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fallstudie om hur omvärldsförändringar kan påverka strategisk och strukturell 

passform inom en offentlig organisation.  

 

Syfte: Studien syftar till att öka förståelsen för hur en offentlig organisations strategi 

och struktur kan påverkas och anpassas vid en större förändring i omvärlden. Studien 

syftar också till att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som 

föreligger organisationer inom offentlig sektor vid anpassning av strategi och 

struktur utefter förändringar i omvärlden. Studien syftar också till att testa teori 

kopplat till struktur – strategi – omvärld samt värdet av passform mellan strategi och 

struktur.  

  

Metod: En fallstudie av en offentlig verksamhet har tillämpats som 

undersökningsdesign. En deduktiv ansats har utgjort relationen mellan studiens valda 

teori och insamlad empiri. Studien har genomförts enligt en kvalitativ metod där 

semistrukturerade intervjuer har använts som datainsamlingsmetod. 

 

Slutsats: Offentliga organisationer har möjligheten att påverka och förändra sin 

strategi och struktur och därmed sin interna passform, utefter förändrade 

förutsättningar i omvärlden. Offentliga organisationer formulerar inte själva sina mål 

och kan inte på egen hand bestämma i vilka domäner de skall verka. Däremot kan 

offentliga organisationer med hjälp av sin passform påverka anpassningen gentemot 

omvärlden.  
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Title:”If we manage to meet the demands of the surrounding world, we have a story 

of success” – A case study of how environmental changes may affect the strategic 

and structural fit of a public organization.  

 

Purpose: This study aims to increase the understanding of how a public 

organization’s strategy and structure can be influenced and adapted with cause of 

larger changes in the environment. The purpose of the study is also to increase the 

understanding of which opportunities and contrains an organization within the public 

sector has to adapt organizational structure and strategy, at a substantial 

environmental change. The study also aims to test existing theory linked to structure 

- strategy - business environment as well as the importance of fit between strategy 

and structure. 

 

Method: As a research design, a case study has been applied on one organization 

within the public sector in Sweden. A deductive approach has constituted the 

relationship between selected theory and collected data. The study was conducted 

using a qualitative method where semi-structured interviews have been used as data 

collection method. 

 

Conclusion: Organizations within the public sector have the ability to influence and 

adapt their strategy and structure, and hence, its internal fit along the changes in their 

environment. Public organizations do not phrase their objectives themselves and 

cannot decide the domains, in which they will operate. However, public 

organizations can prepossess their adaptation towards the environment, through their 

fit between strategy and structure.  

Key words: Environment, strategy, structure, external fit, internal fit, public 

organization.  
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1 Inledning 

I det inledande kapitlet kommer valt ämnesområde att presenteras. Inledningsvis 

redogörs ämnets bakgrund, följt av en problematiserande diskussion av ämnet. 

Avslutningsvis formuleras problemet med hjälp av frågeställningar samt uppsatsens 

syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

Globalisering, teknologisk utveckling, urbanisering samt ökat intresse och 

medvetenhet kring miljö och hälsa är alla exempel på förändringar i omvärlden som 

kan tänkas ha stor påverkan på många organisationer och deras verksamheter 

(Kommerskollegium 2014). Jacobsen och Thorsvik (2014) sammanställer en generell 

definition av omvärld som alla de förhållanden utanför en organisation, vilka 

påverkar dess legitimitet och effektivitet. Enligt Miles och Snow (1984/2007) är en 

organisations omvärld under ständig förändring, för att överleva kan det ibland 

krävas strategiska och strukturella förändringar inom organisationen, vilket det finns 

flera exempel på. E. I. du Pont de Nemours & Co. (DuPont) är ett amerikanskt 

kemikalieföretag som grundades år 1802 i USA (Chandler 1962). DuPont blev 

snabbt marknadsledande inom tillverkning av krut och tack vare flera framgångrika 

uppfinningar som exempelvis nylon, är DuPont än idag ett av världens absolut största 

kemiföretag (Chandler 1962; Tullo 2014). 

  

Under början av 1900-talet förvärvade DuPont många mindre kemiföretag och växte 

sig så starka att det efter en granskning initierad av den amerikanska regeringen år 

1912 konstaterades att DuPont kränkte lagen om monopol, varav avyttringar blev 

nödvändiga och två nya bolag uppstod (Chandler 1962). DuPont spelade en mycket 

viktig roll för den amerikanska militären under första världskriget och framgångarna 

fortsatte. Med förhoppning om ett ökat och ett mer varierat produktutbud, förstod 

organisationen att deras centraliserade struktur behövde anpassas, varför majoriteten 

av verksamheten delades in i större funktionsdelar där samtliga administrativt sköttes 

av respektive centralkontor (Chandler 1962). Trots denna anpassning blev 

situationen kraftigt försämrad för DuPont; den centraliserade struktur som tidigare 
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visat sig vara så framgångsrik var anpassad till ett mindre utbud av produkter. 

DuPonts nya och mer varierade strategi gick helt tvärtemot den rådande strukturen 

och framgångarna avtog helt (Chandler 1962). 

  

Ytterligare ett exempel på när omvärldsförändringar krävde anpassning av strategi 

och struktur är det svenska telekommunikationsföretaget Ericssons tuffa tid i början 

av 2000-talet. En enorm minskning av efterfrågan på mobiltelefoner år 2001 

tvingade Ericsson till en rad organisatoriska och strukturella förändringar. Sture 

Henckel (2012) beskriver händelseförloppet där Ericsson redovisade en förlust på 

cirka 25 miljarder svenska kronor och nära hälften av deras ca 110 000 anställda 

sades upp. En gren såldes av och många andra mindre bolag inom koncernen 

inkorporerades till ett och samma. När således it-bubblan sprack, något som också 

drabbade telekombranschen med enorm kraft, tvingades Ericsson till ytterligare 

drastiska förändringar i deras struktur (Henckel 2012). 

  

Mobiltillverkningen kunde till sist räddas av att hälften av verksamheten inom 

mobiltelefoni såldes till det japanska hemelektronikföretaget Sony, vilket skapade 

Sony Ericsson Mobile Communications. Den nya organisationsstrukturen, trots stora 

kulturella och organisatoriska skillnader internt, förbättrade sin passform gradvis och 

kunde sakta men säkert återta essentiella marknadsandelar (Henckel 2012).  

  

Som tidigare nämnt kan alltså förändringar i omvärlden komma att kräva anpassning 

av organisationens strategi och struktur (Miles & Snow 1984/2007). Scott (2003) 

menar att organisationer arbetar interaktivt med sin omgivning och formar samt 

formas tillsammans med omvärlden. Det är vidare viktigt att fokusera på hur 

omgivningen påverkar organisationen och inte se omgivningen som en ensam enhet 

(Mintzberg 1979). Mintzberg (1979) säger att det inte är själva omgivningen som är 

viktig, utan fokus bör ligga på organisationens faktiska kapacitet att bