är angivet att ett visst säkerhetsprogram skall köras i företagets 

datorsystem minst tre gånger per månad. De anställda väljer dock att endast genomföra 

körningen en eller två gånger per månad eftersom de anser att det är onödigt och tidsslöseri 

med fler körningar än så.  

 

Det bör nämnas att en del rutinavvikelser som uppfattas som acceptabla bland anställda inte 

alltid uppfattas som lika godtagbara av chefer. Även om rutinerna ses som oviktiga bland 
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anställda kan det fortfarande vara så att chefen lägger större vikt i deras betydelse och har en 

mindre accepterande attityd till att de inte efterlevs. 

 

Sammantaget innebär det att en del rutinavvikelser kan med tiden etableras i gruppkulturen 

som en oskriven regel och kan därför uppfattas som en legitim rutinöverträdelse. De anställda 

tenderar att bagatellisera vissa regler och rutiner eftersom de anses vara mindre viktiga eller 

alltför tidskrävande och onödiga.  

 

3.3.7 Toleransnivå 

Alla organisationer har sina egna syften och mål med sin verksamhet, därför kan även 

uppsättning av regelverken skilja sig åt mellan dessa (Jacobsen & Thorsvik, 2002). En grov 

generalisering kan innebära att varje organisation inom en viss bransch ställer samma krav på 

efterlevnad av regler och rutiner. Med det menas att toleransnivån för regelbrott i stora drag 

kan vara densamma inom samma bransch, men att det kan variera kraftigt mellan olika 

branscher. Anledningen kan vara den att beroende på vilken bransch som organisationen är 

verksam inom, utsätts den för skiftande grad av påverkan från både yttre och inre intressenter. 

De inre intressenterna kan exempelvis vara företagsledningen som vill uppfylla bestämda mål, 

och de yttre intressenterna kan omfatta kunderna och allmänheten. Organisationer måste ta 

hänsyn till de förväntningar som sätts på dem och måste försöka agera i enlighet med dessa 

(Jacobsen & Thorsvik, 2002). För att kunna hantera dessa krav blir således utformningen av 

regler och rutiner ett viktigt element. Syftet är att få organisationen och dess anställda att 

agera efter ett visst mönster som stämmer överens med organisationens övergripande mål och 

policy.  

 

Rutiner och procedurer involverar människor vilket betyder att man inte helt kan eliminera 

risken för att det kan gå fel, avsiktliga såsom oavsiktliga försummelser. Frågan är var gränsen 

för toleransen av misstagen går. Det kan finnas två aspekter att se detta ifrån. Den ena är hur 

strikt organisationens regelverk är upprättat, det vill säga hur noggrant de anställda måste 

följa de uttalade reglerna och rutinerna. I de fall där organisationen har stränga regler och 

arbetsrutiner är det mindre troligt att man tillåter felsteg utan man eftersträvar istället nollfel. 

Den andra aspekten är regelbrottets konsekvenser för organisationen och dess intressenter. 

Om regelbrottets följder exempelvis skadar organisationens rykte eller på något sätt 

missgynnar organisationen, kan det uppkomma starka reaktioner och resultera i att 

organisationen vidtar åtgärder. 
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Sammanfattningsvis innebär det att organisationer inom olika branscher förväntas att prestera 

annorlunda. De krav som ställs på dem varierar, och påverkas av organisationens mål och 

dess intressenter. Legitimiteten av regelbrotten beror på deras karaktär och hur regelverket i 

organisationen är uppsatt. 

 

3.3.8 Uteblivna sanktioner 

För att uppmuntra ett önskvärt beteende inom en organisation kan ledningen utforma ett 

belöningssystem vars syfte är att belöna anställda som har presterat bra, men samtidigt kan det 

finnas disciplinåtgärder för beteende som inte ligger i linje med organisationens regler och 

policy. Genom att utdela sanktioner i form av muntliga tillsägelser, skriftliga varningar, 

avstängningar och avsked med mera, kan organisationen minska förekomsten av avvikande 

beteenden. (Greenberg & Baron, 2003) Meningen med dessa belöningar och bestraffningar är 

att de ska fungera som en slags drivkraft för de andra anställda att rätta sig efter 

organisationens regler och rutiner, och även förhindra upprepning av ett oönskat beteende. 

 

I vanliga fall är det chefen för hela organisationen eller avdelningscheferna som är berättigade 

till att utdela sanktioner, men trots det kan det uppkomma situationer då sanktioner uteblir. 

Orsaken till det kan vara många och en förklaring kan vara att cheferna inte känner att de har 

tillräcklig med auktoritet för att straffa de individer som beter sig olämpligt. En annan orsak 

kan vara avsaknaden av en tydlig företagspolicy för hur man ska disciplinera, vilket gör det 

svårt för cheferna att hitta passande bestraffningar och därför väljer de istället att inte vidta 

några åtgärder. Det kan vara på grund av rädsla för att sanktionen som utdelas kan uppfattas 

som felaktig, eller att de helt enkelt avstår från att agera för att inte orsaka upprörda reaktioner 

bland anställda som kan känna sig orättvist behandlade av disciplineringen. (Greenberg & 

Baron, 2003) Ibland kan det även vara svårt att upptäcka när någon har begått ett regelbrott, 

och i sådana situationer är det omöjligt att ge en sanktion. 

 

Som framgått kan det vara svårt att veta när och hur man ska utdela en sanktion. I vissa fall 

kan bristen på sanktioner bero på att regelbrottet anses vara legitimt eller att situationen för 

regelbrottet är svårtolkad för den auktoriserade chefen. Uteblivna sanktioner kan dock leda till 

att felaktiga signaler skickas till individerna i organisationen, vilket gör att de tror att de kan 

komma undan med att bryta just den regeln eller policyn. Detta innebär att individen i 

framtiden kommer att sakna hämningar för att upprepa samma handling. (Greenberg & Baron, 
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2003) När sanktioner inte verkställs kan de tolkas som legitima avsteg utifrån individens 

synvinkel, eftersom det kan uppfattas som om organisationen har överseende med vissa 

regelbrott och därför inte reagerar på det. På så sätt tror individen att det är acceptabelt att 

bryta mot en del regler och rutiner som inte gör någon större inverkan på organisationen. 

 

Sammantaget innebär det att belöningar och sanktioner är till för att motivera individerna i en 

organisation att hålla sig till de regler och rutiner som gäller. Det finns många förklaringar till 

varför sanktioner uteblir och exempel på detta kan vara att det saknar en tydlig disciplinpolicy 

för hur man straffar individer, vilket gör att den auktoriserade chefen inte vet hur han ska 

utdela sanktioner. En annan orsak kan vara att chefen är rädd för att uppfattas som orättvis 

och på så sätt förarga individerna i organisationen, därför avstår han hellre från att vidta några 

åtgärder. Uteblivna sanktioner kan dock leda till att samma regel- eller rutinbrott upprepas i 

framtiden då individen tror att det går att komma undan. Dessutom kan det missuppfattas av 

individer som antar att vissa avvikelser är acceptabla, i och med att sanktioner uteblir.  
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3.3.9 Sammanfattning  

Institutionell teori förklarar hur regler och rutiner får sin legitimitet utifrån två perspektiv; att 

de efterlevs av organisationer (strukturperspektivet) och att individens faktiska handlande 

visar vilka regler och rutiner som är legitima (processperspektivet). Om vi applicerar detta på 

individnivå och i samband med legitimering av regel- och rutinbrott innebär detta att sådana 

nya handlingar (avvikelser från regler och rutiner) legitimeras om de efterlevs av flera.  

 

I denna del av teorin har vi lyft fram förklaringar till hur regel- och rutinbrott legitimeras. Vi 

har berört att det måste finnas en bakomliggande grund till detta som kan användas som 

försvar vid konfrontation. Andra förklaringar är regelbrottets karaktär, okontrollerbara 

situationer, vinstmaximering, oskrivna normer, toleransnivå och uteblivna sanktioner.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.3 Legitimering. I figuren ovan illustreras de faktorer som kan tänkas driva legitimeringen av normbrott. 
 

 

 

 

Institutionalisering 
▪ Strukturperspektivet: Koppling mellan 
organisationen och dess omgivning 
▪ Processperspektivet: Individens 
handlings- och tankemönster  

Bakomliggande motiv och 
förhållanden 
▪ Tradition 
▪ Affektion 
▪ Värderationell tro 
▪ Positiva stadganden 
▪ Subjektiv bedömning 
▪ Bakomliggande mål och grunder 

Regelbrottets karaktär 
▪ Skillnad i avvikelser  
▪ Påverkar inställningar 

Okontrollerbara situationer
▪ Utom individens kontroll 
▪ Orimlig arbetsbelastning 

Måluppfyllelse och vinstmaximering 
▪ Uppnå överordnade mål 
▪ Maximera vinst 
▪ Prioritera måluppfyllelse framför 
normavvikelser 

Oskrivna normer och regler 
▪ Värderingar och attityder 
▪ Inarbetats i organisationskulturen 
▪ Legitim överträdelse 

Toleransnivå 
▪ Olika förväntningar 
▪ Skiftande grad av tolerans 
▪ Regelverkets uppbyggnad 
▪ Regelbrottets konsekvenser 

Uteblivna sanktioner 
▪ Avsaknaden av tydlig disciplinpolicy 
▪ Svårtolkade situationer 
▪ Rädsla för att orsaka upprörda reaktioner
▪ Oupptäckta regelbrott 

Legitimering av regel- 
och rutinavvikelser 
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3.4 Kapitelsammanfattning 
Utgångspunkten för att förstå hur legitimeringsprocessen av regel- och rutinavvikelser kan ske 

är att först ha kännedom om regelverkens betydelse och varför organisationer reglerar de 

anställda till att efterleva dessa. Det är även viktigt att känna till vad det är som kan påverka 

en anställd till att agera i enlighet med organisationens regler och rutiner, vilka kan innefatta 

graden av byråkrati i organisationen, makt och auktoritet, organisationsstruktur och kultur, 

normer, och slutligen individens relation till organisationen. Nästa steg i processen är att få en 

inblick i vilka faktorer som kan inverka på individer att göra avsteg från organisatoriska regler 

och rutiner. Faktorer som tagits upp här är etik och moral, stress, individens attityd och 

inställning till reglerna eller rutinerna och bakomliggande motiv till regelavvikelsen. Det sista 

steget omfattar hur en avvikelse kan legitimeras och vad det är som kan påverka individers 

uppfattning till ett avstegs legitimitet. Inverkande faktorer som har behandlats i uppsatsen är 

institutionalisering, bakomliggande motiv och förhållanden, toleransnivå, okontrollerbara 

situationer, uteblivna sanktioner, oskrivna normer, måluppfyllelse och regelbrottets karaktär.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.4 Teorikapitlet avrundas här ovan med en avslutande illustrering av legitimeringsprocessen och dess 
inverkande faktorer.  
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4. EMPIRISK METOD 

 

 detta kapitel beskriver vi den empiriska metoden. Kapitlet behandlar vilken 

typ av undersökningsdesign som används och hur vi har gått tillväga vid 

datainsamlingen. Detta följs av en beskrivning om hur urvalet av 

organisationerna har gjorts och hur vi har genomfört intervjuerna. Därefter 

redogör vi för vilken intervjuteknik som använts, operationaliseringen och 

slutligen avslutas kapitlet med sanningskriterierna för uppsatsen. 

 

4.1 Undersökningsdesign 
Som vi belyst i teorin finns det ett flertal faktorer och element som påverkar efterlevnaden av 

regler och rutiner. Ett logiskt antagande är även att följsamheten kan variera beroende på 

vilken verksamhet det handlar om. Yin (2003) menar att man antingen kan använda sig av 

enfalls- eller flerfallsstudier. Nackdelen med enfallsstudier är att risken för tillfälligheter blir 

betydligt högre, samtidigt som möjligheten för generalisering blir svagare. Med tanke på att 

vår problematik syftar till att belysa drivkraften för legitimering av normbrott, och för att vi 

önskar att jämföra hur fenomenet varierar mellan branscher, talar det för att designa 

undersökningen i form av en flerfallsstudie. För att få en större spännvidd av problemet och 

för att göra studien mer mångsidig kommer arbetet därför att baseras på tre fallföretag. 

Eftersom fenomenet som vi vill undersöka har stor potential för nyansering har vi bestämt att 

tillämpa studien på fallföretag vars verksamhet är kraftigt åtskilda. 

 

4.2 Insamling av data 
Vid fallstudier kan insamling av data ske på många olika vis. Enligt litteraturen kan man 

använda sig av ett flertal källor vid insamling av data. Yin (2003) beskriver främst sex källor 

som är av större betydelse vid praktikfallsstudier: Dokumentation, arkiverade rapporter, 

intervjuer, passiv observation, deltagande observation och fysiska artefakter. Det som vi vill 

undersöka i vår studie är legitimeringen av normbrott i organisationer, vilket betyder att vår 

undersökningsenhet är individerna som finns inom organisationerna. Det är individerna som 

är föremål för att efterleva de regler och rutiner som är uppsatta i organisationen, och det är 

deras handlingar som påverkar hur stor följsamhet som råder inom organisationen. 

Utgångspunkten för den problematik som vi vill undersöka är således kopplad till dessa 

individers beteende, värderingar och inställningar. För att få så optimala resultat som möjligt 

I 
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är det därför en nödvändighet att ha direkt kontakt med undersökningsenheterna, det vill säga 

individerna i organisationen. Genom den direkta kontakten är det lättare att urskilja 

värderingar och attityder som i annat fall kan vara svåra att fånga upp. Av de sex källorna som 

beskrivs av Yin (2003) är därför tre av dem av större betydelse för just vår studie – intervjuer, 

passiv observation och deltagande observation. 

 

Vi har tidigare övervägt att utföra observationer på våra fallföretags arbetsplatser. Fördelen 

med observationer är att man får iaktta problemet från ett inre perspektiv, men samtidigt 

innebär det att de observerade kan påverkas av vår närvaro och agerar på sätt som de annars 

inte hade gjort. Dessutom kan det vara svårt för oss att befinna oss på rätt plats vid rätt tillfälle 

och det uppstår även en risk för att vi råkar observera engångsföreteelser. Observationer är 

som regel även ytterst tidskrävande så med grund av dessa anledningar har vi valt att förkasta 

observationer, passiva såsom deltagande. (Yin, 2003) 

 

Eftersom vi då själva inte har möjlighet att observera fenomenet behöver vi en 

ersättningsobservatör, det vill säga en informant. Denna behöver ha förstahandsinformation 

om fenomenet som vi vill undersöka (Andersen, 1998). Vår undersökning kommer därför att 

baseras på intervjuer med berörda personer. Utgångspunkten för undersökningen är som vi 

nämnt tidigare den hermeneutiska vetenskapssynen, vilken betonar tolkning och förståelse av 

den undersöktas livsvärld. Det ställs därför krav på forskarens förmåga att kunna driva 

intervjun i rätt riktning och att man hela tiden försöker hålla sig inom problemområdet 

(Rosengren & Arvidsson, 2005).  

 

Fördelen med intervjuer är att det ger respondenterna möjlighet till att utveckla svaren och att 

vi som forskare även kan ställa eventuella kompletterande frågor som kan uppkomma under 

intervjun. Datainsamlingen kommer således att ske via en dialog med respondenterna och 

minskar på så sätt oklarheter och misstolkningar av undersökningsfrågorna. En annan fördel 

med intervjuer är att de ger större möjlighet till att konstatera bristande svarsförmåga. Man får 

genom intervjuer bättre möjligheter till att kontrollera bortfallet, exempelvis om respondenten 

av olika anledningar har missat att svara på någon fråga kan man bara ställa frågan igen och 

på så sätt försäkra att alla frågor besvaras. (Andersen, 1998) 

 

 



 - Empirisk metod -  

  48  

4.3 Urval 
Riktlinjer är till för att följas men trots det kan det förekomma tillfällen då det är acceptabelt 

att bryta mot dessa. Vad vi vill undersöka är var gränsen går och vad individerna inom 

organisationen anser vara ett legitimt normbrott. I teorin har det framgått att det finns många 

olika faktorer som inverkar på rutin- och regelavvikelser, såsom stress, etik och 

bakomliggande motiv. Vidare kan legitimiteten och acceptansen av avvikelser variera kraftigt 

mellan olika typer av organisationer. Vi har tidigare tagit upp flertalet exempel på hur 

avvikelser kan uppstå i olika organisationer och även belyst varför det ibland kan anses vara 

mer godtagbart att göra avsteg i vissa organisationer. Rutiner och regelsystem kan vara olika 

strikta och följsamheten kan variera mellan organisationer som t ex producerar varor och 

organisationer som erbjuder tjänster. 

 

Vi har därför gjort vårt urval genom att först kategorisera organisationer efter egenskaper och 

syften. Därefter har vi gjort ett urval på tre organisationstyper vars syfte, mål och verksamhet 

är klart åtskilda varandra. Meningen är att vi ska få möjlighet att se hur fenomenet utspelar sig 

i olika typer av verksamheter. Genom detta tror vi att analysen kommer att bli mer nyanserad 

då vi får tillfälle att behandla olika aspekter av legitimitet. 

 

Den första organisationen som vi har valt att undersöka i vår uppsats är en inom sjukvården. 

Sjukvården är en samlingsplats för människor som vill uppsöka läkarvård, och är dessutom en 

offentlig verksamhet. Under det dagliga arbetet kan organisationen ställas inför fler etiska och 

känsliga dilemman än till exempel ett tillverkande företag. I grund handlar det om människor 

och deras välbefinnande, och därför kommer det att riktas mer uppmärksamhet mot 

organisationens agerande. Ett felaktigt beslut eller om de anställda misslyckas att följa rutiner 

och procedurer som gäller för organisationen, kan leda till större konsekvenser. Det bör 

nämnas att det inom sjukvården kan finnas en överordnad norm, professionen, som ger 

läkaren rätt att bryta mot andra normer i organisationen om läkaren skulle hamna i en svår 

situation där patientens liv står på spel. Det är många faktorer som kan inverka på 

beslutsfattande i denna typ av organisation; etik, moral, stress och auktoritet är några faktorer 

som vi har tagit upp i teorin. Valet av denna organisation har således baserats på tanken att 

den har ett syfte, inrymmer en profession och har ett normsystem som ibland kan komma i 

kollision. Det finns flertalet organisationer som inrymmer en profession, exempelvis advokat- 

och revisionsbyråer. Anledningen till varför vi har valt en inom sjukvården är för att det 
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handlar om människors liv, varför normbrotten i denna typ av organisation kan vara mer 

känsliga. 

 

Nästa företag som ingår i vårt urval är ett väktarföretag som identifieras med säkerhet, 

laglydnad och bevakning. Dessa brukar karaktäriseras av strikta, specifika rutiner och regler 

samt att det finns tydliga riktlinjer för handlingar. En intressant aspekt som kan belysas med 

denna typ av organisation är att de kan tänkas vara mer benägna till att efterleva regler 

eftersom de förväntas av allmänheten att upprätthålla ordning i samhället. Dessa 

organisationer ser mer eller mindre till så att vi följer regler. På grund av de krav som ställs på 

dem kan det därför vara i vårt intresse att undersöka hur väl de själva följer reglerna inom sin 

egen organisation. Det vi vill ta reda på är om det överhuvudtaget kan vara legitimt att bryta 

mot regler och rutiner i en organisation som står för att inte bryta mot dem. 

 

Det sista företaget som vi har granskat är ett tillverkande företag. Anledningen är att 

tillverkande företag som regel har hand om materiella ting. Efterlevnad av normer kan skilja 

sig åt betydligt i dessa företag och även legitimiteten av eventuella normavvikelser. I och med 

att det handlar om icke levande ting kan det innebära att de etiska aspekter som är kopplade 

till organisationen är ringa. Med en tillverkande organisation som jämförelse med de andra, 

tror vi att undersökningen kommer att bli mera mångsidig eftersom vi kommer att försöka 

belysa flera perspektiv. 

 

För att göra vår studie ännu mer färgrik har vi utöver urvalet av organisation även valt att göra 

ett urval på intervjupersonerna. Inställningen och uppfattningen av rutinavvikelser kan variera 

mellan överordnade chefer och deras underordnade. Det kan hända att en rutinavvikelse ses 

som acceptabel bland de underordnade men som inte uppfattas som lika godtagbar av en chef. 

För att få en insikt i bådas åsikter och synpunkter till vår problematik har vi därför valt att 

genomföra intervjuer med såväl chefer som anställda. Intervjuer har därmed gjorts med en 

överordnad chef och två anställda från respektive organisation. 

 

4.4 Genomförandet av intervjuerna 
Vår första kontakt med organisationerna inleddes med att vi skickade ett brev per post eller 

med mail (se bilaga 1). Brevet innehöll en kort presentation av ämnet, information om oss 

själva och en beskrivning av vårt syfte med studien. Vi talade även om att vi inom kort skulle 
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ta kontakt med dem via telefon och bestämma tid för intervjuerna. Vid det kompletterande 

telefonsamtalet förklarade vi vidare vad studien handlade om, och framförde önskemål om när 

och var intervjuerna helst skulle ske. Enligt Patel och Davidson (1994) är det viktigt att 

motivera informanterna om betydelsen av intervjun som ofta kan ha svårigheter att förstå 

innebörden på en gång. Vid inledningen av intervjuerna informerade vi därför igen om ämnet 

och syftet med hela studien och framförde även en kort presentation av oss själva. Dessutom 

förklarade vi varför just deras organisation ingick i vårt urval. Vi ville försöka få informanten 

att förstå att hon eller han var viktig och att deras bidrag var värdefullt för vår studie. Utöver 

det var vi även mycket noga med att gå igenom de etiska forskningsprinciperna; 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Andersen, 

1998). Konfidentialitetskravet var vi särskilt noga med att poängtera för informanterna på 

grund av ämnet, eftersom det kan tänkas finnas en rädsla för att information om deras 

regelbrott skall komma ut. Konfidentialiteten innebär i vårt fall att det endast är vi som vet till 

vem data är kopplat till och att inga utomstående kommer att kunna ta del av denna 

information. Vi märkte att detta gav en viss lugnande effekt bland respondenterna och en ökad 

förståelse med intervjun. Informanten fick i början av vårt möte även ge en kort presentation 

av sig själv. 

 

Patel och Davidson (1994) påpekar att den personliga kontakten och att även kroppsspråket är 

viktigt att ha i åtanke. Vi var därför noga med att tänka på dels vad vi sa, men även vårt 

kroppsspråk mot informanten i form av miner och gester med mera. En ogillande ryckning i 

ögonbrynet kan göra informanten osäker och få effekter på resten av intervjun och kan leda 

till att svaren inte blir riktiga. Detta ville vi undvika i största möjliga mån.  

 

I intervjuer är det ofta så att man ställer frågorna på en gång efter att man fått svar från 

informanten, även om svaret är kort eller outvecklat. Orsaken kan vara att vi människor gärna 

vill undvika den obehagliga tystnaden. Vi tillämpade istället ett råd som vi hade fått av vår 

handledare Sven-Olof Collin, att vara tyst mellan frågorna och speciellt under tiden de 

besvarade våra frågor. Resultatet blev att informanten kom på mer saker efter att ha fått lite 

tid till att fundera igenom den ställda frågan.  
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4.5 Intervjuteknik 
I litteraturen beskrivs flera möjliga intervjutekniker som till exempel öppen intervju, 

strukturerad intervju och standardiserad intervju. Vilken teknik som väljs beror på vilket syfte 

man har och vad man vill få ut av intervjun. (Andersen, 1998) Eftersom vi vill kunna jämföra 

svaren mellan de tre fallstudierna använde vi oss av den standardiserade intervjun. Det 

innebär att vi i förväg planerade alla frågor som vi skulle ställa till de olika informanterna. 

Vid intervjun ställdes frågorna på samma sätt till alla, vilket gör det möjligt att senare i 

analysen och slutsatserna jämföra data (Patel & Davidson, 1994). 

En annan aspekt som måste beaktas är vilket svarsutrymme som informanten ska få. De två 

ytterligheterna är att ha färdiga svarsalternativ eller öppna frågor med maximal frihet för 

informanten. Även här styr syftet med intervjun. (Patel & Davidson, 1994) I vårt fall 

tillämpade vi öppna frågor där informanten fick stor frihet att svara på frågorna. Anledningen 

till varför vi valde att ha denna typ av frågor var för att vi ville fånga upp alla tänkbara 

faktorer som styr regel- och rutinefterlevnad, regel- och rutinbrott och legitimering av 

avvikelser. Vi ville inte begränsa oss till endast de faktorer som vi belyst i teorin utan öppna 

upp möjligheten till ytterligare förklaringar till fenomenet.  

 

Det är även viktigt att tänka på vilken ordningsföljd som frågorna kommer i. Att börja ställa 

en fråga om regel- och rutinbrott kan leda till att de undersökta individerna känner sig 

obekväma och kan leda till effekter på resten av intervjun. Med detta i åtanke gjorde vi en 

struktur på frågorna så att detta skulle undvikas. Frågorna till intervjun delade vi upp i samma 

struktur som uppsatsens tre huvudområden (se bilaga 2). De första frågorna handlade därmed 

om regel- och rutinefterlevnad, följt av regel- och rutinbrott och slutligen legitimering av 

regel- och rutinbrott. Intervjun började med en mer avslappnad fråga om regel- och 

rutinefterlevnad. Därefter gick intervjun vidare in på de mer känsliga frågorna. Vi var 

noggranna med att informera om de forskningsetiska principerna vid inledningen och gav 

även informanten möjlighet till att göra en egen presentation av sig själv. Denna ”mjukstart” 

av intervjun medförde att informanterna blev mer öppna för att svara på de senare mer 

känsliga frågorna.  

 

Intervjuerna tidsbegränsade vi till cirka en timme med cheferna och cirka en halvtimme med 

de underordnade. Detta för att undvika att informanterna skulle förlora fokus och bli trötta 

(Andersen, 1998). Vi var även noga med att inte låta oss styras av chefsinformanterna 
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eftersom det lätt kan uppstå sådana situationer vid intervjuer med personer i ledande ställning. 

De är vana att ta initiativ, förhandla, diskutera och försvara sina åsikter. Om intervjun rör ett 

känsligt ämne kan det leda till att ledarna är försiktiga med uttalanden för att undvika skada 

för organisationen. (Andersen, 1998) När vi märkte att de försökte prata bort intervjutiden tog 

vi på nytt initiativet och ställde en ny fråga för att försöka få henne eller honom in på ett nytt 

spår. Vi var även pålästa inom ämnet vilket gjorde att de inte kunde förvilla bort oss i en 

djungel av svåra ord och uttryck. Vid intervjuns inledning var det särskilt viktigt att klarlägga 

upplägget på intervjun och tidsbegränsningen. (Andersen, 1998) Vi förklarade att det var ett 

visst antal frågor som skulle bli besvarade inom tidsramen.  

 

4.6 Operationaliseringen 
I våra intervjuer ville vi ställa frågor och använda ord som informanterna förstår. Att översätta 

de teoretiska begreppen till empiriska frågeställningar kallas operationalisering (Andersen, 

1998). Detta är inte alltid så lätt och kräver stor eftertanke. Att undersöka regel- och 

rutinefterlevnad är relativt lätt. Det är något som vi människor obehindrat talar om och en 

öppenhet finns att svara på frågor om orsakerna till detta. Första delen av intervjun behandlar 

därför detta.  

 

Det är däremot svårare att fråga om regel- och rutinbrott. Vem vill erkänna att de bryter mot 

rutiner? Detta gäller speciellt de underordnade som kan känna rädsla för att chefen ska få reda 

på det. Cheferna däremot beror det nog på vilken öppenhet de har och villighet att se 

problemet i sin organisation eller förneka det. Frågorna som berör denna del är av mer 

försiktig karaktär där vi har varit noga med ordvalen. Ett exempel som kan nämnas är ordet 

brott som är ett negativt laddat ord. I intervjuerna valde vi istället att ställa frågan utifrån att 

inte följa regler och rutiner, vilket medförde en mer lättsamhet i stämningen och öppenhet att 

svara.  

 

Det stora problemet vi hade var att mäta legitimering av regel- och rutinbrott. Vi förstod 

vikten av att använda andra ord än de vi tillämpat i teorin. Att ställa en fråga om när det är 

legitimt att genomföra regel- och rutinbrott, kan uppfattas som oklart och det kan hända att 

informanten inte uppfattar frågan. Detta kan i sin tur leda till ofullständiga svar. Vi valde 

därför att formulera om frågan och ställa den utifrån om det fanns situationer där det är okej 

att inte följa regler och rutiner. 
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I och med att det dels skulle vara svårt för informanterna att komma på dessa situationer och 

dels på grund av rädsla för att försäga sig, ställdes även andra kompletterande frågor om vi 

skulle få uteblivna svar. Andersen (1998) nämner att det inte alltid är möjligt att mäta de 

variabler som direkt avspeglar det teoretiska begreppet. Man måste då mäta variabler som 

förmodas ha starkt samband med fenomenet. Vi frågade informanterna om vilka regler och 

rutiner som fanns i deras organisation och om det förekom sanktioner, samt ifall det fanns 

regel- och rutinbrott som inte ledde till någon sanktion. Genom svaren på dessa frågor kan 

man även här urskilja när det anses vara legitimt att bryta mot regler. Om man i 

organisationen inte tar till några åtgärder kan det uppfattas som att avvikelsen är accepterad 

inom organisationen.  

 

Eftersom vi skulle intervjua både chefer och anställda utformade vi två frågeformulär med 

samma struktur vars frågor var något anpassade till respektive informant. Frågor riktade till 

cheferna var frågor som tog upp hur de tror att det är i deras organisation medan anställdas 

frågor var inriktade på hur de själva gör. 

 

4.7 Sanningskriterier 
Vid operationaliseringen är man intresserad av att studien verkligen mäter det man vill mäta. 

Annars är studien inte användbar som underlag för analys och slutsatser. Detta är kopplingen 

mellan teori och empiri. Vi vill i vår studie mäta regel- och rutinbrott och legitimering av 

detta. För att göra det har vi tillverkat ett eget mätinstrument i form av frågeformulär som ska 

användas vid intervjuerna. Det som måste beaktas är om instrumentet verkligen mäter det de 

är avsett att mäta och om det är tillförlitligt. Två begrepp som är viktiga i detta sammanhang 

är validitet och reliabilitet. (Andersen, 1998) 

 

4.7.1 Validitet 

I våra intervjuer vill vi undersöka regel- och rutinbrott och legitimeringen av detta. För att 

kunna göra detta måste frågorna verkligen mäta fenomenet. Ifall mätinstrumentet inte mäter 

det de är avsedda att göra uppstår systemfel, det vill säga undersökningen får låg validitet 

(Rosengren & Arvidsson, 2005). I vår empiriska studie ska abstrakta fenomen undersökas. 

Detta innebär till exempel att vi inte kan ta fram legitimitet och titta på det för att sedan 

berätta vad det är. Vi definierade olika begrepp som vi sedan operationaliserade i 
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frågeställningar. Eftersom det kan vara svårt att upptäcka sina egna misstag lät vi vår 

handledare säkerhetsställa validiteten.  Han har goda kunskaper om den problematik vi 

studerar och har även erfarenhet av forskning. Patel och Davidson (1994) rekommenderar 

detta tillvägagångssätt. En testundersökning kan genomföras för att upptäcka problem innan 

de riktiga intervjuerna (Rosengren & Arvidsson, 2005). På grund av den begränsade tiden har 

det inte varit möjligt att genomföra en sådan testundersökning. 

 

4.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att man vill att undersökningen inte ska vara ett undantag eller 

slumpinflytande, utan den ska vara tillförlitlig. För oss innebär det att om vi skulle genomföra 

undersökningen igen skulle de nya data stämma överens med våra tidigare data. Detta är 

viktigt för att kunna generalisera på den större populationen och dra slutsatser. (Patel & 

Davidson, 1994) 

 

Tillförlitligheten i undersökningen påverkas av dokumentationen av intervjun (Patel & 

Davidson, 1994). Vid intervjuerna var vi tre personer som närvarade. En av oss hade i uppgift 

att leda intervjun och ställa alla frågorna. De övriga två observerade hela intervjun och 

dokumenterade det hela. Genom att ha två sekreterare ökar sannolikheten att inget tappas bort. 

Vi valde att inte använda någon slags inspelning av intervjuerna, med anledning av att 

uppsatsens ämne kunde medföra associationer till någon form av förhör. Rädsla kan även 

uppstå för att inspelningen av intervjun en dag kan användas emot dem. Detta ville vi undvika 

och använde oss istället av skriftlig dokumentation. Tillförlitligheten kan även ökas genom att 

använda standardiserade intervjuer enligt Patel och Davidson (1994), vilket vi gjorde. Efter att 

ha sammanställt intervjuerna skickade vi dessa till respektive informant för godkännande. På 

så vis fick de möjlighet till att ändra eventuella felskrivningar och missförstånd. Detta ökar 

undersökningens tillförlitlighet och möjligheten till en mer sanningsenlig slutsats.  

 

Även vårt val av metod för insamling av data har gjorts utifrån att öka tillförlitligheten. 

Genom intervjuer får vi direkt kontakt med informanten och kan själva observera hur hon 

eller han svarar i form av både verbala svar och kroppsspråk. Det finns även utrymme för att 

ställa följdfrågor när det behövs. I till exempel en enkätundersökning förloras denna 

information och möjlighet. (Patel & Davidson, 1994) 
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4.8 Kapitelsammanfattning 
I detta kapitel har vi argumenterat för vår valda empiriska metod för undersökningen. 

Eftersom vi i uppsatsen önskar möjliggöra en jämförelse mellan organisationer har vi valt att 

genomföra en flerfallsstudie. Intervjuer väljer vi att göra på tre fallföretag vars verksamhet är 

kraftigt åtskilda och intervjufrågorna indelas i tre huvudfrågor i enlighet med teorins struktur. 

Vidare har vi skapat en del underfrågor som eventuellt används om man får ett nekande svar 

på en fråga. För att informanten skall förstå frågorna lättare har vi varit tvungna att översätta 

våra teoretiska begrepp, vilket kallas operationalisering. För att öka undersökningens validitet 

har vi bland annat låtit vår handledare kontrollera frågorna. Reliabiliteten i undersökningen 

har ökats genom att vi alltid varit tre närvarande vid intervjuerna och även använt oss av 

metoden standardiserade intervjuer. 
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5. EMPIRI 
 

 kapitlet empiri presenteras den data som insamlats från tre olika 

organisationer. Empirin kommer att redovisas i tre olika avsnitt där vi 

enskilt behandlar data från varje organisation. För att lättare kunna koppla 

empirin till teorin har vi strukturerat empirin enligt samma tre huvudområden 

som i teorin.  

 

5.1 Fallstudie över organisation inom vården 
Organisationen är verksam inom sjukvård och betraktas som en relativt stor organisation med 

ett stort antal anställda. Man har här mycket öppen vård och många olika specialiteter. 

Eftersom organisationens mål i stort handlar om att värna om människors hälsa, sätts stort 

fokus på patientsäkerhet, vilket innebär att riskanalyser och händelserapporter är en daglig 

rutin i arbetet. Samtliga aktiviteter och händelser inom denna organisation kretsar således runt 

människor och deras välbefinnande, och det är därför nödvändigt att sätta upp vissa rutiner 

och regelverk för att reglera de anställdas beteende. 

 

5.1.1 Varför individerna i organisationen följer regler och rutiner 

I organisationen råder bland annat starka sekretessregler, som innebär att man inte får lov av 

prata om patienterna annat än i medicinskt syfte, även om det är samtal bland medarbetare. 

Det är inte heller tillåtet för anställda att läsa patientjournaler som inte berör dem, även om de 

har möjlighet till att göra det. Vidare råder en klädpolicy som innebär att man inte får lov av 

kombinera arbetskläder med privata kläder. Man skall med policyn kunna skilja på att 

anställda som bär privata kläder inte har någon patientkontakt till skillnad från de med 

uniformer.  

 

Man har även ett flexsystem som gör det möjligt för anställda att själva styra över sina 

arbetstider och raster. För att försäkra att de anställda får tillräckligt med vila har 

organisationen som regel en minimirast. Det är dessutom obligatoriskt att använda komplett 

skydds- och säkerhetsutrustning, annars blir organisationen ansvarig för eventuella skador 

som kan uppstå. På grund av renlighet och praktiska skäl har man satt upp ett förbud mot att 

bära smycken, och krav på all vårdpersonal att sprita sig både före och efter patientkontakt. 

I 
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Ytterligare en regel är att datorerna inte får användas för personliga ändamål och för att 

besöka otillåtna sidor, såsom chatrum.  

 

Inom denna organisation anser de anställda att graden av efterlevnad i stort varierar beroende 

på verksamhet. Man konstaterar dock att det förstås inte är alla som följer regler och rutiner. 

De anställa anser att följsamheten påverkas av regelsystemets uppbyggnad och av hur starkt 

individen är styrd. De organisationer som präglas av strikta regelsystem, utdelar sanktioner 

och som är föremål för inspektioner har oftast högre följsamhet. Inom vården har man tillsyn 

av en högre styrelse, som länsstyrelsen och socialstyrelsen, vilket gör att det kan ställas högre 

krav på regelefterlevnad.  

 

Man anser även att professionen är starkt kopplad till hur väl en individ följer regler och 

rutiner. Sjuksköterskor brukar som regel vara mer lydiga och noggrannare med att följa 

instruktioner och rutiner än vad läkare är. Det beror på att mycket av det som 

sjuksköterskorna gör kommer på ordination och uppdrag av någon annan. Läkare är oftast 

vana vid att ge instruktioner och det kan därför vara mer vanligt att de gör avsteg beroende på 

situation och patient. Trots att det finns direktiv och regelsystem kan det dock ibland vara 

svårt att komma åt vissa grupper. 

 

De anställda menar att man följer regler och rutiner för att man är ålagda till att göra det 

eftersom det är ett krav från bland annat hälsovårdsystemet. Organisationen förväntar att man 

skall efterleva rutiner och att de anställda utför arbetet enligt de ordinationer som givits ut. De 

anställda håller med om att det är nödvändigt att ha bestämda rutiner för att försäkra att det 

dagliga arbetet utförs på rätt sätt och för att se till att man inte har missat att göra något. Utan 

rutiner och regler skulle arbetsplatsen vara kaotisk och förvirrande. Vidare anser man att 

efterlevnaden av rutiner påverkas av viljan att skydda såväl patienten som det egna yrket. De 

anställda är medvetna om att eventuella avsteg i värsta fall kan leda till att man förlorar sin 

legitimation.  

 

I organisationen är man väldigt noggrann med att se till att anställda följer de rutiner och 

regler som satts upp. Graden av acceptans kan dock ibland variera beroende på 

omständigheterna och på vilken typ av regel det handlar om. Organisationen har på så sätt inte 

en accepterande attityd för avsteg såvida de inte har goda skäl för det. För att få bättre översyn 
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på de anställda finns det chefer som ansvarar för alla som finns underordnade dem, så kallad 

linjeansvar.  

 

För att kunna leda personalen till högre regelefterlevnad anser chefen att det är viktigt att 

motivera dem. Man har inga belöningssystem kopplade till de anställdas prestationer utan 

endast en del förmåner. Organisationen motiverar istället de anställda genom att göra det klart 

för dem varför de bör agera på ett visst sätt, och att målet är att vårda patienter. Vanligt 

förekommande är att man motiverar anställda genom verbal uppmuntran vid goda 

prestationer.  

 

Det är även krav på information, vilket innebär att man måste se till att gå ut med budskapet 

genom hela organisationen. De gör personalen medveten om att det finns kontroller och att 

man får reda på när någon gör avsteg, till exempel genom kontroll av flex och uppföljning av 

avvikelser. Organisationen har ett avvikelsesystem som innebär att man måste anmäla det som 

inte har gått rätt till. De anställda ansvarar själva för att lägga in anmälningar i systemet som 

sedan skickas till chefen som får bedöma hur grov avvikelsen varit. Organisationen förväntar 

att medarbetare anmäler händelser som även kan ha orsakats av kollegor, det man anmäler är 

dock endast själva händelsen och behöver inte innehålla några persondata. Det är här viktigt 

att återkoppla för att ta reda på varför det gick fel och hur man kan förhindra det i framtiden.  

 

5.1.2 Varför individer i organisationen inte följer regler och rutiner 

De anställda medger att det förekommer avvikelser från regler och rutiner i organisationen, 

vilka kan vara medvetna såväl som omedvetna. Det kan ibland uppstå situationer då de 

anställda känner sig oerhört pressade, varför tidsbrist och stress brukar vara en vanlig 

anledning till att regler inte fullt efterföljs. I vissa fall kan avvikelser även bero på 

informationsbrist och okunskap, det vill säga omedvetna och oavsiktliga avvikelser. En av de 

anställda menar det kan finnas rutiner som är fullständigt orimliga eller alltför besvärliga att 

utföra, därför kan det hända att man är mindre noggrann med att följa vissa rutiner. Det kan 

även vara så att en som har varit längre anställd i organisationen har blivit så van i arbetet att 

hon helt enkelt fått inställningen av att en del rutiner är mer eller mindre onödiga. En del 

rutiner och regler kan således bagatelliseras, vilket kan förklaras av att man är omedveten om 

hur viktigt det är att följa rutinen.  
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Eftersom det här även handlar om en ganska stor organisation kan det ibland vara svårt att nå 

ut med information och det kan dessutom vara svårt att upptäcka mindre avsteg. En anställd 

menar att det då kan vara lätt för de anställda att skylla på att de inte ”visste” om något och 

därför utförde felaktiga handlingar. De anställda vill även belysa att det inte alltid går att 

behandla alla patienter lika utan omständigheterna kan vara väldigt olika. Det kan hända att 

man har utfört sitt arbete enligt alla rutiner men att det ändå lett till fel för att det till exempel 

inte har passat just den patienten. 

 

Vid upptäckt att avvikelser som är vårdrelaterade brukar man i organisationen göra så att 

chefen tar in individen för enskilt samtal. Man lyfter ofta fram avvikelser och talar öppet om 

det fast utan att hänga ut en viss person. Syftet är att göra alla uppmärksamma så att samma 

misstag inte upprepas. Allvarligare avvikelser leder dock till allvarligare konsekvenser. Om 

det till exempel går illa för patienten på grund av avvikelse och rutinbrist kan det anmälas till 

chefsöverläkaren, som sedan kan anmäla ärendet vidare till Socialstyrelsen, det vill säga en 

Lex Maria anmälan. Socialstyrelsen i sin tur kan därefter välja att anmäla händelsen vidare till 

Hälso och Sjukvårdens ansvarsnämnd. I andra fall kan avvikelser resultera i varningar, vilket 

ibland kan innebära att den varnade förlorar sin legitimation. Det är dock ovanligt att detta 

inträffar. Ibland kan det hända att man upptäcker (oftast mildare) avvikelser fast låter bli att ta 

till några större åtgärder. Men vid större, exempelvis medicinska misstag, görs inga undantag 

utan individen måste bli medveten om att ingen slipper undan.  

 

De anställda konstaterar att de förstår att all vårdpersonal inte är villiga att anmäla medvetna 

avvikelser, vilket kan bero på rädslan för att hamna i ett register. De måste inse att systemet 

inte finns till för att sätta dit någon, utan syftet är att undvika upprepning av samma fel och för 

att förbättra existerande rutiner. En nackdel är dock att det tar lång tid att fylla i anmälan, 

vilket gör att man inte alltid orkar ta sig tid till att anmäla mindre avvikelser.  

 

Vidare tycker inte de anställda att alltför hårda straff borde utdelas. Det gynnar inte patienten 

om någon straffas, utan alltför hårda straff kan istället leda till att ingen vågar anmäla 

avvikelser, vilket betyder att organisationen förvandlas till en så kallad ”tyst” organisation.  

 

5.1.3 Legitimering av regel- och rutinavvikelser i organisationen 

Man förstår att det i organisationen förekommer rutin- och regelavsteg som mer eller mindre 

anses vara acceptabla bland anställda. Många tror att det är godtagbart att ha på sig smycken, 
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framförallt vigselringar, fast det egentligen inte är tillåtet. Det ingår i rutinerna att man alltid 

måste sprita sig, det vill säga att desinfektera händerna och användning av smycken kan i 

sådana fall vara i vägen. En anställd medger även att det förekommer att man emellanåt 

glömmer att sprita sig före eller efter patientkontakt, vilket kan ses som ett mindre avsteg 

såvida patienten inte utsätts för fara.  

 

Det är även så att det finns en del författningar som styr hur arbetet skall utföras, vilka ibland 

inte är så realistiska. Man vet om att det är skrivet att man bör göra en uppgift enligt vissa 

instruktioner men avstår från att följa dem. Ett exempel som nämns är att det inom vården 

finns en metodbok som omfattar hur man bör utföra arbetsuppgifter, varav ett stycke 

behandlar hur man steg för steg bör sätta upp en sänggrind. Instruktionerna i denna handbok 

kan av många anställda uppfattas som någorlunda överdrivna, och alldeles för tidskrävande. 

Detsamma gäller för vissa dokument och när man till exempel skall föra in patientinformation 

i systemet. En rutin vid inmatning av patientinformation är att man bland annat måste göra en 

beskrivning till varför man tillskrivit en specifik medicin till en viss patient. En del anställda 

väljer att skjuta upp detta och gör det istället när de har tid, eftersom det ändå inte äventyrar 

patientens säkerhet eller välmående. Det är således inte alltid så att man hinner utföra alla 

uppgifter ordentligt och vissa regler är helt enkelt inte genomförbara på grund av tiden. En 

annan sak som kunde urskiljas inom vården var att det fanns vissa rutiner som var okända för 

de anställda. När en rutin kom på tal under intervjun konstaterade en anställd att hon inte ens 

visste om att denna rutin existerade. 

 

Det bör tilläggas att de anställda även kan göra undantag i vårdplaneringen när patienters 

hälsa kommer i kläm. I vissa situationer förstår patienterna inte sitt eget bästa och det kan då 

hända att man kringgår dennes egen vilja. Det kan till exempel handla om en patient som vill 

bli utskriven för tidigt och enligt regler får patienten själv bestämma om han inte vill stanna 

kvar. Men för att värna om patientens hälsa kan man i dessa fall fråga anhöriga om hjälp och 

låta dem övertala patienten till att stanna för vård. Man tar mer eller mindre över patientens 

integritet men gör det av goda skäl. Avsteg kan anses vara acceptabla så länge man ständigt 

sätter patienten i fokus. Det förekommer således situationer där man väljer att inte följa varje 

regel och rutin fullt ut, för patientens bästa.  

 

Även akutsituationer kan föranleda en del rutinavvikelser, eftersom tidspressen är så pass stor 

under sådana förhållanden. Ett exempel är att man vid en akutsituation inte alltid hinner 
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märka alla sprutor av den orsaken att man prioriterar vård av patienten. Patientens liv och 

hälsa sätts i första hand, vilket gör att betydelsen av en del rutiner blir mindre viktiga jämfört 

med ifall vården hade givits under normala förhållanden. 

 

En annan situation är att nya sköterskor som nybörjare ibland missar att utföra en rutin exakt 

enligt uppsatta riktlinjer, vilket man ibland väljer att se mellan fingrarna såvida hon inte utsatt 

en patient för fara. Acceptansen av avsteg är starkt kopplad till graden på avvikelsen och 

förhållandena som inverkat. Det kan även vara så att man lär sig av andra som gjort avsteg 

som uppfattats som acceptabelt. Detta kan leda till att man själv automatiskt uppfattar 

avvikelsen som accepterad och gör på samma sätt. En anställd menar här att en längre anställd 

i många fall blivit så rutinerad i sitt arbete att man som en vana undgår att följa vissa rutiner.  

 

Vidare medger man att inte alla i organisationen följer klädpolicyn (framförallt läkare) och 

den uppsatta regeln för minimirasten. Det händer att de anställda tar för lång rast eller att de 

inte tar ut full rast utan endast en del av den. Det är dock mest vanligt att personalen inte tar ut 

full rast och anledningen till det kan vara att de ändå inte känner att de får någon ro, eller för 

att de tycker att det räcker. En anställd medger att man ofta inte tar ut sin rast för att man vill 

få arbetet gjort innan nästa sköterskas skift. Det innebär att man kan tycka att det är 

godtagbart att inte följa vissa typer av direktiv och rutiner eftersom de anses vara mindre 

viktiga och obetydliga. Vidare anser de anställda att det finns en del orealistiska rutiner som 

alla inte har tid till att följa. En del regler i organisationen som inte efterföljs och som saknar 

större betydelse anser man kunna avskaffa eller omvandla till ”rekommendationer”.  

 

När en sköterska avviker från rutiner är det viktigt att alltid motivera anledningen till 

avvikelsen. Om man har goda skäl till avvikelsen, till exempel om den har skett i syfte att 

främja patienters välmående kan det uppfattas som ett acceptabelt avsteg av organisationen.  

 

5.2 Fallstudie över organisation inom väktarbranschen 
Företaget är ett rikssträckande säkerhets- och bevakningsföretag med ca 70 anställda belägna i 

Växjöregionen. Företaget erbjuder olika tjänster i form av bevakning av ägodelar som 

exempelvis fastigheter, köpcenter, villor med mera, och deras kunder består av både privata 

och offentliga företag. Inom denna bransch är det ett obligatoriskt moment för alla väktare att 

genomgå en standardiserad väktarutbildning, där väktarna får lära sig hur de bör agera och 
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bete sig när de är i tjänst. Sedan är det upp till företagen själva att bestämma de enskilda 

reglerna som gäller för deras företag. 
 

5.2.1 Varför individerna i organisationen följer regler och rutiner 

Alla väktare i företaget måste skriva under ett avtal om att de ska agera enligt policy, vilket 

bland annat kan innefatta riktlinjer för hur de ska bete sig mot allmänheten och en 

uniformspolicy som bestämmer hur de anställda skall klä sig. I och med avtalet skapar det en 

medvetenhet hos företagets anställda att de måste fullfölja regler och rutiner. Företaget ställer 

krav på att de ska agera korrekt, det vill säga i enlighet med policyn.  

 

Några exempel på företagets regler är att det inte är tillåtet att läcka ut känslig information om 

deras kunder till obehöriga och man får heller inte prata med vänner och släktingar om 

händelser som inträffat under arbetet. Det är också förbjudet att utan tillåtelse ta hem föremål 

som tillhör företaget, och att vid larm köra för fort eftersom väktare (enligt företaget) inte har 

mer befogenhet än någon annan. Företaget accepterar heller inte att anställda anländer till 

arbetet alkoholpåverkade, utan de skickas istället hem eftersom de i det tillståndet anses vara 

oförmögna att vara i tjänst. Vidare har företaget en uttalad klädpolicy som innebär att 

väktarna måste bära komplett uniform under bevakningspassen. En anledning till detta är 

bland annat att väktarna annars förlorar sitt rättsliga skydd om uniformen inte bärs fullständig.  

 

Det är ytterst viktigt för företaget att kunna lokalisera sina väktare som befinner sig ute på 

fältet eftersom de kan utsättas för olika faror, såsom överfall, när de är på deras 

bevakningsrundor. Genom att väktarna har bestämda positioner och en bärbar radio och 

mobiltelefon, underlättar det för företaget att när som helst kunna få tag på dem. Syftet är att 

trygga sina anställda som kan bli överfallna eller råka ut för andra olyckor under arbetstid. 

 

Inom väktarbranschen har samtliga företag en så kallad nolltolerans, vilket innebär att det 

finns krav på att varje anställd måste följa de uppsatta reglerna och rutinerna som gäller för 

det egna företaget. Det finns på så sätt strikta rutiner och stränga regler för hur man kan och 

ska bete sig. Dessutom har man inspektioner från länsstyrelsen som kontrollerar att väktarna 

sköter sina plikter. En vanlig missuppfattning bland väktarna är att de tror sig kunna agera 

polis och utför handlingar som de egentligen inte har rättighet till. Detta strider dock mot de 

värderingar som råder i företaget, då det inte överensstämmer med företagets policy. 
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Företaget har inga lönemässiga belöningssystem som är kopplade till de anställdas 

prestationer, utan det kan istället förekomma att man bjuder ut de anställda på middag eller 

erbjuder dem gratis biobiljetter när man vill uppmuntra dem eller när man anser att de har 

presterat bra. Enligt en anställd räcker det med verbala belöningar, som till exempel att få 

beröm från kunder, för att han ska känna motivation att utföra ett bra arbete. 

 

För att försäkra att de anställda håller sig till reglerna utser företaget gruppledare, som 

ansvarar för en hel grupps prestationer och dennes uppgift blir då att kontrollera att 

individerna i gruppen sköter sig. Exempelvis måste väktarna infinna sig på vissa platser vid 

givna tidpunkter, och för det har man uppföljningar som ska säkerställa att de inte avviker 

från rutinen. De anställda har även individuella koder som registreras varje gång de anländer 

till kontoret och meningen är att man ska kunna veta när de befinner sig ute på fältet eller när 

de är inne. Bortsett från uppföljningar har man även civilkontroller som innebär att man låter 

någon på uppdrag från företaget åka runt civilt för att se till att väktarna verkligen utför sina 

arbetsuppgifter, och att de gör det på ett korrekt sätt. Det kan även hända att allmänheten hör 

av sig till företaget när de påträffar eller upplever att väktarna inte uppträder korrekt. 

 

Företaget förväntar sig att väktarna ska uppföra sig på ett visst sätt och med anledning av att 

de är företagets ansikte utåt är det därför viktigt att de ska vara representativa. De anställda är 

överens om att företaget vill att de ska agera korrekt och följa alla regler och rutiner.  

I övrigt menar de anställda att de följer regler och rutiner för att de mer eller mindre är 

tvungna till att göra det. Någon anser att det annars skulle vara omöjligt att driva en 

fungerande verksamhet utan dessa regelverk. En annan menar att han gör det för att sköta sitt 

arbete och av den orsaken vill prestera väl genom att följa regler.  

 

Skulle företaget upptäcka att någon gör fel, är den första åtgärden att ta in individen för 

samtal. Sedan går chefen ut med informationen till samtliga väktare. Meningen är att alla ska 

bli medvetna om vad som gäller och vilka följder det kan bli, detta gäller även de som inte är 

direkt inblandade. Det bör dock nämnas att syftet inte är att hänga ut en viss person utan det 

kan mer ses som en åtgärd för att förhindra upprepning av samma misstag i framtiden. 

 

5.2.2 Varför individer i organisationen inte följer regler och rutiner 

Företaget medger att det finns avvikelser från regler och rutiner bland de anställda. Det kan 

ibland förekomma att väktare kör för fort och inte följer uniformspolicyn om att bära keps och 
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se ”ordentlig” ut. En annan avvikelse kan vara att man tar ut längre raster än vad man 

egentligen borde göra. Väktarna kan även vara en aning slappa gällande deras 

bevakningstider, men utöver det finns det inga större avvikelser från företagets regler och 

rutiner. Enligt företaget kan det bero på att väktarna oftast är väldigt alerta på att inte bryta 

mot reglerna eftersom de känner till följderna väl. 

 

När reglerna och rutinerna inte efterföljs måste företaget ta upp det med sina anställda. Man är 

medveten om att det kan finnas missuppfattningar mellan företaget och individen. Dessa kan 

ha uppstått genom att anställda tror att de har handlat rätt, fastän det egentligen är fel. Det kan 

således vara ett oavsiktligt regelbrott som berott på att den anställde fått felaktig information 

och instruktioner, eller att han har missuppfattat instruktionerna. Det är därför viktigt att 

uppmärksamma hela gruppen och informera dem om avvikelser som inte är i linje med 

företagets regler och rutiner. Enligt en anställd är det svårt att veta om när man har brutit mot 

en regel eller rutin, eftersom man agerar som man blivit upplärd. Han menar att det kan finnas 

brister i rutiner från lärarens sida och att man på så sätt har avvikit från rutiner utan att man 

själv är medveten om det. I sådana situationer ligger det i chefens ansvar att rätta till dessa 

missförstånd och klargöra för vad som egentligen bör gälla. Vid större avvikelser, som 

exempelvis att inte följa direktiv fullt ut och vårdslöshet i trafiken, utfärdar företaget 

varningar till de individer som gjort sig skyldiga till regel- och rutinavvikelsen. Det kan räcka 

med två till tre varningar eller flera upprepningar av samma försummelse, för att det slutligen 

ska leda till avsked. 

 

En av orsakerna till varför reglerna och rutinerna inte efterlevs kan vara att man har arbetat i 

företaget en längre period och därmed blivit van med rutinerna. Man tänker då inte längre på 

konsekvenserna som förr eftersom de mer eller mindre har blivit som en vardag för de 

anställda. 

 

5.2.3 Legitimering av regel- och rutinavvikelser i organisationen 

Enligt företagets policy får det inte finnas regler som får brytas men det finns trots det en viss 

överseende, beroende på vilka regler och rutiner det är som inte efterlevs. Det kan till exempel 

hända att gamla väktare hamnar i en gråzon och följsamheten blir därmed lägre. När de gamla 

väktarna i sin tur ska lära upp nya väktare kan de påverka dem och mena att det är acceptabelt 

att vara mindre noggrann i vissa situationer. Enligt en anställd på företaget är alla medvetna 
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om vilka regler och rutiner som finns och vilka konsekvenser det kan bli om man avviker men 

att det ibland kan hända att man glömmer bort dem, det vill säga en omedveten avvikelse. 

 

Avvikelser som uppfattas som legitimt bland anställda kan exempelvis vara att köra för fort 

vid larm, eftersom väktarna oftast ändå inte blir stoppade av poliser. Det kan vara en 

missuppfattning från polisens sida som misstar sig för att det är tillåtet för väktare att agera 

som poliser. Väktarna å andra sidan kan tro att det är acceptabelt för dem att bryta mot vissa 

allmänna regler då deras arbete berör säkerhet och bevakning samt att ge trygghet åt 

allmänheten, något som kan förknippas med polisens arbete. Många väljer dessutom att inte 

följa uniformspolicyn, då flera av väktarna inte bär keps när de är i tjänst. 

 

Väktare som är utplacerade på fältet har så kallad ramtid, vilket innebär att de är ansvariga för 

att bevaka ett område under bestämda tider, till exempel från 18.00 till 06.00. Detta betyder 

att det finns ett schema som de måste följa. Sen kan det hända att väktarna anser att det inte 

påverkar deras arbetsprestationer om de tar hela sitt pass på en gång fast senare på dagen, 

eftersom de kan tycka att det fortfarande är ljust ute och att det finns för mycket folk utomhus 

för att något ska hända. Väktarna anser i sådana situationer att det inte spelar större roll hur de 

har fördelat sina arbetstider, utan så länge de har fullgjort sitt arbetspass så kan det tyckas vara 

en godtagbar rutinavvikelse. 

 

Enligt en anställd på företaget går det inte att följa alla regler och rutiner fullt ut, utan man 

måste istället gå på fingerkänsla. Han menar att man är tvungen att bemöta människor på 

olika sätt och därmed måste hantera varje situation efter omständigheterna. Samtidigt anser 

han att det finns en viss svårighet med att fullfölja alla regler och rutiner då verkligheten är 

annorlunda. Det finns en medvetenhet om att det förekommer regel- och rutinavvikelser hos 

samtliga medarbetare, allvarliga som mindre allvarliga avvikelser. Skulle någon väktare 

upptäcka att hans medarbetare avviker från regler och rutiner, resulterar det oftast i att 

väktaren påpekar det för honom. Det förekommer sällan att man anmäler avvikelsen vidare 

till cheferna. 

 

5.3 Fallstudie över tillverkande företag 
Företaget är ett relativt litet företag med cirka 20 anställda. Det är ett familjeföretag som ägs 

av två bröder. Företaget tillverkar en produkt som de levererar till mellanhänder eller direkt 
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till kund. I produktionen använder man vissa kemikalier och farliga ämnen vilket gör att de 

även är föremål för tillsyn från myndigheten. Man är mycket beroende av att produktionen 

sker enligt plan för att kunna leverera enligt avtalad tid. Det kan få negativa konsekvenser om 

leveransen av produkten inte sker som avtalats, och kan till exempel leda till att de förlorar en 

kund. För att möjliggöra planering av produktionen behövs regler och rutiner för hur 

produktionen ska gå till. Man kan sedan utifrån detta beräkna hur lång tid det tar att producera 

en produkt. Även för att undvika fel och skada behövs regler och rutiner.  

 

5.3.1 Varför individerna i organisationen följer regler och rutiner 

I organisationen är man eniga om att regler och rutiner finns för att underlätta arbetet och för 

att verksamheten ska kunna fungera smidigt. Rutinerna och reglerna har utformats för att 

arbetet i produktionen ska ske så effektivt som möjligt och för att skapa en följsamhet i 

produktionen. Genom dem vet alla vad som förväntas och hur det dagliga arbetet skall 

utföras. Inställningen är att regler och rutiner ska följas på grund av att man vet att de är 

viktiga. Chefen är även noga med att informera om reglerna och rutinernas betydelse och 

orsakerna till varför de finns. Detta för att försöka få de anställda att förstå orsaken till dem, 

vilket kan leda till att reglerna efterlevs bättre. Om regler och rutiner inte efterlevs på grund 

av att de anställda inte har fått förståelse i dess innebörd, är det chefens ansvar. Denna har i så 

fall inte informerat sina anställda tillräckligt bra.  

 

Eftersom företaget arbetar med kemiska ämnen har de även miljölagen och riktlinjer som är 

viktiga att följa. Detta innebär till exempel att de som tillståndspliktiga är skyldiga att inte 

släppa ut några ämnen i naturen. Om inte dessa lagar följs leder det till någon form av negativ 

sanktion.  

 

Företaget har precis infört ett nytt MCS-system (Management Control System) där alla olika 

produktionsmoment kan följas. Systemet kan utifrån beräkningar av tiden för genomförandet 

av arbetsmomenten, som grundar sig i rutiner och regler, beräkna hur lång tid det kommer att 

ta att producera en produkt för leverans. Det gör det möjligt för företaget att meddela sin kund 

när leveransen förväntas ske. Detta förutsätter att regler och rutiner följs. Om någon i 

produktionen börjar göra ett moment avvikande från rutinen kan det leda till flaskhalsar i 

produktionen och försening av leverans. Genom systemet kan man även se om det finns ledig 

kapacitet och möjlighet till legotillverkning. I och med systemet finns en stark kontroll över 
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de anställda och avvikelser i produktionen kan lätt upptäckas. Vetskapen om att denna 

kontroll finns leder till en högre följsamhet bland de anställda.  

 

I företaget finns mängder av rutiner och regler. Det finns till exempel regler för raster, att man 

kommer i tid till jobbet, håller rent runt omkring byggnaden (inte enbart för trivsel utan även 

på grund av säkerhetsskäl). Det är även förbjudet att köra truck om man inte innehar licens. I 

företaget finns ingen uttalad klädpolicy men när anställda jobbar med kemikalier måste de 

enligt lag använda skyddskläder. Det finns ett fackligt skyddsombud som har som uppgift att 

bland annat kontrollera att detta följs. När det gäller regler och rutiner som beslutas utanför 

organisationen poängteras det att det inte alltid är lätt att hålla sig uppdaterad om vad som 

gäller. Företaget har nämligen själva skyldigheten att uppdatera sig om de senaste reglerna 

och rutinerna, men det är dock svårt att ständigt hålla sig informerad. 

 

I företaget sätts stor vikt på att regler och rutiner efterlevs. Speciellt de som rör produktionen 

och att man bär skyddskläder. Dock finns det vissa andra regler och rutiner som man är 

mindre noggranna med, som till exempel källsorteringen. Det viktiga är att produktionen går 

enligt plan eftersom det är den som är leder till intäkter i slutändan. Något som man är särskilt 

noga med är att anställda sköter stämplingen av sina arbetstider på ett riktigt sätt. I 

organisationen är man överens om att det inte är korrekt att låta någon annan stämpla ut en 

kvart senare åt en. Däremot ser anställda inte lika allvarligt på att sitta en kvart längre på 

rasten, trots att effekten är densamma. Därför är cheferna noga med att se till att detta sköts. 

Man resonerar att om de anställda ser det som acceptabelt att inte följa rastpolicyn kan det 

leda till att andra regler och rutiner inte efterlevs.  

 

I produktionen saknas belöningssystem. Orsaken är att det i denna avdelning är svårt att mäta 

prestationen och skapar därmed svårigheter i hur man ska belöna de anställda. Chefen menar 

att den goda arbetsmiljön är en bra drivkraft för att anställda ska följa regler och rutiner, men 

även verbala uttalanden. De anställda anser att en ökad frihet och ansvar är en bra belöning 

som ökar efterlevnad, men även att chefen talar om att de gjort bra ifrån sig. Tidigare har 

företaget haft utnämningar av ”månadens- och årets anställd” som uppskattades. Detta har 

dock tagits bort i samband med nya ägare. De anställda menar även att bara känslan av att ha 

presterat något och att få se att det resulterat i något bra är en nog så bra uppmuntran.  
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5.3.2 Varför individer i organisationen inte följer regler och rutiner 

Som vi nämnt tidigare så tar ledningen på sig ansvaret om de gett för dålig information som 

resulterat i att reglerna och rutinerna inte efterföljs. Kommunikationen kan brista och 

okunskap kan även leda till regelbrott. När de anställda inte förstår varför de ska göra på ett 

visst sätt uteblir motivationen att följa regeln eller rutinen. Därför poängteras vikten av 

information om bakomliggande orsaker till införandet av en regel eller rutin. Även 

samarbetssvårigheter kan påverka benägenheten till att avvika, vilket förklaras med den 

mänskliga faktorn. Det går inte att sätta upp regler och rutiner som passar alla situationer. 

Ledningen menar att de anställda även måste tillämpa sunt förnuft i situationer då det inte går 

att följa reglerna och rutinerna.  

 

Beroende på avvikelsens allvar leder det till allt från muntlig tillsägelse till avsked. Vid vissa 

obetydliga avvikelser tar man ibland inte till några åtgärder, till exempel avvikelser i 

källsorteringen. Däremot är man noga med att rasterna hålls. Som nämnts tidigare kan det 

hända att man tar ut lite längre rast än vad man är tillåten till. Detta är något som kontrolleras 

och leder till en tillsägelse. Chefen uttalar sig även om att det samtidigt kan vara onödigt att 

kontrollera de anställda in i minsta detalj.  

 

Att de anställda ibland inte följer regler och rutiner kan bland annat bero informationsbrist 

och brist på kunskap. Även stressen är en inverkande faktor. Vid tidsbrist finns tendenser att 

man hellre åsidosätter reglerna än låter produktionen bli försenad. De anställda nämnde även 

att om någon skulle komma till skada eller om de själva skulle bli skadade skulle detta vara en 

tillräcklig orsak till regelbrott. 

 

5.3.3 Legitimering av regel- och rutinavvikelser i organisationen 

I företaget finns det regler och rutiner som ibland anses vara acceptabelt att inte följa. Det kan 

vara att företagsbilarna används för privat bruk när man till exempel åker för att hämta mat på 

lunchen. Detta ses egentligen som en bilförmån som ska förmånsbeskattas enligt lag. De 

anställda anser även att det kan vara acceptabelt att dra ut på rasterna en aning. Man tycker 

även att det inte är något större problem att anställda som saknar trucklicens ibland flyttar på 

trucken då ingen med trucklicens finns i närheten. Dessa avsteg görs i syfte att öka 

smidigheten. Avvikelser från mindre viktiga rutiner ser man således ibland mellan fingrarna 

med.  
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Skyddskläderna är en mycket viktigt regel som måste efterlevas. Men vid stressiga situationer 

och när man vet att man endast ska arbeta en kortare tid kan det hända att man avviker från 

denna regel. Detta fall gäller endast chefen och mellanchefen i produktionen. Generellt i 

företaget leder detta till att de anställda ifrågasätter varför de måste följa regler och rutiner 

som inte ens chefen följer.  

 

5.4 Kapitelsammanfattning 
Vi har i detta kapitel redogjort för de data som insamlats från våra valda fallföretag. Redan 

vid sammanställningen kan man klart urskilja en del likheter men även en del skillnader i 

svaren från de olika organisationerna. Det framgår att de främsta påverkande faktorerna för 

legitimering av avvikelser inom vården utgörs av etik och moral, det vill säga att man avviker 

i syfte att främja patienters hälsa. Även avvikelser på grund av tidsbristen vid till exempel 

akutsituationer kan i många fall uppfattas som legitima. I väktarföretaget medger man att det 

är en allmän uppfattning att det kan vara acceptabelt att bryta mot allmänna trafikregler vid 

larm. Denna inställning kan förklaras av att deras arbete i stort handlar om att bevara en 

trygghet i samhället vilket ibland kan förknippas med polisyrket. En tydlig faktor som 

inverkar på avvikelsers legitimitet inom det tillverkande företaget är dess betydelse för 

produktionen. Det framgår bland annat att de anställda på grund av effektivitetsskäl eller för 

att främja produktionen kan välja att inte följa vissa regler och rutiner, och detta kan i sin tur 

ses som ett legitimt avsteg. I samtliga organisationer konstaterar man dessutom att man sätter 

mindre vikt på vissa obetydliga, onödiga eller orealistiska rutiner. Avsteg från dessa uppfattas 

i stort även som godtagbara eftersom de inte påverkar organisationen på några större negativa 

sätt. I analysen som följer gör vi en mer grundlig utredning för likheterna och olikheterna som 

påträffas i de olika organisationerna.  
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6. ANALYS AV TRE FALLSTUDIER 

 

 detta kapitel analyseras den data som vi har kommit fram till i empirin och 

kopplas till de tre teoretiska huvudområdena som finns i kapitel tre. 

Analysen kommer att ske i form av en korsfallsanalys, där vi jämför de likheter 

och skillnader som vi kan urskilja mellan våra utvalda organisationer.  

 

I urvalet under den empiriska metoden har vi avsiktligt valt ut tre organisationer vars 

verksamhet är kraftigt åtskilda. Syftet med denna urvalsmetod är att möjliggöra en mera 

färgrik analys, där vi kan lyfta fram egenskaper i regelverk som är utmärkande för dessa 

organisationer. Utifrån den insamlade empirin från fallföretagen skall vi försöka urskilja både 

likheter och skillnader i faktorer som driver regel- och rutinavvikelser och därmed även 

legitimering av dessa.  

 

Väl medveten om att det förekommer skillnader i våra valda organisationers regelverk, är 

utgångspunkten för analysen att belysa om det likväl kan finnas likheter i faktorerna som 

driver efterlevnaden av regler och rutiner. Vidare vill vi med analysen utreda om acceptansen 

av avvikelser kan variera beroende på vilken organisationstyp det handlar om ifråga. 

 

6.1 Varför individer väljer att följa regler och rutiner 
Det finns många förklaringar till varför individer följer organisatoriska regler och rutiner. En 

kort sammanfattning skulle innebära att de påverkas av olika faktorer som motiverar dem till 

att rätta sig efter organisationens regelverk. En gemensam synpunkt från de undersökta 

individerna i våra fallföretag är att de mer eller mindre känner sig tvungna till att följa regler.  

 

Organisationerna är, trots sina karaktäristiska skillnader, någorlunda likformiga i dess 

uppbyggnad. Det finns klart uppsatta riktlinjer för hur arbetsuppgifter bör utföras och hur 

dagliga rutiner bör genomföras. Det finns även ett uttalat krav på att det inte får förekomma 

regel- och rutinavvikelser. Oavsett vilken bransch som en organisation är verksam inom, finns 

det alltid en önskan om att få individerna att agera i linje med organisationens mål och 

värderingar.  

 

I 
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Inom samtliga organisationer instämmer de anställda om att regler och rutiner måste 

efterföljas. Man menar att det troligen inte skulle vara möjligt att driva en fungerande 

verksamhet utan dessa regelverk. Inom vården konstaterar man att arbetsmiljön i sådana fall 

skulle vara kaotiskt och förvirrande om det saknades direktiv för hur personalen skall utföra 

sina arbetsuppgifter. I väktarföretaget menar man att väktarna annars inte skulle veta hur de 

ska agera i olika situationer och vad som förväntas av dem. I det tillverkande företaget anser 

man att regelverk är nödvändiga för att de anställda ska veta vad och hur de ska göra, och för 

att arbetet i produktionen ska ske effektivt. Det möjliggör även kontroll av produktionen och 

beräkning av produktionstiden. Det finns således en allmän uppfattning om att det är 

betydelsefullt att hålla sig till organisationens regelverk. 

 

Det råder starka sekretessregler inom vården, vilket innebär att det inte är tillåtet att samtala 

om patienter annat än i medicinskt syfte. Samma regel finns även på väktarföretaget som 

förbjuder anställda att läcka ut kundinformation till obehöriga. Eftersom de båda 

organisationerna riktar sig till människor är det en kritisk faktor att kunna hantera känslig 

information. Det är viktigt att inte människornas integritet på något sätt kränks, annars 

riskerar organisationen att framstå som opålitlig eller oetisk. Det finns därför en väldigt låg 

tolerans för regel- och rutinavvikelser inom detta. I det tillverkande företaget finns ingen 

uttalad sekretessregel, men man kan tänka sig att det finns en outtalad. Mellan företaget och 

anställd finns en lojalitet som innebär att den anställda inte läcker ut företagsinformation till 

andra som kan skada företaget. Det förväntas att denna outtalade regel ska följas annars kan 

det till slut leda till avsked.  

 

En åtgärd som väktarföretaget vidtar för att säkerställa regelefterlevnad, är att låta de anställda 

skriva under ett avtal där de avger ett löfte om att följa företagets olika policys. Inom vården 

får de anställda även där skriva under bland annat sekretessavtal. Detta kan vara ett effektivt 

sätt att få individerna till högre följsamhet, eftersom individen i samband med godkännandet 

av avtalet även medger att denne accepterar och är medveten om organisationens regler och 

rutiner. Om reglerna inte följs är det ett avtalsbrott och leder till någon form av sanktion. Att 

skriva under avtal kan uppfattas som mera bindande och något man ogärna bryter. Orsaken 

kan vara att det genom avtalet finns ett bevis på att den anställde tagit del av informationen 

och kunskapen om reglerna och rutinerna och avskräcker individen att bryta mot det. En 

annan förklaring kan vara att individen relaterar avtalet till andra avtal som individen som 

privatperson skriver under. Dessa vet man direkt kan leda till rättsliga följder om de inte följs. 
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Individen associerar därmed att om avtalet inte följs leder det till någon form av kännbar 

sanktion. I det tillverkande företaget finns inget liknande avtal som de anställda måste skriva 

under som ett led i anställningen. Därmed kan man ifrågasätta varför man inte har det. 

Möjligen skulle det kunna förklaras med att avtalen som de övriga organisationerna har gäller 

dels områden som är reglerade i lagar, men även andra individers eller organisationers 

integritet som är utanför organisationen. Det är tydligt att man sätter stor vikt vid att inte 

någon utanför organisationen påverkas negativt på något sätt och därför kan man vara särskilt 

noga med att regler följs. Det tillverkande företaget existerar inte under samma förhållanden 

som de övriga två organisationerna, vilket bland annat förklaras av att de producerar en 

produkt och inte en tjänst. Företaget regleras dock av miljölagen på grund av att de under 

produktionen använder vissa farliga kemiska ämnen. Det kan därför ifrågasättas varför de inte 

har avtal på hur kemikalierna skall hanteras och att anställda måste bära skyddskläder vid 

arbete med kemikalier.  

 

Motivet bakom individers regelefterlevnad kan även förklaras av att individen gärna vill 

kunna behålla sitt arbete, och därmed är mer villig till att följa regler. Det finns en 

medvetenhet inom de olika organisationerna att eventuella avsteg i värsta fall kan leda till 

avsked. Men för vårdpersonal behöver det inte sluta där, eftersom ett avsked även kan 

medföra andra konsekvenser. Om regelbrottet är av allvarlig karaktär riskerar den anställda att 

mista sin yrkeslegitimation.  

 

Det bör tilläggas att man inom vården även menar att graden av följsamhet påverkas av viljan 

att stärka patientsäkerheten. Det råder här en försiktighet vid utförandet av arbetsrutinerna och 

man är aktsam för att inte bryta mot rutiner som på något sätt äventyrar patienters säkerhet. 

Inom alla organisationer följs regler och rutiner även för att stärka sin egen och andras 

säkerhet. I deras produktion av olika produkter och tjänster behövs regler och rutiner för att 

undanröja osäkerhet för hur arbetsuppgiften ska utföras.  

 

Inom alla organisationer kan man urskilja ett strängt regelsystem som ger lite utrymme för 

grova avvikelser från regler och rutiner, i synnerhet de regler och rutiner som finns på grund 

av lagar. Särskilt inom vården och i väktarbranschen kan det vara speciellt viktigt för de 

anställda att agera i enlighet med regelverken som finns i organisationerna. Det kan förklaras 

med att dessa organisationer utsätts för påverkan från allmänheten och på så sätt belastas de 

anställda med ett större ansvar att agera ”korrekt”. Eventuella avsteg som leder till större 
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påföljder kan dra till sig mycket uppmärksamhet från allmänheten och leda till negativa 

konsekvenser för verksamheten. Dessutom förekommer det inspektioner från högre instanser 

och myndigheter som kontrollerar att organisationerna och dess individer inte bryter mot 

statliga lagar och regler.  

 

Förväntningar från omgivningen leder därmed till ett starkare tryck att följa regler och rutiner 

i organisationen. I samband med att individen intar rollen som en anställd inom vården och 

väktarföretaget, ges han en rättighet som han annars som privatperson inte är berättigad till. 

En läkare är till exempel berättigad till att skriva ut mediciner till patienter, och väktare får 

använda nödvändig våld vid överfall. Syftet med inspektionerna är således att bevaka att det 

råder följsamhet bland individerna, samt att försäkra att de inte på något sätt missbrukar sin 

befogenhet. Detta kan medföra att de anställda inom vård och väktarbranschen är mer 

benägna till att följa regler och rutiner, då upptäckta felsteg från inspektioner kan resultera i 

hårdare bestraffningar än de organisatoriska sanktionerna. På så sätt påverkas individen på ett 

mer personligt plan.  

 

En sjuksköterska kan till exempel förlora sin legitimation i samband med en sanktion och kan 

därmed inte utföra sitt yrke mer. Även i det tillverkande företaget finns samma företeelse. 

Företaget måste följa stiftade miljölagar som kontrolleras av miljöinspektionen att de följs. 

Här sanktioneras inte individen i sig utan vid brott straffas företaget. Likt de andra 

organisationerna påverkas organisationen av negativ publicitet bland allmänheten. Möjligen 

är det så att den negativa publiciteten påverkar väktarförtaget och vårdorganisationen mer än 

det tillverkande företaget. Detta beror på att de två föregående organisationerna har direkt 

kontakt med människor och berör även relativt känsliga ämnen, såsom människors 

välbefinnande och trygghet.  

 

Det tillverkande företaget, som är en relativt liten organisation jämfört med 

vårdorganisationen och väktarföretaget, kan tänkas vara mer noggrann med att sina anställda 

följer de regler och rutiner som finns på grund av lagar och regler i samhället. Om någon 

skulle bryta mot detta leder det till att företaget bryter mot någon lag och får sanktioner. Detta 

kan vara särskilt svårt om man är ett mindre företag. En sanktion som tilldelas på ett större 

belopp kan ge en effekt som är mer kännbar för det mindre företaget. Inom vården, som är en 

stor organisation, har man helt andra möjligheter att hantera detta och effekten blir mer som 

en droppe i havet. 
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Storleken på organisationen kan även ha betydelse på en annan nivå när det gäller 

regelefterlevnad. I väktarföretaget och det tillverkande företaget kan man tänka sig att man är 

mer villig att följa regler och rutiner. Dels för att det lättare kan upptäckas avvikelser i en 

mindre organisation, och dels för om det skulle upptäckas så kan det vara svårare att smälta in 

i mängden och alla får då lätt reda på det. 

 

I alla organisationerna finns det inga belöningssystem som är kopplade till de anställdas 

prestationer utan personalen erbjuds istället en del förmåner. För att kunna leda personalen till 

högre regelefterlevnad anser man inom vården att det är viktigt att kunna motivera dem. En 

gemensam inställning från de undersökta individerna är att det gör en betydlig inverkan på 

deras prestationer om de får verbal uppmuntran. Utifrån individernas perspektiv kan det 

därför tyckas vara tillräcklig med ”verbala belöningar”, vilket kan ske i form av att 

organisationen uttalar sig om sin uppskattning för goda prestationer. I det tillverkande 

företaget framhäver man även att känslan av att ha presterat något är tillräckligt bra belöning. 

 

Inom vårdorganisationen har det upprättats ett avvikelsesystem, där personalen är skyldiga att 

anmäla eventuella regel- och rutinavvikelser. Syftet med systemet är att uppmärksamma de 

anställda om alla avsteg som har skett i organisationen. Personalen blir således ansvarig för att 

höja följsamheten på arbetsplatsen. För att få bättre översyn på de anställda har man även 

linjeansvar, som innebär att den överordnade chefen är ansvarig för de underordnades 

prestationer. Liknande ansvarssystem kan urskiljas i väktarföretaget, där man utser 

gruppledare som ansvarar för att alla väktare inom gruppen sköter sig. Utöver det förekommer 

det även civilkontroller, som har i avsikt att följa upp väktarnas arbete. De båda 

organisationerna har på så sätt olika metoder för att styra individerna i deras organisationer att 

efterleva regler och rutiner. I det tillverkande företaget används MCS-systemet där det går att 

kontrollera om allt går enligt plan. Det går således att följa upp arbetet i företaget och på så 

vis blir det enklare att upptäcka eventuella avvikelser. 

 

6.1.1 Sammanfattning 

En gemensam synpunkt från de undersökta individerna i våra fallföretag är att de mer eller 

mindre känner sig tvungna till att följa regler. Man menar att det troligen inte skulle vara 

möjligt att driva en fungerande verksamhet utan dessa regelverk. I alla organisationerna finns 

antingen en uttalad eller outtalad sekretessregel som noga följs. Det finns även tendens att 
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underskrivna avtal ökar eftersträvan att följa regler och rutiner. Motivet bakom individers 

regelefterlevnad kan även förklaras av att individen gärna vill kunna behålla sitt arbete. Det 

bör tilläggas att man inom vården även menar att graden av följsamhet påverkas av viljan att 

stärka patientsäkerheten. I alla organisationer följs regler och rutiner även för att stärka sin 

egen och andras säkerhet. De regler och rutiner som finns på grund av lagar är 

organisationerna särskilt noga med att de efterlevs. Storleken på organisationen har även 

betydelse. I ett mindre företag upptäcks avvikelserna lättare och på grund av dess storlek kan 

avvikande beteende få större uppmärksamhet. En gemensam inställning från de undersökta 

individerna är att det gör en betydlig inverkan på deras prestationer om de får verbal 

uppmuntran. Känslan av att presterat något bra ger även en ökad motivation bland de 

anställda.  

 

6.2 Varför individer väljer att inte följa regler och rutiner 
I både väktar- och vårdorganisationerna är man mycket noggranna med att göra det klart för 

personalen vilka konsekvenser som följer om de väljer att göra avsteg från de organisatoriska 

reglerna och rutinerna. Vid avvikelser är det vanligt att man i båda organisationerna går ut 

med informationen till övriga anställda, fast utan att specifikt peka ut vem som varit ansvarig 

för avvikelsen. Meningen med detta är att uppmärksamma de anställda att det har skett en 

avvikelse och att man inte har en accepterande attityd till detta. Vidare kan man med detta 

minimera risken för att samma misstag upprepas och samtidigt förbättra befintliga 

arbetsrutiner och regelverk. I det tillverkande företaget är konsekvenserna inte lika uttalade 

och man brukar inte informera alla om avvikelsen. Detta kan bero på att man är en mindre 

organisation och därmed får alla reda på det utan att det direkt uttalas. Likt de andra 

organisationerna utdelas det i det tillverkande företaget sanktioner i form av varningar, vilket 

även kan resultera i avsked när allvarligare avvikelser uppkommit.  

 

Trots den ganska strikta regleringen medger dock samtliga anställda i de tre organisationerna 

att de är medvetna om att det mer eller mindre förekommer regel- och rutinavvikelser i 

respektive organisation. I alla organisationerna är det bland annat vanligt att vissa anställda 

väljer att avvika från klädpolicyn som råder inom organisationerna. Orsaken till denna 

avvikelse kan förklaras av att de anställda helt enkelt ser policyn som en obetydlig regel och 

en vanlig uppfattning kan vara att denna typ av avsteg ändå inte påverkar deras arbete på 

något sätt. Patienternas hälsa kommer till exempel inte att äventyras av vilka kläder en läkare 
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väljer att ha på sig, och väktarna kommer inte att prestera sämre i deras bevakningsarbete om 

de inte har på sig kepsen som tillhör uniformen. I det tillverkande företaget presterar även där 

inte personalen mindre bara för att de har andra kläder. Att man avviker från denna regel kan 

tyda på att de inte har fått riktig information om varför den bör följas eller att de inte har 

förstått regelns syfte. Läkarna har sina vita kläder dels för att patienter ska veta att han eller 

hon arbetar på sjukhuset. Det skall inge en trygghet hos patienterna som genom klädseln kan 

se att det är en läkare men det kan även vara av hygieniska skäl. Detta är det yttre beviset på 

vad individen arbetar med och ett slags varumärke. Väktarna har sin uniform för att visa 

allmänheten vad han eller hon står för och jobbar med, och det kan även ses som ett 

varumärke som står för till exempel säkerhet. En annan konsekvens är att individen enligt 

bestämmelser från myndigheter förlorar rättsligt skydd när uniformen inte är komplett. Den 

vanligt förekommande avsaknaden av kepsen bland väktarna innebär därmed att individens 

rättsliga skydd uteblir. I det tillverkande företaget är det lagar som bestämmer att arbetarna 

måste ha skyddskläder när de arbetar med kemikalierna. Vad vi vet förekommer det endast 

hos chefen och mellanchefen att man ibland avviker från dessa bestämmelser, och kan ses 

som en ännu allvarligare avvikelse. Här finns kunskapen om allvaret i regeln men likväl väljer 

man att avvika från den.  

 

En annan vanligt förekommande avvikelse är att de anställda inom alla organisationerna är 

något oordentliga med hur de tar ut sin rast. Väktarna menar att det ofta händer att man 

bevakar kortare pass och tar ut längre raster än vad man egentligen borde göra. I det 

tillverkande företaget ses det bland arbetarna som godtagbart att sitta lite längre på rasten. Till 

skillnad från väktarföretaget och det tillverkande företaget tenderar de anställda inom vården 

att ta ut kortare raster än vad som satts upp som en minimirast. Skillnaden kan förklaras av att 

man inom vården arbetar med människor och värnar om deras hälsa. Det kan vara svårare för 

en sköterska att få ro under sin rast om hon vet om att det finns patienter som väntar på 

hennes hjälp. En väktare däremot kan tycka att det spelar mindre roll om han bevakar ett 

område några minuter mindre. De kan ha en inställning som menar att det ändå är en sådan 

obetydlig avvikelse och att ingen ändå kommer att märka något. Även produktionspersonal 

kan ha en liknande uppfattning om att det inte kommer att märkas och ingen människa 

kommer att bli skadad. Denna inställning återfinns även inom vården där en del anställda 

uppfattar vissa rutiner och regler som någorlunda onödiga och väljer därför att inte efterleva 

dem, dock under förutsättning att patienterna inte kommer till skada på grund av avsteget. I 
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det tillverkande företaget är man villig att bryta mot reglerna om det annars skulle orsaka de 

själva eller någon annan skada. 

 

Alla organisationerna är eniga om att regel- och rutinavvikelser kan förklaras av 

informationsbrist. Det kan ibland vara så att anställda har fått fel instruktioner eller att de rent 

av har missuppfattat instruktionerna som getts, vilket innebär att man gjort en omedveten och 

oavsiktlig avvikelse. Det kan dock tyckas att oavsiktliga avvikelser inom vården (såsom 

felmedicinering) kan leda till större konsekvenser, varför informationsbrist i denna typ av 

organisation i synnerhet måste undvikas. Vidare menar man i vårdorganisationen att det 

särskilt i en större organisation kan finnas svårigheter med att nå ut med information. I dessa 

fall kan det vara lätt för anställda att skylla på att man ”inte visste” om något och därför avvek 

från rutiner. 

 

En påverkande faktor för avvikelser som tas upp inom vården och det tillverkande företaget är 

tidsbrist. Till skillnad från väktare är det väldigt vanligt för vårdpersonal att det uppstår 

situationer där de tvingas att arbeta under pressade situationer. På grund av tidsbristen och 

stress kan det leda till att alla regler och rutiner inte fullt efterlevs, vilket är särskilt aktuellt 

vid akutsituationer. Under dessa omständigheter kan det hända att man åsidosätter vissa 

rutiner och istället prioriterar att ta hand om patienten. I det tillverkande företaget påverkas 

regelefterlevnaden också av stress. Det som är i fokus i organisationen är att produktionen 

fungerar och att produkten levereras i tid. Därför åsidosätts hellre regler och rutiner än att 

produktionen blir försenad. 

 

En avvikelse som är speciellt utmärkande endast bland väktarna är att det ofta kan hända att 

de inte följer allmänna trafikregler. Vid larmsituationer kan det inträffa att man framförallt 

kör för fort för att snabbare komma fram. En vanlig missuppfattning bland väktarna är att de 

tror sig ha befogenhet till att göra det eftersom deras arbete i stort handlar om att bibehålla en 

trygghet i samhället och att deras fordon liknar ett utryckningsfordon. Anledningen till denna 

avvikelse förklaras av att väktarna mer eller mindre tror att de har rättighet till att handla på 

detta sätt och av effektivitetsskäl ökar hastigheten. Det skulle kunna liknas med de regler som 

finns inom vården. Vid framförallt nödsituationer sätts reglerna i andra hand och fokus blir att 

ta hand om patienten på bästa sätt utan hänsyn till om regler följs eller inte. Det blir en form 

av naturlig effektivisering av arbetet. Detta återfinns även i det tillverkande företaget som 

bryter mot reglerna när det gäller att köra utan trucklicens för att verksamheten inte ska 
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bromsas upp på grund av det. Därmed kan ett regel- eller rutinbrott legitimeras genom 

effektivitetsskäl.  

 

En annan uppfattning som sammanfaller i organisationerna är att det inte alltid går att följa 

varje regel och rutin till punkt och pricka. Man menar att det finns så oerhört många 

omständigheter i verkligheten som reglerna och rutinerna omöjligt kan täcka. Arbetet kan 

utföras i exakt enlighet med uppsatta rutiner men ändå resultera i fel. De anställda förklarar att 

det kan finnas förhållanden där det är omöjligt att hantera alla situationer på samma sätt utan 

man anpassar sig till situationen och agerar efter vad som anses få de bästa utfallen. 

Individerna antas använda sitt sunda förnuft.  

 

En likhet är att de anställda inom både väktarföretaget och vårdorganisationen instämmer att 

graden av efterlevnad är kopplad till hur länge man har arbetat i en organisation. I början har 

man en tendens att vara oerhört ordentlig med att följa varje regel och rutin till fullo och är 

mycket försiktig med att inte avvika. I båda organisationerna menar man att de anställda med 

tiden tenderar att trappa ner och blir mindre noggrann med hur väl man efterlever de regler 

och rutiner som råder i organisationen. De anställda kallar detta för att man hamnar i en 

gråzon där man börjar se rutinerna som en vardag och glömmer att tänka på vilka 

konsekvenser eventuella avsteg kan medföra. Trots de skilda verksamheterna i 

organisationerna råder det således en sammanfallande tendens av att man med tiden 

bagatelliserar en del rutiner och regler. Trots att man i det tillverkande företaget inte nämnde 

denna faktor kan man även tänka sig att regler och rutiner även där inte får samma ”vassa 

udd” allteftersom tiden går.  

 

I samband med föregående stycke bör det tilläggas att bagatelliseringen av rutinerna dessutom 

kan föras vidare till nya anställda. I båda organisationerna konstaterar de anställda att det kan 

vara så att man ständigt lär sig av andra som arbetat i organisationen längre. Detta innebär att 

det som lärs ut till de nyanställda kan vara versioner av rutiner och regler som med tiden blivit 

”omjusterade”. De nyanställda kan följa dessa rutiner utan att vara medvetna om att de inte 

arbetar enligt de rutiner som organisationen har satt upp. Detta kan dock från de nyanställdas 

sida ses som en omedveten avvikelse. Till skillnad från de övriga organisationerna är 

vårdpersonal en profession med en längre utbildning bakom sig. Det är troligt att när 

nyexaminerade ska skolas in ifrågasätter de ibland hur rutiner och regler efterlevs, men det 
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beror mycket på den nyanställdes personlighet. En del kanske inte vågar ifrågasätta utan 

väljer istället att förlita sig på de äldre anställdas kunskaper.  

 

Inom vården har man satt upp ett avvikelsesystem som innebär att personalen är skyldiga till 

att anmäla alla avvikelser som uppmärksammats. Denna typ av system återfinns inte i 

väktarföretaget, utan här klarlägger de anställda att de istället endast säger till medarbetare om 

de upptäcker att denne inte handlat i enlighet med företagets regler. Det kan således hända att 

en väktare upptäcker avvikelser från en medarbetares sida fast väljer att inte meddela detta till 

chefen. Detta beror troligen på att den anställda inte klarar av att anmäla en medarbetare utan 

att få dåligt samvete, och rent moraliskt kan det även bland övriga medarbetare uppfattas som 

ett svek. Även inom vården medger personalen att man inte alltid är villig att anmäla 

avvikelser. Den främsta orsaken som ges här är dock rädslan för att hamna i register eller att 

förlora sin legitimation. Därmed har man inte förstått att det är händelsen som anmäls och inte 

personen. Syftet med systemet är att alla ska lära sig av andras misstag och för att 

effektivisera när man ser var problemet har uppstått. Man anser därför att det inte borde 

utdelas alltför hårda straff vid avvikelser som varit väl motiverade, eftersom grova sanktioner 

istället kan skapa effekten att ingen vågar anmäla avvikelser. I det tillverkande företaget är det 

mestadels chefen och möjligen mellanchefen som upptäcker avvikelser och tar upp det med 

den berörda personen. Detta liknar mest väktarföretaget som båda är mindre organisationer 

och möjligheten att upptäcka avvikelser är större för cheferna än i större organisationer med 

flera anställda.  

 

6.2.1 Sammanfattning 

I två av organisationerna är man väldigt noggranna med att göra det klart för personalen vilka 

konsekvenser som följer om de väljer att göra avsteg från de organisatoriska reglerna och 

rutinerna. Alla anställda informeras även om händelsen så att alla kan lära sig av andras 

misstag. Trots den ganska strikta regleringen medger dock samtliga anställda i de tre 

organisationerna att de är medvetna om att det mer eller mindre förekommer regel- och 

rutinavvikelser i respektive organisation. I alla organisationerna finns problemet med att 

klädpolicyn inte följs. De anställda har kanske inte informerats eller inte förstått meningen 

med bestämd klädsel. Detta leder i sin tur till att varumärket inte är komplett och i vissa fall 

uteblir det rättsliga skyddet. En annan vanligt förekommande avvikelse är att de anställda 

inom alla organisationerna är något oordentliga med hur de tar ut sin rast. Vissa rutiner och 

regler uppfattas som någorlunda onödiga och man väljer därför att inte efterleva dem, dock 
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under förutsättning att ingen kommer till skada. Alla organisationerna är eniga om att regel- 

och rutinavvikelser kan förklaras av informationsbrist och dålig kunskap om varför de finns. 

En annan orsak som nämns är stressen som leder till att man hellre bryter regler och rutiner 

för att hinna med det man ska. Även beroende på hur länge man arbetat i organisationen 

påverkar regelefterlevnaden. En individ som arbetat under en längre tid har en tendens att 

utföra momenten mindre noggrant. En uppfattning som sammanfaller i organisationerna är att 

det inte alltid går att följa varje regel och rutin till punkt och pricka. Man menar att det finns 

så oerhört många omständigheter i verkligheten som reglerna och rutinerna omöjligt kan 

täcka. Individen bör i dessa situationer använda sunt förnuft.  

 

6.3 Legitimering av regel- och rutinavvikelser 
Trots att det finns strikta rutiner och stränga regler för hur man ska utföra sina arbetsuppgifter, 

är organisationerna medvetna om att det i varierande grad förekommer regel- och 

rutinavvikelser bland de anställda. Fastän det inte är tillåtet för de anställda att avvika från 

regler och rutiner, kan organisationerna i vissa situationer välja att inte vidta några åtgärder. 

Det kan finnas många bakomliggande orsaker till varför organisationerna avstår från att agera. 

Ibland kan även vissa avvikelser vara så obetydliga att det är svårt att upptäcka dem. 

 

Det förra avsnittet om regel- och rutinavvikelser har belyst att de anställda i både vård- och 

väktarorganisationerna tenderar att sätta mindre vikt på klädpolicyn som råder inom 

organisationerna. Och inom vården där det på grund av renlighetsskäl även finns ett förbud 

mot att bära smycken är det ändå aktuellt att vissa inte agerar i enlighet med detta förbud. I 

väktarföretaget är vissa dessutom slarviga med att följa rutinen för den så kallade ramtiden. 

Det kan hända att man genomför bevakningspassen vid egenutvalda tidpunkter fast det redan 

finns bestämmelser för när de skall bevaka ett område. Orsaken till de uppräknade avstegen 

kan vara att de anställda inte ser dessa avvikelser som några större problem eftersom de inte 

leder till några större effekter som negativt påverkar deras arbetsutförande. Det innebär att 

individerna kan se en rutin eller regel som så betydelselös, att man anser att det inte spelar 

någon större roll om den inte efterlevs. Man anser således att det kan vara acceptabelt att inte 

följa dessa regler eller rutiner till fullo på grund av dess ringa betydelse. Utöver detta kan det 

förekomma att man inom vården väljer att inte göra något när nya sköterskor som nybörjare 

råkar utföra vissa rutiner på felaktigt sätt. Det innebär att såvida ingen patient har löpt fara på 

grund av sköterskans försummelse, kan man i organisationen välja att inte ta till några större 
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åtgärder. Man har en förståelse för att det kan vara svårt för nybörjare att från första början 

göra allt korrekt, utan det kräver självfallet lite tid innan de blir rutinerade i arbetsuppgifterna. 

Återigen tyder detta på att legitimiteten av eventuella avvikelser är starkt kopplade till 

avvikelsens karaktär, det vill säga hur allvarlig den är och under vilka förhållanden den 

uppkom.  

 

Ytterligare en avvikelse som kan förklaras av denna inställning är när de anställda väljer att 

inte ta ut raster som det är förelagt i organisationerna. Väktarna och de anställda i det 

tillverkande företaget har benägenhet för att ta ut längre raster, medan vårdpersonal oftast tar 

ut kortare raster än vad som föreskrivits som en minimirast. Även här kan man förklara 

avsteget med att man inte tycker det har någon större betydelse om man tar ut en något längre 

eller kortare rast, utan man anser att avsteget är så litet att det istället uppfattas som en 

godtagbar avvikelse. Det bör dock påpekas att det oftast är de anställda som ser detta som en 

legitim avvikelse. Det är inte troligt att de som innehar chefspositionerna i organisationerna 

uppfattar detta som en lika godtagbar avvikelse. Precis som chefen i det tillverkande företaget 

poängterade, kan minsta avvikelse leda till obalans i organisationen. Om en chef inte åtgärdar 

en avvikelse, obetydlig såväl som allvarlig, kan det resultera i att ännu fler regler och rutiner 

negligeras.  

 

I det tillverkande företaget medgav även de anställda att det kunde hända att man ibland 

använde företagsbilen för privat bruk. Detta kunde inträffa när man till exempel behövde köra 

ut en sväng för att handla mat. Trots att de anställda är medvetna om att det egentligen borde 

beskattas som en bilförmån ser de avvikelsen som ett mindre problem. Dessutom kan det 

hända att en anställd vid vissa tillfällen flyttar företagstrucken fast han saknar trucklicens. En 

trolig orsak till dessa avvikelser kan vara att man tycker att det blir smidigare att göra på detta 

vis. Det skulle till exempel kosta mer och slösa mer tid om man istället tog en taxi ut för att 

köpa mat, och det är inte alla som har tid och lust att vänta på en icke-närvarande truckförare 

att återkomma bara för att flytta på trucken. Den främsta orsaken till avvikelsen vid truckfallet 

kan således vara att öka effektiviteten, eftersom man sparar betydligt mer tid om man tar tag i 

saken själv istället för att vänta på truckföraren. Det kan även vara så att de anställda tror att 

ingen ändå kommer att upptäcka dem. Man kan köra iväg med företagsbilen utan att chefen 

behöver veta det och eftersom avsteget inte påverkar den anställdes arbetsutförande kan man 

tycka att det är acceptabelt att göra så. 
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Det finns således en allmän inställning om att så länge avstegen inte inverkar på personalens 

prestationer vid arbetsutförandet kan de ses som legitima, och om avvikelserna än bättre leder 

till positiva konsekvenser för organisationen, kan dess legitimitet i ännu större utsträckning 

godtas. Organisationer sätter upp regelverk som ska fungera som riktlinjer för ageranden på 

arbetsplatsen och individerna är de som genomför handlingarna. Eftersom vården är en 

organisation som värnar om patientsäkerhet, finns det mycket detaljerade beskrivningar och 

utförliga instruktioner för hur rutiner bör utföras. Detta kan dock uppfattas som orealistiska 

och någorlunda överdrivna av personalen, då de menar att det skulle kräva för mycket tid och 

därför inte är genomförbar. Tidsbrist är en vanligt förekommande orsak till varför 

vårdpersonalen avviker från regler och rutiner, vilken också kan tolkas som accepterad så 

länge man inte har äventyrat patientens säkerhet eller välmående.  

 

Det finns ytterligare situationer där tidsbristen är en avgörande faktor till att regler och rutiner 

inte efterlevs. Vid akutsituationer där det kan handla om liv och död, kan den vårdanställde 

ställas inför valet att följa alla rutiner till punkt och prick eller att prioritera patienten och 

dennes hälsa. Det framgår till exempel att vårdpersonalen under en del akutsituationer kan 

välja att åsidosätta vissa rutiner som de inte har tid att agera enligt, vilka kan innefatta rutiner 

som att märka alla sprutor som används. I dessa fall uppstår en okontrollerbar situation där 

den vårdanställde mer eller mindre känner sig tvungen till att inte följa rutiner eftersom hon 

eller han måste rädda patientens liv.  

 

Inom vården sätts det mycket fokus kring patienters hälsa och välbefinnande, därför kan det 

vara accepterat av organisationen om man inte alltid följer regler och rutiner för att värna om 

patienter. Ibland kan det uppkomma situationer då patienter vägrar att ta emot behandling och 

trots sina rättigheter att få bestämma om de vill bli behandlade eller inte, kan det hända att 

vårdpersonal utifrån patienters bästa ändå väljer att gå emot deras vilja. Det förekommer inget 

tvång till behandling, utan personalen kan istället välja att gå via anhöriga för att övertala 

patienten till att acceptera vård. Det kan bero på att vårdpersonal anser sig ha bättre kunskap 

om patienters fysiska tillstånd än vad patienterna själva har. Sett ur organisationens perspektiv 

kan det därför vara legitimt för personalen att i vissa situationer avvika från regler och rutiner 

för att uppnå organisationens övergripande mål, vilket är att prioritera patienters välmående. 

 

I det föregående stycket framgår det således att man inom vården kan avvika från rutiner när 

man tvingas välja mellan rutinerna eller en patients hälsa. Det konstateras bland de anställda 
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att det alltid är viktigt att motivera anledningen till varför man gör avsteg från organisatoriska 

regler och rutiner. Lyckas man föra fram goda skäl till varför man avvikit kan det av 

organisationen i vissa fall accepteras som ett legitimt avsteg. Det innebär att legitimiteten av 

en avvikelse starkt påverkas av de bakomliggande motiven och orsakerna till avvikelsen. Om 

en organisation väljer att godta ursäkten för avvikelsen kan den på det sättet bli uppfattad som 

en legitim överträdelse. 

 

I det tillverkande företaget har det förekommit att man har avvikit från regler och rutiner på 

grund av stress, och det gäller främst regeln om att ha på sig skyddskläder. Vid personalbrist 

har det hänt att chefen har varit tvungen att rycka in för att hjälpa till, och som en följd av den 

stressiga situationen struntat i att ta på sig skyddskläder. Det kan därför uppfattas som legitimt 

att bryta mot regler och rutiner, om man gör det för att hålla i gång produktionen.  

 

Det bör dock uppmärksammas att chefens handlingar även kan inverka på de anställdas 

beteende. Om chefen agerar på ett sätt som avviker från regler och rutiner (som i stycket 

ovan) kan i sin tur detta ge upphov till skilda åsikter bland de anställda, som kan ifrågasätta 

meningen med att efterleva regler när inte deras chef gör det. Genom att chefer bryter mot 

regler och rutiner kommer det troligtvis leda till att de anställda tar efter och gör på samma 

sätt, fast det egentligen inte är tillåtet med avvikelser från regler och rutiner. Detta kan skapa 

förvirring på arbetsplatsen då dubbla budskap ges ut till de anställda. Chefer måste därför 

föregå som bra föredömen, för att de anställda ska känna sig motiverade till att följa företagets 

regler. 

 

Väktarna har påpekat att det finns en svårighet med att följa alla organisatoriska regler och 

rutiner, eftersom de anser att verkligheten är annorlunda. Organisationen har tydliga direktiv 

för hur man kan och bör agera men eftersom väktarna ställs inför ombytliga situationer, kan 

det därför vara problematiskt att utforma riktlinjer för varje specifik situation som kan 

uppkomma. Detta leder istället till att väktarna får anpassa sig efter omständigheterna, men att 

utgångspunkten för deras agerande bygger på organisationens policys. Väktarna kan på så sätt 

tvingas att avvika från vissa regler och rutiner, eftersom det inte alltid är möjligt att arbeta i 

enlighet med de bestämda riktlinjerna. Inom vården finns det åsikter om att vissa regler som 

inte efterföljs och som upplevs som obetydliga, kan man avskaffa och istället omvandla till 

rekommendationer. Grunden för denna åsikt kan vara att individen är den som omsätter regler 

och rutiner i praktiken, medan organisationer är de som upprättar regelverken utan att behöva 
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vara involverade i arbetsutförandet. På så sätt menar personalen att vissa regler är orealistiska 

och omöjliga att utföra, eftersom de precis som väktarna menar att verkligheten är 

annorlunda. 

 

Något som personalen i både väktarföretaget och vårdorganisationen även instämmer om är 

att det ofta händer att anställda som arbetat längre i organisationen hamnar i en gråzon och 

blir mindre noggranna med att efterleva regler och rutiner. Man blir helt enkelt så rutinerad i 

sitt arbete att man under anställningens gång kan ha lärt sig att vissa rutiner och regler kan 

åsidosättas utan att några påföljder tillkommer, det vill säga man anser att det är legitimt att 

nonchalera vissa rutiner. I samband med rekrytering kan detta i sin tur föras vidare till nya 

anställda. De nyanställda kan lära sig av andra anställda att vissa rutinavvikelser är acceptabla 

att inte följa och att det kan vara godtagbart att vara mindre noggrann i vissa situationer. Som 

en följd av detta kan regelsystemen i organisationerna bli något omjusterade av de anställda 

själva och sedan föras vidare till andra medarbetare.  

 

Legitimiteten av en avvikelse kan öka om många uppfattar den som godtagbar och själv väljer 

att agera på liknande sätt. Med tiden kan det leda till att rutinavvikelsen inarbetas i 

gruppkulturen och till slut omvandlas till en oskriven norm som uppger att det är godtagbart 

att handla på ett visst sätt. Legitimiteten av vissa rutinavvikelser kan således stärkas genom att 

de etableras in i kulturen som innefinns i organisationen. 

 

Något som man kan fråga sig är om cheferna i organisationen kan vara medvetna om att det 

bland de anställda blivit legitimt att bortse ifrån en regel, det vill säga att en avvikelse har 

inarbetats i kulturen. Om det är känt att chefen är väl medveten om detta, kan det vara troligt 

att avvikelsen som blivit legitim genom etablering i kulturen endast har kunnat bli det på 

grund av chefens tysta samtycke.  

 

6.3.1 Sammanfattning 

Fastän det inte är tillåtet för de anställda att avvika från regler och rutiner, kan 

organisationerna i ibland välja att inte vidta några åtgärder. Anledningen till at man inte sätter 

in åtgärder kan förklaras av att det inom organisationen är underförstått att avvikelsen är 

legitim. Det finns även en del rutiner och regler som de anställda i samtliga organisationer 

uppfattar som obetydliga och onödiga, vilket gör att avvikelser från dessa inte ses som några 

större problem eftersom de inte påverkar deras arbetsutförande på något sätt. I vissa fall kan 
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till och med avvikelser leda till att prestationerna förbättras, i det tillverkande företaget kan 

det handla om en ökad effektivitet eller för att hålla produktionen igång, och i samband med 

detta kan avvikelsen i större utsträckning godtas. Legitimiteten av avvikelser är således starkt 

beroende av avvikelsens karaktär, det vill säga hur allvarlig den är och under vilka 

förhållanden den uppkom. Tidsbrist är en annan vanligt förekommande orsak till varför man 

avviker från regler och rutiner. Inom vården kan sådana avvikelser accepteras så länge man 

inte har äventyrat patientens säkerhet eller välmående eller om man rent av avvikit för att 

främja patientens hälsa. Det kan uppstå situationer där vårdpersonalens moral talar om för 

dem att patienters välmående bör komma före organisationens regler och rutiner.  

 

Vidare framgår det att om chefen agerar på ett sätt som avviker från regler och rutiner kan 

detta i sin tur ge upphov till att de anställda ifrågasätter meningen med att efterleva regler när 

inte deras chef gör det. Eftersom en chef mer eller mindre ses som en förebild för de anställda 

kan effekten bli den att de anställda tar efter och gör på samma sätt som chefen. Legitimiteten 

av en avvikelse kan öka om många uppfattar den som godtagbar och själv väljer att agera på 

liknande sätt. Med tiden kan dessutom vanligt förekommande avvikelser inarbetas i 

gruppkulturen och till slut omvandlas till en oskriven norm som uppger att det är okej att 

handla på ett visst sätt. Om en chef är medveten om en avvikelse fast avstår från att sätta in 

åtgärder kan det bland de anställda även leda till att avvikelsen legitimeras genom chefens 

tysta samtycke.  
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7. Teoretisk och empirisk analys 

 

etta kapitel innehåller analys av våra empiriska resultat kopplade till vår 

teoretiska referensram. Analysen i detta kapitel skall vara grunden för 

vårt slutliga kapitel där vi presenterar våra empiriskt baserade teoretiska 

slutsatser. I slutet av varje avsnitt presenterar vi även det vi kommit fram till i 

form av tabeller som illustrerar den teoretiska kopplingen mellan de data som vi i 

föregående kapitel har redogjort för. 

 

I teorin har vi lyft fram förklaringar till regelefterlevnad, regelbrott och legitimering av 

regelbrott. Vidare har vi i den empiriska analysen belyst de faktorer som är avgörande för 

fallföretagen i dessa sammanhang.  I detta kapitel kommer vi att utgå från den teoretiska 

modell som vi gjort i teoridelen och jämföra med analysen av det empiriska underlaget.  

 

Efter sammanställning av det empiriska underlaget för regelefterlevnad har vi utöver de 

faktorer som behandlats i teorin även funnit andra faktorer som var betydande för 

fallföretagen. Vi kommer att presentera dessa efter jämförelsen av de teoretiska faktorerna. 

Eftersom de inte ingår i vår teori kan dessa faktorer ses som en utveckling av den teori som vi 

utgått från i vårt arbete. 

 

Efter varje avsnitt kommer allt att sammanställas i en tabell, där vi jämför hur faktorerna 

varierar mellan de olika fallföretagen. Faktorernas inverkan kommer att delas in i en 

femstegsskala som går från mycket svag till mycket stark. De faktorer som vi inte har kunnat 

fånga upp i den empiriska undersökningen markeras med ett streck.  

 

7.1 Orsaker till regelefterlevnad 
 

7.1.1 Byråkrati 

Organisationerna är relativt lika i det avseendet att de alla har klart uppsatta riktlinjer för hur 

arbetsuppgifter bör utföras och hur dagliga rutiner bör genomföras. Detta innebär att samtliga 

organisationer kännetecknas av en styrform som lutar åt det byråkratiska hållet, där 

individerna på grund av bland annat effektivitetsskäl har en klar och tydlig arbetsfördelning 

och är starkt reglerade till att agera i enlighet med organisatoriska regler och rutiner. Den 

D 
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byråkratiska karaktären visar sig speciellt inom vården. Detta kan bero på att man dels är en 

mycket stor organisation och även är en statlig organisation som bland annat har som syfte att 

behandla alla lika. Empiriskt kan vi även se den negativa effekten av regler. Det uppstår 

ibland situationer där det saknas tillämpbara regler. I vår undersökning kunde vi konstatera 

den byråkratiska inriktningen, men det var inget som individerna nämnde som orsak till att de 

följde regler och rutiner i sin organisation.  

 

7.1.2 Organisationsstruktur 

Organisationsstrukturen ska fungera som ett ramverk som individerna ska hålla sig inom och 

påverkar individens beteende. Empiriskt kan vi se att organisationerna har byggt upp 

strukturer just av denna orsak.  Följden blir att individens beteende avgränsas. För grova 

avvikelser leder till avsked och inom vården kan det sluta med att man förlorar sin 

legitimation. Vi kan även se att organisationerna inte skulle fungera om det saknades någon 

form av struktur. Individerna skulle inte veta inom vilka ramar de ska hålla sig inom, vilket 

skulle leda till problem som dubbelarbete och regelbundenheten skulle på så vis gå förlorad. 

Framförallt inom vården skulle detta bli ett problem på grund av sin omfattande organisation.  

 

7.1.3 Makt och auktoritet 

I alla organisationerna menar individerna att känslan av tvång att följa regler och rutiner leder 

till efterlevnad. Detta kan förklaras med det som vi i teorin tagit upp som makt och auktoritet. 

De anställda känner utifrån ledningens och chefers påverkan att det finns krav på att de måste 

följa regler och rutiner. Man ser således i samtliga organisationer den högre ledningen som en 

auktoritet och följer därför dess uppsatta regelverk. Inom vården kan vi mer urskilja en enligt 

Weber legal auktoritet och professionell auktoritet. Många regler har sin grund i lagar och 

inom vården har professionen stor betydelse för de olika rollerna i organisationen. I 

väktarföretaget och det tillverkande företaget är tyngdpunkten på karismatisk auktoritet där 

ledarna utses framförallt på grund av personliga egenskaper.  

 

7.1.4 Normer 

Det finns en allmän uppfattning om att regler och rutiner måste finnas för att verksamheterna 

ska fungera. Detta kan sägas är en informell norm som finns inom organisationerna och som 

leder till ett visst beteende. Vetskapen om att regel- och rutinbrott orsakar kaos leder till 

regelefterlevnad. Samtidigt får detta inte ske under vilka omständigheter som helst. Villkoret 

för regelefterlevnad hos samtliga organisationer är att ingen individ kommer till skada. I 
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samhället finns ramnormer som är allmänt erkända uppfattningar om hur man ska agera. 

Teorin talar även om moralnormer som bland annat innefattar att ingen individ ska fara illa. 

Empiriskt och teoretiskt kan vi se att denna norm kan ställas i konflikt med andra normer som 

organisationen har. Individen måste därmed välja hur han eller hon ska agera, följa 

samhällsnormen eller organisationsnormen. Detta stämmer även överens med det experiment 

som Milgram gjort, där man i första hand prioriterade att ingen ska komma till skada och 

därefter följa legitim auktoritet. En annan informell norm är oviljan att anmäla andras 

regelbrott. Detta märks speciellt inom vården där det finns ett tydligt system för registrering 

av avvikelser. Där ska alla avvikelser anmälas oavsett vem som orsakat dem. Även i 

väktarföretaget kan det präglas av informella normer att inte anmäla en medarbetare eftersom 

det kan finnas ett starkare kamratskap. Detta på grund av att man ofta arbetar i grupper och 

därmed utvecklar en starkare gemenskap. Man kan istället lite lättsamt påpeka 

arbetskamratens avvikelse. Rädslan för att vänskapen ska påverkas negativt resulterar i att 

man väljer att inte anmäla. I det tillverkande företaget kan det finnas samma tendens men inte 

lika stark. Det kan förklaras med att individerna i denna organisation arbetar mer 

självständigt.  

 

7.1.5 Organisationskultur 

Organisationskulturen är något som med tiden utvecklats fram genom påverkan av 

individerna i organisationen och av omgivningen. I våra fallföretag kan vi se att kulturer har 

vuxit fram bland annat genom krav om att följa aktuella lagar och regler. Där har vi till 

exempel sekretessen inom vården, klädpolicy i väktarföretaget och miljölagen i det 

tillverkande företaget. Teorin beskriver organisationskulturen som de informella normer och 

värderingar som organisationen har. Vi har redan tidigare i resonemanget kring normer 

konstaterat att detta finns i fallföretagen. Vi kan därmed klarlägga att organisationerna har 

värderingar som lett till normer och utifrån dessa har regler och rutiner formats. Rutiner och 

regler har även vuxit fram genom yttre påverkan. Tillsammans blir detta den 

organisationskultur som påverkar individernas agerande. 

 

7.1.6 Relationen till organisationen 

En annan faktor som enligt teorin har betydelse för individers regelefterlevnad är deras 

förhållande till organisationen. Individen bryr sig om vad andra tycker och låter även det 

påverka regelefterlevnaden. Om arbetskamraterna skulle ogilla avvikelsen kan det få som 

konsekvens att individen ställs i ett slags utanförskap i förhållande till de andra. Med tanke på 
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att individen ska arbeta under dessa förhållanden framöver kan det leda till att han eller hon 

undviker avvikelser. Samtidigt vill man värna om sitt arbete eftersom rädslan finns att förlora 

sitt jobb. Individen hamnar i en form av beroende ställning till sin organisation och lojalitet 

växer fram. Randi L. Sims (2002) tar upp de två orsakerna till efterlevnad som han kallar 

hängivenhet och förbindelse. I fallföretagen har det inte kommit fram att graden av 

efterlevnad påverkas av hur andra reagerar på avvikelser. Däremot påverkas man av rädslan 

att förlora sitt jobb.  

 

För att öka regelefterlevnad har man inom vården och i väktarföretaget skrivit avtal med sina 

anställda. Detta är ett sätt att binda individerna hårdare till att följa reglerna och gör att de 

följs bättre. Inom vården har avtalet sitt ursprung i lagstiftningen och det sätts därför stor vikt 

på att det efterlevs. Vi har kunnat se detta inom vården där sekretessavtal finns som grundar 

sig i lagstiftningen. I både väktarföretaget och vården finns en koppling i sekretessavtalen till 

patienterna eller kundernas integritet. Det saknas någon form av avtal i det tillverkande 

företaget vilket kan bero på att man är mer fokuserad på produktionen till skillnad från de 

övriga två organisationerna som har en mer direkt kontakt med patienter och kunder. 

Avtalsbrott är något som individerna ser som mer allvarligt. I det tillverkande företaget kan 

man säga att det finns ett psykologiskt kontrakt mellan individen och företaget att inte föra ut 

känslig information om verksamheten. Samtidigt kan man tänka sig att om chefen gör något 

som individen kraftigt ogillar, till exempel utfärdar en orättvis varning, bryts kontraktet. 

Eftersom ett avtal leder till att reglerna efterlevs mer frekvent kan man fråga sig varför det 

inte skrivs avtal på alla de viktiga regler och rutiner som finns i organisationen? Möjligen är 

orsaken att det kan urholka avtalets nuvarande effekt. 

 

7.1.7 Utveckling av egen teori 

Följande är en redovisning av de faktorer som ytterligare kommit fram i fallföretagen. 

 

7.1.7.1 Social legitimitet 

Omgivningen påverkar organisationerna genom att ställa krav på hur de ska vara. Om 

reglerna inte följs leder det till att organisationen inte accepteras av sin omgivning. Detta är 

mycket viktigt för organisationens överlevnad. Om man inom vården skulle missköta en 

patient, eller om det tillverkande företaget bestämmer sig för att slänga alla kemikalierester i 

en närbelägen skogsdunge eller om väktarföretaget missköter hanteringen av pengar, skulle 

det leda till dålig publicitet och reaktion från allmänheten. Effekten kan bli att ingen vill 
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behandlas på vårdenheten där händelsen inträffat, bojkottning av det tillverkande företagets 

produkter och att ingen vill anlita väktarföretaget. Den sociala legitimiteten är särskilt viktig 

inom vården och i väktarföretaget där avvikelser får mer uppmärksamhet från allmänheten. 

Den sociala legitimiteten får därmed betydelse för regelefterlevnad. När det gäller det 

tillverkande företaget är det inte troligt att avvikelser uppmärksammas i samma utsträckning.  

 

7.1.7.2 Rädsla för att bli upptäckt  

I allmänhet finns en rädsla bland individerna i organisationerna att bli upptäckt. Detta kan 

även anges som orsak till regelföljsamhet. I väktarföretaget och vården får anställda olika 

befogenheter, som till exempel förskrivningsrätt av medicin inom vården och att man som 

väktare får använda nödvändigt våld när situationen kräver det. För att kontrollera att dessa 

inte missköts görs olika inspektioner i båda organisationerna. Liknade finns inte i det 

tillverkande företaget utan där sker istället kontroll genom att man ser att den planerade 

produktionstiden inte uppfyllts och därefter följer upp vad som orsakat detta.  

 

Något som vi inte tagit upp i teorin är att organisationens storlek kan ha betydelse för 

upptäckten av avvikande beteenden. I små organisationer kan individer vara mer benägna till 

att efterleva regler eftersom sannolikheten att alla ska få kännedom om det ökar med att 

organisationen är mindre.  

 

7.1.7.3 Vetskapen om konsekvenserna  

Vetskapen om vilka följder som väntar om man avviker från regler och rutiner kan inverka på 

individers regelefterlevnad. Inom vården känner exempelvis alla till att regelbrott anmäls och 

dokumenteras för att sedan informera övriga anställda om avvikelsen. Detta får en viss 

avskräckande effekt och leder till en större noggrannhet så att inga brott begås. Även i de 

andra organisationerna vet man att följderna till regelbrott leder till allt från tillsägelser till 

avsked. Inom vården finns även en dominerande rädsla för själva dokumentationen av brottet. 

Alla anställda har själva ansvar över att anmäla avvikelserna och för in det i 

avvikelsesystemet. Det finns därmed skriftliga bevis på att individen har brutit mot någon 

regel eller rutin.  

 

I samtliga organisationer uttrycks att uppmuntran är en viktig orsak till att man följer regler 

och rutiner. Många individer uppskattar när de uppmärksammas av organisationen. När 
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chefen kommer och talar om att man utfört ett utmärkt arbete blir det en drivkraft till 

regelföljsamhet. 

 

7.1.8 Indirekta faktorer 

I det empiriska underlaget har vi även funnit att det finns några faktorer som inte direkt 

påverkar individens agerande. De faktorer som kommit fram påverkar organisationen som i 

sin tur ställer högre krav på individen genom till exempel mer kännbara sanktioner. 

 

7.1.8.1 Extern kontroll 

I och med att vårdorganisationen och väktarföretaget är föremål för externa inspektioner från 

bland annat länsstyrelsen måste det även kontrolleras att dessa följs. Kraven kan vara 

utformade i form av lagstiftning. Även i det tillverkande företaget kontrolleras det att man 

följer miljölagen, fast det är tveksamt att inspektioner sker för frekvent. Detta grundar vi oss 

på att företaget är en relativt liten organisation, och det är därför inte så troligt att 

myndigheten alltför ofta kan kontrollera att miljölagen följs.  

 

7.1.8.2 Organisationens storlek  

En annan aspekt är att storleken på organisationen även har betydelse för vilken effekt en yttre 

sanktion har. I en mindre organisation som i det tillverkande företaget blir effekten mer 

kännbar än i ett större som i vården. Detta får en indirekt påverkan på individen eftersom 

organisationen troligen ställer högre krav på att dessa regler följs.  

 

7.1.9 Sammanfattning 

Vi kan utifrån denna genomgång sammanfatta alla faktorer som påverkar en individs 

regelefterlevnad och hur det skiljer sig åt i fallföretagen i tabellen nedan. Det som är värt att 

observera är att reaktioner från andra inte är en faktor som våra fallföretag nämner som orsak 

till regelefterlevnad. Det kan tolkas som att denna faktor har en svag inverkan på individers 

följsamhet. Många av faktorerna har en mycket stark påverkan inom vården, men däremot är 

kopplingen mellan regelefterlevnad och faktorerna enbart generellt stark i de övriga 

organisationerna. 
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Tabell 7.1 Orsaker till regelefterlevnad. 
 

        
Orsaker till regelefterlevnad Vården Väktarföretag Tillverkande företag
        
Grad av byråkrati Mycket stark Stark Neutral 
 - Organisationsstruktur Mycket stark Stark Stark 
Makt och auktoritet Stark Stark Stark 
Normer (formella/infomella) Mycket stark Stark Neutral 
 - Organsiationskultur Mycket stark Stark Neutral 
Relation till organisationen Mycket stark Mycket stark Stark 
 - Värna om arbetet Mycket stark Stark Stark 
 - Reaktioner från andra - - - 
 - Avtal Mycket stark Stark - 
Social legitimitet Mycket stark Stark Neutral 
Rädsla för att bli upptäckt Stark Stark Stark 
 - Organisationens storlek Svag Neutral Mycket stark 
 - Intern kontroll Mycket stark Stark Neutral 
Vetskapen om konsekvenserna Mycket stark Stark Svag 
 - Negativa konsekvenser Mycket stark Stark Neutral 
 - Uppmuntran Stark Stark Stark 
        
Indirekta faktorer       
Externa kontroller Stark Stark Svag 
Organisationens Storlek Svag Svag Stark 

        
 

7.2 Orsaker till regelbrott 
 

7.2.1 Bakomliggande motiv till regelavvikelsen 

Många gånger beror avvikelserna i fallföretagen på att individen ser regeln eller rutinen som 

obetydlig och saknar värde. Detta menar även McManus är en huvudorsak till regel- och 

rutinbrott. Individerna överlag ser klädpolicyn som ganska oviktig eftersom den inte påverkar 

deras arbetsprestation. De har uppenbarligen inte förstått vikten av rätt klädsel som troligen 

beror på bristande information. Individerna har även en uppfattning om att det inte spelar så 

stor roll om rasterna justeras med några minuter. Trots att man vet att man ska ta ut en viss 

mängd rast följs det inte alltid. Det anses ge en obetydlig effekt om man till exempel tar fem 

minuter längre rast.  

 

Ett led i att individen utsätts för tidsbrist och krav är att individen försöker effektivisera 

handlingar. McManus menar att för att kunna nå målet under tidspress måste individerna 
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ibland bryta mot befintliga regler och rutiner. Det kan till exempel vara när en utan 

trucklicens kör trucken för att undvika att produktionen stannar upp. Genom att bryta mot 

regeln undviks flaskhalsar och ökar följsamheten i produktionen. Väktarna har en tendens att 

köra för fort när de får larm. Även detta kan förklaras som ett sätt att effektivisera sin 

arbetsuppgift. Inom vården kan de anställda under stressiga akutsituationer avvika från en del 

regler och rutiner i syfte att effektivisera vården. Vi kan därmed se en koppling till att 

effektivitetsskälet används vid tidsbrist och stress.  

 

Enligt teorin kan människors reaktion finnas med i beräkningarna för om man ska genomföra 

ett brott eller inte. Om man vet att det inte kommer att märkas, är det lättare att avvika från 

regler och om individen vet att det kommer leda till en reaktion från omgivningen övervägs 

det mera noggrant. Det är detta som stämpelperspektivet menar. Utifrån vår empiriska 

undersökning har det inte framkommit att individers regelbrott skulle påverkas av andras 

reaktioner. 

 

Vidare anser man i vården att det kan finnas en del orealistiska rutiner som inte är 

genomförbara i praktiken, vilket bland annat beror på tidsbrist.  

 

7.2.2 Relation till organisationen 

Hur individen behandlas av organisationen påverkar enligt teorin viljan att följa regler. Som 

vi tidigare nämnt finns det i det tillverkande företaget ett informellt kontrakt som bygger på 

lojalitet. Men om detta bryts till exempel genom orättvisa varningsutfärdanden, kan det leda 

till att individen mister sin lojalitet gentemot sin arbetsgivare. Detta fenomen kan vi även 

tänka oss finnas i de andra organisationerna. När man väl känner sig illa behandlad kan 

hämndbegäret väckas till liv och de normer och riktlinjer som tidigare varit viktiga att 

efterleva, läggs åt sidan.  

 

Mycket beror även på individens egen uppfattning om regel- och rutinbrottet och 

inställningen till organisationen. En individ som har en negativ inställning till organisationen 

kan vara mer benägen till att avvika från regler och rutiner på grund av utebliven lojalitet. Om 

individen däremot är positiv kan det öka regelefterlevnaden. Empiriskt var det överlag i 

organisationerna en inställning om att regler och rutiner ska följas. Detta kan tyda på att 

individerna har lojalitet gentemot organisationerna och dess regler och därmed en positiv 

inställning till organisationen. Dock var det ingen av respondenterna som antydde att en dålig 



 - Teoretisk och empirisk analys -  

  94  

relation mellan organisationerna och de själva direkt skulle påverka dem till att inte följa 

regler och rutiner. Detta kan förklaras av att arbetsmiljön i stort endast inverkar på individers 

arbetsprestationer. Om de uppfattar arbetsmiljön som otillfredsställande kan det leda till att 

de enbart presterar mindre. Detta innebär således att faktorn är för svag för att driva 

individerna till att bryta mot organisationens regler och rutiner. 

 

7.2.3 Etik och moral 

Regel- och rutinavvikelser kan dels uppkomma då reglerna ses som obetydliga och dels när de 

anställda tror att ingen kommer att lägga märke till avvikelsen. En annan aspekt som tas upp 

är att man kan tänkas avvika från regelverket såvida ingen kommer till skada. Empiriskt har vi 

kunnat urskilja detta inom samtliga fallföretag. Etiken och moralen blir därmed en påverkande 

faktor som får individen att fundera över vad som är rätt och fel. Uppenbarligen är det fel om 

någon människa kommer till skada. Det är genomgående bland de anställda i fallföretagen att 

inget avvikande beteende skulle genomföras ifall de själva eller någon i omgivningen skulle 

komma till skada.  

 

Vi kan i alla organisationerna se en struktur av regler och rutiner för att få individerna att 

agera på ett önskat sätt. Detta är det som teorin kallar pliktetiken. Dessvärre passar inte 

reglerna alltid in i den uppstådda situationen och då ställs individen inför ett val. Vi kan se i 

fallföretagen en strävan efter att hela tiden agera för att utfallet skall bli så bra som möjligt, 

det vill säga att en så kallad konsekvensetik kan urskiljas. Många av avvikelserna kan 

förklaras genom detta. Det är då nog så viktigt att organisationerna har implementerat målen 

som de har hos individen.  Inom vården är det patienterna som ska få bästa möjliga vård, i 

tillverkningsföretaget är det produktionen som ska ske effektivt och följsamt, och i 

väktarföretaget gäller det att upprätta säkerhet.  I situationer där inga regler eller rutiner 

passar, blir konsekvensetiken avgörande för hur individen kommer att agera. Vilket som är 

det bästa utfallet beror på individens uppfattning om vad som är bäst. Organisationerna måste 

påverka individen så att hon eller han agerar i den riktning som de anser är bäst.  

 

7.2.4 Stress 

Det är vanligt inom vården och det tillverkande företaget att individerna utsätts för tidsbrist 

som leder till stress. Under sådana situationer följs inte alltid reglerna fullt ut. Enligt teorin 

påverkas individens bedömningsförmåga under påverkan av stress. Stressiga situationer kan 

leda till att individen reagerar irrationellt och medvetet eller omedvetet avviker från regler och 
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rutiner. Speciellt inom vården vid akuta situationer kan stressen leda till att reglerna inte 

fullföljs. Man åsidosätter reglerna och rutinerna för att i första hand ta hand om patienten. I 

det tillverkande företaget åsidosätts hellre reglerna än att produktionen blir försenad. I 

väktarföretaget har vi däremot inte kunnat observera denna typ av stress som uppstår på grund 

av tidsbrist, varför faktorn i detta företag således kan klassas som svag.  

 

7.2.5 Utveckling av egen teori 

Följande faktorer är betydande orsaker till varför individer inte följer regler och rutiner. Dessa 

faktorer har inte behandlats separat i vår teori och därför presenteras de här som utveckling av 

egen teori. 

 

7.2.5.1 Informationsbrist 

Den orsak som betonas mest av alla organisationer är informationsbrist från chefernas sida. 

När individerna inte vet vilken regel de skall följa eller regelns betydelse kan det lätt orsaka 

regelavvikelser. Det är därmed viktigt att ha ett fungerande informationssystem så att alla 

individer i organisationen kan ta del av aktuella regler. Det bör finnas ett system för 

information om regler och rutiner så att alla blir underrättade om vad som gäller. Då kan inte 

regelbrottet ursäktas med att man inte visste. I större organisationer är behovet av att 

informationsspridningen fungerar särskilt starkt. Detta är något som påpekas inom vården att 

det är en stor nackdel med den stora organisationen. I det tillverkande företaget är detta 

problem mindre där chefen direkt kan gå till sina anställda och underrätta individen.  

 

7.2.5.2 Brister i regelverket 

En annan uppfattning är att det kan uppstå situationer när reglerna och rutinerna inte kan 

tillämpas. Det innebär att trots att man utför arbetet i enlighet med reglerna och rutinerna blir 

det fel. Detta är något som speciellt förekommer inom vården och väktarföretaget där 

situationerna kan variera. I vården kan det bero på att patienterna varierar och i 

väktarföretaget kan situationerna vara ombytliga. Det blir då omöjligt för individen att undgå 

regelbrott, vilket är nackdelen med byråkratin. Därför uppmuntras individen att agera utifrån 

sitt sunda förnuft och anpassa sig till situationen. För att detta ska bli möjligt och för att det 

nya handlandet ska stämma med organisationen är det nödvändigt att individen vet den 

bakomliggande orsaken till regeln eller rutinen, och att de implementeras i företagskulturen. 
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7.2.5.3 Anställningstid 

Det finns även en tendens att noggrannheten med att följa regler och rutiner fullt ut minskar 

med tiden. Sims (2002) gjorde en undersökning som visade att individer som varit anställda i 

organisationen under en längre tid och hade en högre befattning sällan avvek från regler. I vår 

undersökning kan vi visa att detta inte stämmer på individer längre ner i organisationen. Till 

skillnad från det tillverkande företaget är graden av efterlevnad i väktarföretaget och inom 

vården starkt kopplat till hur länge man arbetat i organisationen. Detta kan förklaras med att 

det i väktarföretag och inom vården finns många regler och rutiner för arbetsuppgifterna. 

Efter att individerna har kommit in i arbetet blir inställningen mera avslappnad och kan orsaka 

att reglerna inte följs med samma noggrannhet.  

 

7.2.6 Sammanfattning 

Samtliga faktorer som påverkar en individs benägenhet till regelbrott presenteras nedan i en 

jämförande tabell mellan de olika organisationerna. Lojaliteten och reaktioner från andra är 

två faktorer som vi teoretiskt har tagit upp och trodde skulle vara delfaktorer som hade 

betydelse för regelbrott. Empiriskt har vi sett att betydelsen inte är lika stor och inget som 

individerna nämnde som orsak. Orsak till brott som förklaras med faktorn bakomliggande 

motiv är mycket stark i samtliga organisationer.  

 
Tabell 7.2 Orsaker till regelbrott. 
 

        
Orsaker till regelbrott Vården Väktarföretag Tillverkande företag
        
Bakomliggande motiv Mycket stark Mycket stark Mycket stark 
 - Obetydlig regel Stark Stark Stark 
 - Effektivitetsskäl Mycket stark Stark Stark 
 - Orealistisk regel Mycket stark Svag Svag 
 - Reaktioner från andra - - - 
Relation till organisationen Svag Svag Svag 
 - Lojalitet - - - 
Etik och moral Mycket stark Svag Mycket svag 
Stress Mycket stark Svag Stark 
Informationsbrist Stark Stark Stark 
Brister i regelverket Stark Stark Svag 
Anställningstid Stark Stark Svag 
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7.3 Orsaker till legitimering av regel- och rutinavvikelser 
 

7.3.1 Institutionalisering 

Individerna i en organisation utgör en viktig del för legitimering av regel- och rutinavvikelser, 

eftersom deras värderingar och beteenden kan bestämma om avsteg kommer att accepteras. 

Som vi har behandlat i teorin kan regler och rutiner få sin legitimitet genom 

institutionalisering. Riktlinjer som uppfattas som orealistiska och alltför tidskrävande, 

tenderar att åsidosättas eftersom individerna inte ser något värde i att följa dem. Det kan bero 

på att det existerar alldeles för många regler och rutiner, vilket gör det omöjligt att efterleva 

varje bestämmelse. Således prioriterar individerna istället de direktiv som är mer 

betydelsefulla för deras arbetsprestationer. Man bör dock inte utelämna att det även kan vara 

på grund av dålig kunskap om vissa regler och rutiners riktiga innebörd.  

 

I väktarföretaget finns det uppfattningar om att arbetsmiljön är ombytlig, och av den orsaken 

kan det finnas en svårighet med att tillämpa bestämda direktiv vid en specifik situation som 

kan kräva en viss anpassning. Väktarna skapar på så vis egna regler som sprids genom hela 

organisationen. Detta kan ses som en del i institutionaliseringsprocessen, med betoning på 

processperspektivet, där individens faktiska handlingar leder fram till legitimering av regler 

och rutiner.  

 

Faktorer som påverkar legitimering av regel- och rutinavvikelser 

I föregående stycke om institutionalisering har vi klargjort för att individernas värderingar och 

beteenden mycket riktigt är avgörande för om regelbrottet får sin legitimitet. Härefter går vi 

mer specifikt in på de faktorer som direkt inverkar på att regel- och rutinbrott legitimeras.  

 

7.3.2 Bakomliggande motiv och förhållanden 

Det framgår även att avvikelser med skäliga argument som grund, har större möjlighet till att 

godtas av organisationen. Inom samtliga organisationer kunde man urskilja en särskild 

acceptans av regel- och rutinavvikelser, som skett för att främja den egna organisationen. 

Speciellt för väktar- och vårdorganisationen gäller det att kunna ge skäliga förklaringar till 

avvikelser eftersom dessa organisationer är mer beroende av dess yttre intressenter, och 

därmed måste prestera väl.  De bakomliggande motiven blir därför en viktig ståndpunkt för 

legitimeringen av avvikelser.  
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Inom vården där personalen kan ställas inför olika dilemman är det svårt att kunna hantera 

alla dessa situationer på ett korrekt sätt. Stress och tidsbrist är två faktorer som inverkar på 

individernas prestationer. I akuta situationer kan de anställda mer eller mindre känna sig 

tvungna att inte följa regler och rutiner, eftersom de måste prioritera patientens välmående. 

Det kan vara så att moralen hos den anställda talar om för denne att patienters liv alltid bör 

komma i första hand, och situationen gör helt enkelt henne tvungen till att placera värdet av 

patientens välbefinnande före organisationens regler och rutiner. Detta kan kopplas till det 

konsekvensetiska synsättet där den anställda väljer att agera på detta vis eftersom hon anser 

att betydelsen av att rädda en patient ger den mest positiva konsekvensen. Pliktetiken, det vill 

säga plikten som den anställde känner gentemot organisationen att följa regler och rutiner 

placeras på så sätt i andra hand. Faktorn om tidsbrist och stress kan därför efter övervägande 

även placeras som en underrubrik under faktorn bakomliggande motiv och förhållanden.  

 

7.3.3 Regelbrottets karaktär 

Tidigare i teorin belyste vi att regelbrottets karaktär kan påverka vår uppfattning om dess 

betydelse. I undersökningen har vi kunnat urskilja sammanfallande åsikter om att mindre 

avvikelser som inte har en negativ inverkan på arbetsutförandet, är mer accepterade av 

organisationen och dess individer. En förklaring kan vara att om avvikelsens påverkan på 

prestationerna är så obetydliga att man inte känner av konsekvensen, kan det tänkas vara 

meningslöst att utdela sanktioner. Avvikelser som inte uppmärksammas eller åtgärdas kan 

under sådana förhållanden tolkas som legitima. I andra fall där regelbrottet leder till större 

konsekvenser finns det en låg tolerans för felsteg. Särskilt inom vården som värnar om 

patientsäkerhet, får det inte förekomma avsteg som utsätter patienter för fara. Det finns 

således en mycket stark koppling mellan avvikelsens karaktär och legitimitet. 

 

7.3.4 Okontrollerbara situationer 

Det kan uppkomma situationer då individen mer eller mindre blir tvungen till att bryta mot 

regler och rutiner, exempelvis när förhållandena är utom dennes kontroll. Inom vården utsätts 

personalen för större press av att inte försumma patienter och minsta felsteg kan leda till 

allvarliga konsekvenser. På grund av den stressiga arbetsmiljön och tidsbristen som råder, kan 

personalen således ställas inför olika handlingsalternativ.  
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I det tillverkande företaget kan det förekomma att man vid till exempel personalbrist kan 

avvika från en del regler och rutiner. Som vi nämnt tidigare finns det i denna organisation 

strikta bestämmelser för när ett visst arbetsmoment skall utföras, för att produktionen skall 

hållas igång. Om en anställd plötsligt sjukanmäler sig kan det hända att chefen blir tvungen 

till att rycka in för att avhjälpa problemet. Eftersom chefen i detta fall kan vara mindre 

rutinerad än den sjukanmälde kan produktionen riskera att försenas för leverans. Under dessa 

stressiga förhållanden där man måste se till att utföra alla arbetsmoment enligt plan, kan det 

hända att man blir tvungen till att åsidosätta en del rutiner. Ett exempel är när chefen under 

kortare pass inte använder skyddskläder, eftersom det anses vara besvärligt att byta om varje 

gång han växlar mellan olika arbetsmoment. 

 

7.3.5 Måluppfyllelse och vinstmaximering 

Målet i vårdorganisationen är att värna om patienter och det kan därför anses som legitimt för 

personalen att avvika från vissa regler om de har utgått från patienters bästa. I väktarföretaget 

är målet att bevara tryggheten i samhället och på så vis finns det en viss överseende för 

avvikelser som kan ha uppstått i samband med exempelvis ett utryckningsuppdrag. 

 

För det tillverkande företag vars övergripande mål är att generera vinst, kan det vara mer 

godtagbart för de anställda att avvika från regler och rutiner om de gör det för att 

produktionen inte skall bli stillastående. Man har en inställning om att tid är pengar. Det kan 

förklaras med att tillverkande företag har ett ekonomiskt syfte och därför eftersträvar 

ekonomisk avkastning. I och med att de anställda avviker från regler för att uppnå högre vinst, 

har de agerat i enlighet med företagets överordnade mål. Det är därför mindre troligt att 

företaget utdelar sanktioner eftersom avvikelsen har lett till mer fördelaktiga resultat. Det 

finns således en acceptans för avvikelser som skett i syfte för att uppnå organisationens 

övergripande mål. 

 

7.3.6 Oskrivna normer och regler 

Utifrån det empiriska underlaget hittar vi ett tydligt samband mellan legitimeringen av 

avvikelser och organisationens oskrivna normer och regler. Som vi tidigare belyst finns det 

sammanfallande uppfattningar i både väktar- och vårdorganisationen om att vissa 

rutinavvikelser kan läras vidare till andra anställda och därmed legitimeras. Vidare 

konstaterade de anställda inom dessa organisationer att vanligt förekommande avsteg i 

slutändan även kan etableras i organisationskulturen som en oskriven norm och därmed 
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underförstås som ett godtagbart avsteg. Legitimiteten av en avvikelse kan således öka om den 

utövas i en större utsträckning. Detta löper samman med det som vi har behandlat i teorin. 

Inom det tillverkande företaget var dock denna faktor av mindre betydelse för legitimeringen 

av rutinavvikelser, vilket kan förklaras av att det här handlar om en ytterst liten organisation. 

Om det är många i företaget som avviker från samma rutin kan det lätt upptäckas av chefen.  

 

7.3.7 Toleransnivå 

I teorin har vi belyst att skillnader i regelverk kan påverka eventuella avvikelsers legitimitet. 

Detta påstående kan stärkas eftersom vi utifrån empirin kan urskilja att toleransnivån i de 

olika organisationerna är av varierande karaktär. Inom vården och väktarföretaget kan det 

tänkas att toleransnivån för avvikelser är betydligt lägre eftersom de utsätts för allmänhetens 

påverkan som sätter krav på att de anställda agerar i enlighet med uppsatta riktlinjer och 

policys. Det framgick bland annat att allmänheten ofta hörde av sig till väktarföretaget om de 

upptäckt att väktare gjort försummelser i arbetet. Även inom vårdorganisationen där det 

handlar om människors hälsa kan det vara särskilt viktigt att inte avvikelser orsakar en patient 

skada eftersom sådana avsteg oftast uppmärksammas av allmänheten och media. Även i det 

tillverkande företaget är man föremål för miljöinspektioner fast kontrollen här kan dock vara 

lägre eftersom det handlar om ett mindre företag. Dessutom är det tvivelaktigt att vissa avsteg 

i denna organisation, såsom avvikelser för att hålla produktionen igång, skulle 

uppmärksammas av allmänheten eller media. Beroende på bransch och regelverk kan således 

toleransen av avvikelser variera, och därmed även dess legitimitet.   

 

7.3.8 Uteblivna sanktioner 

I samtliga organisationer medgav man att det kunde förekomma att man inte satte in åtgärder 

för uppmärksammade avvikelser, vilken kan vara en stark påverkan till varför de kan 

uppfattas som legitima. Som vi nämnt i teorin kan anledningen till uteblivna sanktioner vara 

att chefen själv ser avvikelsen som godtagbar och därför väljer att inte agera. I våra fallföretag 

konstaterade cheferna att man framförallt kunde avstå från att sätta in åtgärder om de ansåg 

avvikelsen vara av mindre betydande karaktär. Detta kan självfallet tolkas som att cheferna 

mer eller mindre ser obetydliga avvikelser som acceptabla. Chefens tysta samtycke och 

frånvaron av sanktioner kan således bidra till legitimering av regelbrott.  

 

Det bör dock påpekas att det även kan vara svårt att upptäcka alla avsteg, vilket man 

konstaterade i vårdorganisationen som är en större organisation med flertalet anställda. Man 
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kan inte utdela en sanktion om man inte upptäckt avvikelsen och i sådana fall kan frånvaron 

av sanktion missuppfattas av anställda som en legitim avvikelse.  

 

7.3.9 Utveckling av egen teori 

I vår studie har vi utöver de faktorer som nämnts i teoriavsnittet även fått indikationer på att 

det finns andra faktorer som är viktiga för legitimering av regel- och rutinavvikelser. Dessa 

faktorer presenteras här som utveckling av vår teori.  

 

7.3.9.1 Effektivitetsskäl 

Något som vi inte har tagit upp tidigare i teorin är att en del avvikelser även kan uppkomma 

på grund av effektivitetsskäl. Särskilt i det tillverkande företaget är denna faktor av större 

inflytande då det ofta förekommer att man privat använder företagsbilen och att man utan 

trucklicens flyttar på trucken kortare sträckor. Allt detta förklaras av att de anställda ser dessa 

avvikelser som en legitim överträdelse eftersom det effektiviserar saker och ting och är 

smidigare. Även i vården och i väktarföretaget kan viljan att effektivisera arbetet vara en 

drivkraft till avsteg, och legitimeringen av dem. I väktarföretaget kan man vid larm köra för 

fort om man till exempel vill fånga en bov som gjort intrång på privat mark. Hade man följt 

alla allmänna trafikregler vid sådana situationer hade det varit betydligt mer ineffektivt och 

kan dessutom resultera i att boven kommer undan. Bland väktarna kan denna avvikelse 

således uppfattas som legitim eftersom man i slutändan bröt mot vissa regler i syfte att fånga 

en brottsling. Även i vården kan detta förekomma då det kan ses som godtagbart att vid 

akutsituationer bortse från vissa rutiner för att effektivisera vården av en patient. Denna faktor 

kan precis som stress och tidsbrist placeras som en underrubrik i bakomliggande motiv och 

förhållanden. 

 

7.3.9.2 Chefer som bra föredömen 

En annan punkt som bör tas upp är att chefernas agerande även inverkar på inställningen till 

avvikelserna. Inom väktar- och det tillverkande företaget framgår det att chefens handlingar 

särskilt starkt influerar de anställda. Om en anställd får reda på att en chef avvikit från en 

regel kan han uppfatta det som att det är acceptabelt för även honom att avvika från den. Man 

kan tro att eftersom det inte ledde till en sanktion för chefen så skall det inte medföra några 

konsekvenser för andra heller. Det innebär på det sättet att en avvikelse lättare kan få sin 

legitimitet om chefen själv är ansvarig för avvikelsen. Det är trots allt chefer som står för 

regelefterlevnad i en organisation och om det blir känt att de som föredömen avviker från 
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regler är det en stor chans att övriga anställda gör på samma sätt, det vill säga avvikelsen 

legitimeras.  

 

7.3.9.3 Brister i regelverket 

Som tidigare nämnt så kan verkligheten utformas av så många omständigheter att det helt 

enkelt uppstår situationer där en regel eller rutin inte blir direkt tillämplig. I samtliga 

organisationer medger man att det i många fall krävs en viss anpassning. Om man endast blint 

följer varje regel och rutin utan att tänka på om de passar situationen, kan det i värsta fall leda 

till att det medför negativa konsekvenser. Detta konstateras av en anställd inom vården och 

även i väktarföretaget, som menar att man ibland kan utföra varje regel och rutin exakt efter 

anvisningar men att det ändå leder till fel, eftersom det inte passade situationen. Därför måste 

man anpassa sig efter situationen och kan bli tvungen att göra avsteg för att undvika negativa 

utfall. Detta kan i sin tur av organisationen godtas som ett acceptabelt avsteg eftersom de har 

förståelse för att regelverket inte täckte situationen. Vidare förutsätter det självfallet att 

avsteget verkligen resulterade i ett bättre utfall och att ingen på grund av avvikelsen kommit 

till skada. Även denna faktor kan möjligen vävas in under bakomliggande motiv och 

förhållanden.  
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7.3.10 Sammanfattning 

Faktorer som inverkar på legitimering av regelbrott, och dess variation mellan de olika 

organisationerna, sammanfattas i följande tabell. Vi kan därmed konstatera att den teori som 

vi byggt upp med olika faktorer som påverkar legitimeringen av regler och rutiner även är 

empiriskt grundad. Vi kan även fastställa att faktorerna kan ha olika grad av inflytande på de 

skilda organisationerna. Dock kan det även urskiljas en del likheter mellan företagen. 

Exempelvis är uteblivna sanktioner en faktor som alla anser har en stark påverkan på 

legitimeringen av regelbrott.  
 

Tabell 7.3 Orsaker till legitimering av regel- och rutinavvikelser. 
 

        
Legitimering av regel- och 
rutinavvikelser 

Vården Väktarföretag Tillverkande företag

        
Bakomligg. motiv och förhållande Mycket stark Stark Neutral 
 - Effektivitetsskäl Stark Stark Mycket stark 
 - Tidsbrist och stress Mycket stark Svag Stark 
 - Brister i regelverket Mycket stark Stark - 
Regelbrottets karaktär Mycket stark Stark Stark 
Okontrollerbara situationer Mycket stark Neutral Stark 
Måluppfyllelse Mycket stark Stark Stark 
 - Vinstmaximering Mycket svag Mycket svag Mycket stark 
Oskrivna normer och regler Stark Stark Svag 
Toleransnivå Svag Svag Stark 
Uteblivna sanktioner 
(Chefernas tysta samtycke) 

Stark Stark Stark 

Chefer som bra föredömen Neutral Neutral Mycket stark 
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8. SLUTDISKUSSION 

 

 detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi har kommit fram till utifrån de 

problemformuleringar som uppsatsen bygger på. Vi skall här redogöra för 

vilka faktorer som vi har kunnat urskilja som bakomliggande orsaker till varför 

avvikelser från regler och rutiner kan legitimeras. Vidare kommer vi att behandla 

vad undersökningen kan bidra med, våra egna reflektioner, förslag till fortsatt 

forskning samt de praktiska och teoretiska implikationerna.  

 

8.1 Slutsatser 
Syftet med vår undersökning var att undersöka drivkraften bakom legitimeringen av 

normbrott. Vi har under arbetets gång försökt att hitta den logiska följden till hur avvikelser 

från organisatoriska regler och rutiner i praktiken kan legitimeras. För att kunna förstå denna 

problematik gäller det att man har en insikt i hur legitimeringsprocessen kan ske. Det är därför 

viktigt att man först förstår varför regelverk överhuvudtaget finns till och varför individer 

väljer att agera i enlighet med dessa. Därefter bör man ha kännedom om varför individer i 

vissa situationer väljer att avvika ifrån dem och vilka faktorer det är som inverkar på detta 

beteende. Detta skulle man kunna säga ha en indirekt påverkan på legitimitetsprocessen. 

Slutligen kommer vi till den tyngdpunkt som hela undersökningen har kretsat kring, det vill 

säga när avvikelserna kan uppfattas som legitima och vad det är som sannolikt kan påverka 

inställningen till detta. Dessa faktorer har således en direkt påverkan vid legitimering av 

regelavvikelser. 

 

Vi kommer här nedan att presentera våra slutsatser som kommit fram genom uppsatsen. För 

att få en visuell överblick kommer slutsatserna även att sammanfattas i en figur i slutet av 

detta avsnitt.  

 

8.1.1 Finns det legitima regel- och rutinbrott? 

Det framkommer att det i organisationerna finns legitima avvikelser från regler och rutiner, 

vilket visas av det empiriska materialet i denna uppsats. Det kan till exempel nämnas att de 

anställda i samtliga organisationer har en uppfattning om att det kan vara acceptabelt att bryta 

mot den klädpolicy som finns i organisationen. Detta kan därmed ses som ett legitimt 

normbrott. Vidare finns det en allmän uppfattning om att det inte gör så mycket om rasterna 

I
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justeras en aning efter eget tycke. Trots att inte cheferna tycker att detta är godtagbart är 

inställningen bland individerna att det är acceptabelt. En annan uppfattning är att oavsett regel 

eller rutin kan det vara acceptabelt att bryta mot den för att undanröja skada för sig själv eller 

någon annan. Vi kan därmed konstatera att det finns ett antal legitima regel- och rutinbrott i 

organisationerna.  

 

8.1.2 Vilka faktorer är det som påverkar legitimering av regel- och rutinbrott i en 

organisation?  

Utifrån vår undersökning kan vi konstatera att våra empiriska resultat har stärkt mycket av 

den teori som vi tidigare framlagt. Utöver det har vi även kunnat urskilja ytterligare faktorer 

som kan leda till legitimering av regel- och rutinbrott. Resultaten av undersökningen kommer 

härefter att presenteras i kortfattad form.  

 

Bakomliggande motiv och förhållanden 

En aspekt som bör beaktas är att motivet bakom avvikelser har en betydelse för om de 

kommer att accepteras av organisationen. Avvikelser vars motiv är att uppnå organisationens 

mål tenderar att vara mer godtagbara eftersom individen har agerat i enlighet med de uppsatta 

målen. Det finns således uppfattningar om att så länge det finns skäliga argument för avsteg, 

kan organisationen välja att acceptera dessa, det vill säga att avstegen legitimeras.  

 

Vi har empiriskt kunna se att ett av motiven kan vara att man vill förhindra att produktionen 

stannar upp på grund av att ingen med trucklicens finns i närheten, och att en anställd utan 

licens därför väljer att flytta på trucken själv. Vi kallar det för effektivitetsskäl som leder till 

legitimering av avvikelsen. Motivet kan även vara att hinna med att utföra så mycket som 

möjligt under tidspress på bekostnad av regelefterlevnad. Exempel på sådana fall är om man 

tvingas till att avvika från vissa rutiner för att få produktionen i tid för leverans, eller när en 

sjuksköterska åsidosätter rutiner för att rädda en patients liv. Under dessa omständigheter 

tvingas den anställda mer eller mindre till att avvika på grund av olika skäl och kan således 

ses som en okontrollerbar situation där hon ställs inför ogynnsamma alternativ, såsom 

missnöjda kunder eller att en patient far illa. Vidare framgår det att det främst i 

vårdorganisationen och i väktarföretaget kan uppkomma situationer som ej täcks av 

organisationens regelverk. I och med dessa brister kan organisationen ha förståelse för 

eventuella avsteg och kan därför uppfatta dem som legitima under dessa förhållanden. 
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Regelbrottets karaktär 

En slutsats som kan dras från analysen är att regelbrottets karaktär är en av de avgörande 

faktorerna för legitimering av regel- och rutinavvikelser. Det är känt att mindre och 

obetydliga avvikelser som inte direkt inverkar på den anställdas arbetsutförande kan uppfattas 

som godtagbara. Dessutom framgår det att man tenderar att åsidosätta vissa regler och rutiner 

som är så pass orealistiska att de är omöjliga att utföra.  

 

Man bör inse att individerna i organisationerna är de som utför arbetsuppgifterna och därför 

kan ha bättre kunskap om vilka regler och rutiner som praktiskt går att tillämpa. Cheferna i 

organisationerna kan vara så vana vid att upprätta riktlinjerna att de oftast tenderar att inte 

tänka på om de går att genomföra. En synpunkt är att man kanske kan omvandla vissa rutiner 

till rekommendationer istället. En förutsättning för att omvandla en befintlig rutin till en 

rekommendation är att rutinen i sig inte påverkar det dagliga arbetet i organisationen på något 

större vis. Genom att omvandla de mindre betydelsefulla reglerna kan man på så vis sätta 

större fokus på de mer betydliga och viktiga reglerna. I organisationerna kunde det nämligen 

urskiljas uppfattningar om att det fanns för många regler och rutiner och det framkom även att 

vissa anställda inte ens var medvetna om existensen av en del regler. Det kan därför tänkas 

vara en fördel om organisationerna begränsar antalet regler och rutiner, eftersom den anställda 

genom detta tydligare förstår vilka regler som är viktigare och måste efterlevas. 

 

Oskrivna normer och regler 

Det kan även urskiljas ett beteendemönster bland de anställda, som tyder på att nyanställda 

tenderar att ha en högre följsamhet än de som arbetat på organisationen en längre tid. Orsaken 

kan vara att de anställda med tiden har blivit så rutinerade i sina arbetsuppgifter att de får 

bättre kännedom om vilka regler och rutiner som är av mer betydande karaktär. På en 

arbetsplats kan avvikelser från regler och rutiner lätt uppmärksammas bland medarbetare. 

Som en följd av detta kan vissa avsteg inarbetas i organisationens kultur eftersom många 

individer tenderar att ta efter varandra. Det kan i sin tur föras vidare till de nya anställda som 

antar att det är godtagbart att avvika från regler och rutiner, eftersom det numera har blivit 

underförstått att de är accepterade avvikelser bland de övriga anställda. I och med att denna 

inställning sprids vidare i organisationen, får därmed avvikelsen sin legitimitet. 
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Toleransnivå 

Beroende på bransch kan toleransnivån variera i olika grad mellan organisationerna. I 

organisationer vars toleransnivå är hög kan regelbrott lättare få sin legitimitet. Detta kan 

förklaras av att högre toleransnivå ger mer frihet åt de anställda och därmed kan regelverket 

vara av mildare karaktär. Detta i sin tur innebär att man i organisationen kan ha en mer 

accepterande attityd till avvikelser som inte har någon inverkan på organisationen negativt, 

och chansen att de legitimeras ökar därmed betydligt.   

 

Uteblivna sanktioner 

Vidare kan regel- och rutinavvikelser som inte åtgärdas av organisationen tolkas som 

legitima. Uteblivna sanktioner kan leda till att individer saknar rädsla för att avvika från en 

del regler och rutiner eftersom de vet om att det inte leder till några konsekvenser. Man bör 

dock vara medveten om att vissa avsteg är svåråtkomliga för organisationen, då det inte är 

möjligt att kunna kontrollera varje händelse som har inträffat på arbetsplatsen. Mindre avsteg 

som inte upptäcks kan därför även missuppfattas av individen som en legitim överträdelse. 

Individen kan uppfatta avsaknaden av en sanktion som att organisationen accepterat 

avvikelsen och att det därmed saknar betydelse om regeln följs eller inte. 

 

Cheferna som bra föredömen 

Det visar sig även att de anställdas beteenden starkt påverkas av deras chefer och arbetsgivare. 

Detta är särskilt utmärkande i det tillverkande företaget, vilket bland annat kan förklaras av 

dess storlek. De anställda har här en närmare kontakt med chefen och kan observera hur 

denne agerar. Om chefer avviker från regler och rutiner kan de anställda uppfatta det som 

godtagbart för dem att göra likadant. Detta beror på att chefer i grunden är en förebild som 

står för att regler och rutiner skall efterlevas och om det blir känt att förebilderna inte följer en 

organisatorisk rutin kan de anställda få en inställning om att det är acceptabelt att bryta mot 

samma rutin. Legitimering av regler och rutiner kan på så vis få sin form.  

 

8.1.3 Skiljer sig faktorerna mellan olika organisationer? 

Empiriskt har vi kunnat urskilja att det mycket riktigt finns en del skillnader men även 

likheter mellan organisationerna när det gäller vilka faktorer som är mer betydande för 

legitimeringsprocessen. En likhet är att regelbrottets karaktär starkt inverkar på avvikelsers 

legitimering i samtliga organisationer. Detsamma gäller för uteblivna sanktioner, bland annat i 
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form av chefens tysta samtycke. Det finns en gemensam uppfattning om att avsaknaden av 

sanktioner tyder på att avsteget även kan vara accepterad av den högre ledningen.  

 

Utöver detta har det visat sig att det även finns vissa kontraster mellan organisationerna. 

Särskilt inom vården och i väktarföretaget finns det oskrivna normer bland anställda som 

tenderar att inarbetas i gruppkulturen. Här konstaterar man att det även händer att en del 

avvikelser kan etableras i kulturen på detta sätt och som sedan kan föras vidare till nya 

anställda. I det tillverkande företaget återfinns inte denna tendens. Dock menar man i det 

tillverkande företaget att chefernas agerande starkt påverkar övriga anställdas regelföljsamhet. 

Om chefen avviker kan detta lätt efterliknas av underordnade. Inom vården och 

väktarföretaget är denna faktor betydligt svagare.  

 

I övrigt medgav man inom vården att bakomliggande motiv starkt påverkar en avvikelses 

legitimitet. I det tillverkande företaget, vars övergripande mål är vinstavkastning kan 

framförallt effektivitetsskäl vara ett godtagbart motiv för avvikelse. Inom vården och 

väktarföretaget ställs personalen dagligen inför föränderliga arbetssituationer, som omöjligt 

kan täckas av regelverket. Brister i regelverket kan således medföra att individen saknar 

tydliga direktiv för agerande, och avvikelser som har uppstått under sådana förhållanden kan 

därför vara godtagbara. I det tillverkande företaget däremot förekommer det en alltför liten 

variation i arbetsmomenten för att regelverket inte ska täcka alla situationer. Inom vården och 

det tillverkande företaget kan ett godtagbart motiv för avvikelser även vara stress och 

tidsbrist. I väktarföretaget ställs man inför mindre stressiga situationer, varför tidsbrist i denna 

organisation är en betydligt svagare faktor till legitimering av regelbrott.  

 

8.1.4 Sammanfattning 

Vi kan därmed säga att det i alla organisationer finns legitima regelbrott, fast i varierande 

grad. Legitimeringen av regelavvikelser beror indirekt på vilken uppfattning individen har av 

regelefterlevnad och regelbrott, och påverkas direkt av faktorer såsom avvikelsens karaktär, 

chefernas beteende, bakomliggande faktorer, uteblivna sanktioner och dessutom av oskrivna 

normer och regler. Det finns både likheter och olikheter mellan fallföretagen gällande de 

faktorer som har betydelse för legitimeringsprocessen. Regelbrottets karaktär och uteblivna 

sanktioner påverkar avvikelsers legitimering i samtliga organisationer. Skillnader är att 

väktarföretaget och vården påverkas mer av oskrivna normer och regler än i det tillverkande 
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företaget som påverkas mer av cheferna som föredömen. Inom vården och det tillverkande 

företaget är stress och tidsbrist ett godtagbart motiv som legitimerar regelbrott. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 8.1 Legitimeringsprocessen. Här ovan sammanställer vi våra slutsatser och resultat i en slutlig 

sammanfattande figur. De indirekta faktorerna som påverkar regelefterlevnad presenteras i den transparenta 

rutan. Faktorerna som utgör vår utökade teori redovisas i de undre delarna i övriga rutor. 

 

8.2 Vårt bidrag och egna reflektioner 
Detta område var tidigare relativt outforskat och saknade dokumentation som specifikt 

behandlade ämnet legitimering av regelbrott. Denna uppsats kan därför ses som startskottet 

för behandling av legitimeringsprocessen för regel- och rutinbrott. Det vi har tillfört till 

forskningen är en kartläggning över de faktorer som ligger bakom drivkraften till 

legitimeringen av avvikelser. Vi har även utifrån det empiriska materialet kunnat urskilja nya 

faktorer som inte teorin behandlar och därmed kunnat tillföra ny teori. Det bör tilläggas att vi 

endast berört ämnet på ytan och det finns därmed goda möjligheter för att fortsätta 

forskningen mer djupgående.  

 

Legitimering av regel- och rutinavvikelser
 

▪ Bakomliggande motiv och förhållanden  
- Okontrollerbara situationer 
- Effektivitetsskäl 
- Brister i regelverket 
- Måluppfyllelse och vinstmaximering 

 

▪ Regelbrottets karaktär  
 

▪ Oskrivna normer  
 

▪ Toleransnivå 
 

▪ Uteblivna sanktioner 
 
 

▪ Cheferna som föredömen  

Varför individer följer regler 
och rutiner 
 

▪ Byråkrati 
▪ Makt och auktoritet 
▪ Normer 
▪ Organisationsstruktur 
▪ Organisationskultur 
▪ Individens relation till 
organisationen 
 
 

▪ Social legitimitet 
▪ Organisationens storlek 
▪ Vetskapen om 
konsekvenserna 

Varför individer inte följer 
regler och rutiner 
 

▪ Bakomliggande motiv 
▪ Relation till organisationen 
▪ Etik och moral 
▪ Stress 
 
 

▪ Informationsbrist 
▪ Brister i regelverket 
▪ Anställningstid 

Varför individer följer 
regler och rutiner – 
indirekta faktorer 
 

▪ Extern kontroll 
▪ Organisationens storlek 
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När vi startade arbetet med att ta fram faktorerna förstod vi att legitimeringsprocessen är 

komplex och påverkas av många faktorer. Det är något vi även kan visa i våra slutsatser. Det 

är inte bara en faktor som kan påverka avvikelsers legitimitet utan det kan vara flera på 

samma gång. Däremot kan man i vissa situationer se vilken faktor som blir den avgörande 

eller är den dominerande faktorn för legitimering av regelbrott.  

 

8.3 Förslag till fortsatt forskning 
I vår uppsats har vi försökt hitta de faktorer som ligger bakom drivkraften till att regel- och 

rutinbrott legitimeras. På grund av det begränsade tidsomfånget har vi dock endast empiriskt 

kunnat skumma lite på ytan. Det finns stor potential till att vinkla denna problematik på andra 

sätt och på så sätt komma åt alternativa områden som vi har uteslutit i uppsatsen.  

 

8.3.1 Förslag 1 

Vi föreslår att man för vidare forskning inom detta ämnesområde kan välja att fokusera på 

endast en enda större organisation. Vad som kan tänkas vara intressant att undersöka är hur 

regelsystemet i den valda organisationen har byggts upp, det vill säga vilka som är ansvariga 

för skapandet av organisationens regler och rutiner. Intressanta punkter som kan undersökas 

med denna typ av vinkling är hur ofta reglerna i organisationen uppdateras, och om de 

anställda får vara med i utformningen av vissa regler och rutiner. Eftersom en organisation 

med tiden ständigt utsätts för både inre och yttre påverkan är det tvivelaktigt att man möjligen 

kan bibehålla exakt samma regelsystem som vid bildandet av organisationen. Det som kan 

undersökas är vilka faktorer som inverkar på ”justeringen” av regelverket allteftersom 

omgivningen och samhället förändras. Frågan handlar således om vilka inre faktorer (såsom 

de anställda) och yttre faktorer (såsom samhället och allmänhetens förväntningar) som kan 

påverka regelsystemets utformning. Det skulle vara särskilt intressant att välja en organisation 

inom den offentliga sektorn, som exempelvis ett lasarett, eftersom det är känt att sådana 

verksamheter ständigt utsätts för påtryckningar från såväl staten som allmänheten, som vi 

även nämnt i vår egen uppsats. 

 

8.3.2 Förslag 2 

Ett annat förslag är att mer utgå från legitima regelbrott som finns i organisationer. Vi har i 

våra slutsatser konstaterat att det finns legitima regel- och rutinbrott i organisationer. Det 

finns därmed en allmän uppfattning att det är acceptabelt att bryta mot vissa regler. Men 
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regler som inte följs saknar värde och något som vi har ifrågasatt är varför de finns kvar. Det 

är ganska självklart att regler som inte efterföljs bör tas bort eller omjusteras. Utifrån detta 

skulle man kunna ställa följande frågeställning vid en vidare forskning: Varför förändras eller 

förkastas inte regler och rutiner som är legitima att bryta? 

 

8.3.3 Förslag 3 

En svaghet i vårt arbete är att vi empiriskt inte gått in på djupet med att finna de faktorer som 

ligger till grund för drivkraften för legitimering av regel- och rutinbrott.  Det hade varit 

otroligt intressant men praktiskt omöjligt att genomföra en deltagande observation under en 

längre tid. Vi tror att denna metod skulle möjliggöra en mera djupgående förståelse för 

drivkraftens bakomliggande faktorer. Vårt tredje förslag att gå vidare inom denna forskning är 

genom att utföra deltagande observationer i en utvald organisation. Någon som är anställd och 

blir en del i organisationen, kan lättare se hur det verkligen går till och vad som är drivkraften 

bakom legitimeringen. Det var säkerligen saker som informanterna inte delade med sig till oss 

och i intervjustundens nervositet kan det hända att man lätt glömmer bort saker.  

 

8.4 Praktiska implikationer 
Något som vi har kunnat urskilja i vår undersökning är att det främst i större organisationer 

kan tendera att finnas så otaligt många regler och rutiner att de ibland kan vara svåra för de 

anställda att hålla reda på. Det kan även uppkomma situationer då det inte är möjligt att 

tillämpa en viss regel eller rutin på grund av omständigheterna. I uppsatsen har vi tagit upp 

många faktorer som inverkar på varför individer väljer att avvika från organisatoriska regler 

och rutiner, och även när detta kan uppfattas som legitima avsteg.  

 

En intressant fråga som bör belysas är hur företagsledningen egentligen ställer sig mot det 

faktum att det existerar legitima regler och rutiner inom organisationen. I många fall kan det 

givetvis vara så att den högre ledningen och cheferna är omedvetna om att det förekommer 

legitima avvikelser i organisationen. En kritisk synpunkt är dock om de egentligen inte borde 

lägga ner mer tanke på detta fenomen. En fråga som de kan ställa sig är ”Varför existerar 

legitima avvikelser, och finns de inom den egna organisationen”? Det som följer om den 

högre ledningen upptäcker förekomst av legitima avvikelser inom den egna organisationen, är 

att de själva måste ta ställning till avvikelsens legitimitet. Frågan är om de skall sätta in 
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åtgärder för att häva dess legitimitet eller om de själva efter övervägning även uppfattar den 

som legitim.  

 

Det kan ofta hända att de som innehar chefspositionerna, och som är ansvariga för 

upprättelsen av dess regelverk kan göra detta utan att ha i åtanke om de är praktiskt 

genomförbara. De anställda är trots allt de som i slutändan får utföra arbetsutgifterna och följa 

uppsatta regler och rutiner, och kan ha bättre kännedom om deras betydelse och 

genomförbarhet. Ett praktiskt förslag som vi vill ge är att man i organisationerna även låter de 

anställda vara med vid upprättandet av vissa regler och rutiner. Man kan till exempel i större 

organisationer upprätta en styrelse med ett antal utvalda anställda som efter bestämda perioder 

tillsammans granskar organisationens regelverk och omarbetar dem efter behov. På detta sätt 

möjliggörs omjusteringar av rutiner som till exempel inte är genomförbara och eventuell 

avskaffning av rutiner som efter övervägning även av organisationen uppfattas som legitim 

att inte följa.  

 

8.5 Teoretiska implikationer 
Det som kan vara värt att reflektera över är att många faktorer som vi berör som förklaringar 

till regelefterlevnad, regelbrott och legitimering av regelbrott, ibland är lika och även går in i 

varandra. Som exempel kan nämnas effektivitetsskäl som kan vara en orsak till att man bryter 

en regel men även en faktor som legitimerar regelbrott. Ofta vävs faktorerna även in i 

varandra på grund av att de är någorlunda likartade. Organisationskultur består bland annat av 

normer vilket gör det svårt att skilja dessa faktorer åt. Detta visar ytterligare på komplexiteten 

i detta ämne. En orsak som förklarar att individen följer regler kan även förklara varför de 

bryter mot regler. Det kan tyckas motsägelsefullt, men beroende på situation och individ får 

de olika betydelse och innebörd. 



 - Referenslista -  

 113 

REFERENSLISTA 
 
Abrahamsson, B. & Andersen, J.A. (2002). Organisation – Att beskriva och förstå 
organisationer (3:e uppl.). Malmö: Liber ekonomi. 
 
Allardt, E. (1985). Sociologi – Symbolmiljö, samhällsstruktur och institutioner. Stockholm: 
Almqvist & Wiksell Förlag AB. 
 
Andersen, I. (1998). Den uppenbara verkligheten. Fredriksberg: Studentlitteratur. 
 
Ax, C., Johansson, C. & Kullvén, H. (2002). Den nya ekonomistyrningen (2:a uppl.). Malmö: 
Liber ekonomi. 
 
Barnard, C. (1938). The Functions of the Executive. Cambridge: Harvard University Press. 
 
Bruzelius, L.H. & Skärvad, P-H. (2004). Integrerad organisationslära. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Brytting, T. (1998). Företagsetik. Arlöv: Liber ekonomi. 
 
Christensen, T., Laegreid, P., Roness, P. & Røvik K.A. (2005). Organisationsteori för 
offentlig sektor. Malmö: Liber. 
 
Deal, T.E. & Kennedy, A.A. (1982). Corporate cultures :the rites and rituals of corporate 
life. Boston: Addison-Wesley. 
 
Etzioni, A. (1966). Moderna organisationer (L-I. Eriksson & M. Frisch övers.). Stockholm: 
Aldus/Bonnier.  
 
George, J. & Jones, G. (2005). Understanding and managing organizational behavior (4:e 
uppl.). New Jersey: Pearson Education, Inc. 
 
Greenberg, J. & Baron, R. (2003). Behavior in organizations (8:e uppl.). New Jersey: Pearson 
Education International. 
 
Jacobsen I. & Thorsvik J. (2002). Hur moderna organisationer fungerar (2:a uppl.). Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Jobber, D. (2001). Principles & practice of marketing (3:e uppl.). Berkshire: McGraw-Hill. 
 
Kidder, D. (2005). A Multi-theory Examination of Employee Misconduct. Journal of 
Business Ethics, 54, 389-399. 
 
Koskinen, L. (1999). Etik, ekonomi och företagets själ. Smedjebacken: Prisma. 
 
Liljeström, R. (1979). Kultur och arbete. Stockholm: Liberförlag. 
 
Lindgren, S-Å. (1998). Om brott och straff – Från sociologins klassiker till modern 
kriminologi. Lund: Studentlitteratur. 
 



 - Referenslista -  

  114  

Ljung, J., Nilsson, P. & Olsson, U.E. (1998). Företag och marknad – Samarbete och 
konkurrens (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
McManus, K. (2006). Stop Breaking the Rules. Industrial Engineer, 38, 20. 
 
Meyer, J.W. & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal Structure as Myth 
and Ceremony. American Journal of Sociology, 83, 340-363. 
 
Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. Journal of Abnormal and Social 
Psychology, 67, 371-378. 
 
Patel, R. & Davidson, B. (1994). Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 
och rapportera en undersökning (2:a uppl.). Lund: Studentlitteratur. 
 
Robbins, S.P. (2003). Essentials of organizational behaviour (7:e uppl.). New Jersey: Prentice 
Hall. 
 
Rosengren, K.E. & Arvidsson, P. (2005). Sociologisk metotik (5:e uppl.). Malmö: Liber. 
 
Selvarajan, T.T. (2006). A Cognitive Processing Model for Assessing Ethical Behavior of 
Employees. The Journal of American Academy of Business, 9, 86-92. 
 
Sims, R.L (2002). Ethical Rule Breaking by Employees: A Test of Social Bonding Theory. 
Journal of Business Ethics, 40, 101-110. 
 
Skålén, P. (2002). Kvalitetsidén möter praktiken – institutionalisering, meningsskapande och 
organisationskultur, doktorsavhandling, Karlstad Universitet, Institution för ekonomi. 
 
Tyler, T. & Blader, S. (2005). Can Business Effectively Regulate Employee Conduct? The 
Antecedents of Rule Following in Work Settings. Academy of Management Journal,48, 1143-
1158. 
 
Von Solms, R. & Von Solms, B. (2004). From Policies To Culture. Computers and Security, 
23, 275-279. 
 
Weber, M. (1983). Ekonomi och samhälle: Förståendesociologins grunder. del 1, 
Sociologiska Begrepp och Definitioner (A. Lundquist övers.). Lund: Argos.  
 
Yin, R.K. (2003). Case study research – Design and methods (3:e uppl.). Thousand Oaks: 
Sage Publications. 
 
Young, A.P. (1999). Rule Breaking and a New Opportunistic Managerialism. Management 
Decision, 37, 582-588. 
 
Internet 
 
www.svt.se Sveriges Television hemsida (2005-05-20), Nyheter [online] (citerad 17 mars 
2006) Tillgänglig från 
<URL:http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=33643&a=393751&lid=search527895&lpos=23&
queryArt527895=lex>



 

 115 

Bilaga 1 Kontaktbrev 

 
            Datum: 2006-XX-XX 
Organisation 
Ev. Specifik personnamn 
Adress 
123 45 Stad 
 
Hej! 
 
Präglas Er organisation utav rutiner och regelverk? Och har ni särskilda riktlinjer för hur Ert 
arbete skall utföras? I dagens samhälle kännetecknas många företag och organisationer av 
denna typ av styrform. Det är dock oundvikligt att det i viss utsträckning kan förekomma 
olika former av avvikelser från organisationsrutiner som kan vara mer eller mindre allvarliga. 
Ibland kan det uppstå situationer där det kan anses vara godtagbart att inte följa 
organisationsrutiner. Frågan är var gränsen går för acceptansen av dessa eventuella avvikelser 
från organisationsrutiner och riktlinjer. När är det acceptabelt att bryta mot organisatoriska 
rutiner och regler? 
 
Det är denna problematik som vi vill undersöka i Er organisation. Vi är tre ekonomstudenter 
från Växjö Universitet som arbetar med vår kandidatuppsats som handlar om acceptabla 
avvikelser från organisationsrutiner. Till undersökningen har vi valt ut tre olika företag, varav 
Ni är ett bland dem, vars verksamhet skiljer sig från varandra. Detta för att möjliggöra en 
jämförelse för att se hur problemet varierar mellan olika typer av verksamheter.  
 
Vi önskar att genomföra vår undersökning genom intervjuer med Era anställda. Er 
organisation och Era medarbetare kommer självfallet att garanteras anonymitet om detta 
begärs. De forskningsetiska principerna kommer att tillämpas, vilket bl a innebär att ni ges 
möjlighet att avgöra vilka data som presenteras i uppsatsen.  
 
Projektet kommer att sträcka sig till slutet av maj. Detta innebär att vi kommer att vilja ha 
kontakt med Er under denna period.  
 
Vi kommer att inom några dagar ta kontakt med Er angående detta via telefon för eventuella 
beslut och hoppas på ett positivt intresse i vår undersökning. 
 
Vill ni ha ytterligare information, kontakta oss på E-post: XXXXXXX@student.vxu.se  
eller ring Lisa Svensson på tel XXX XX XXX XX,  
eller kontakta vår handledare professor Sven-Olof Collin på tel XXX XX XXX XX. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
            
Julia Hoang   Laura Hoang   Lisa Svensson 
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 
Frågor till intervjuerna med chefer 
 
 
1. Varför tror du individen i er organisation följer regler/rutiner? 
 
På vilket sätt vill ni att era anställda ska agera? 
 
Vad har ni för regler/rutiner? 
 
Belönar ni vissa sätt att agera speciellt? Vad har ni för belöningssystem? 
 
När och varför? Ge exempel. 
 
Har ni andra sätt att få anställda att följa regler/rutiner? 
 
2. Varför tror du individer i er organisation inte följer regler/rutiner? 
 
När följer de inte regler/rutiner? Ge exempel. 
 
Vad gör ni när reglerna/rutinerna inte efterföljs? Ge exempel. 
 
Varför gör ni så och inte på något annat sätt? 
 
Vad är orsakerna till att reglerna/rutinerna inte efterlevs? 
 
3. Tror du att det finns regler/rutiner som de flesta känner till att det är okej att inte 
följa?   
 
När i så fall? Ge exempel. 
 
Varför finns de? 
 
Om nej på huvudfrågan 3: 
Tror du att det skulle kunna finnas situationer när det skulle kunna vara okej att inte följa 
regler/rutiner? Ge exempel. 
 
Varför? 
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Frågor till intervjuerna med anställda 
 
 
1. Varför följer du regler/rutiner? 
 
Hur tror du din arbetsgivare vill att du ska agera i olika situationer? 
 
Vad finns för regler/rutiner? 
 
Finns det ageranden som speciellt belönas? 
 
När och varför? Ge exempel. 
 
Finns det andra sätt som din arbetsgivare skulle kunna göra för att du skulle tycka att det är 
extra mycket värt att följa regler/rutiner? 
 
2. Finns det situationer då du inte skulle välja att följa regler/rutiner? 
 
När i så fall? Ge exempel. 
 
Varför skulle du i detta fall välja att inte följa regler/rutiner? 
  
Vad gör din arbetsgivare när reglerna/rutinerna inte efterföljs? Ge exempel. 
 
3. Tror du att det finns regler/rutiner som de flesta känner till att det är okej att inte 
följa?   
 
När i så fall? Ge exempel. 
 
Varför finns de? 
 
Om nej på huvudfrågan 3: 
Tror du att det skulle kunna finnas situationer när det skulle kunna vara okej att inte följa 
regler/rutiner? Ge exempel. 
 
Varför? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


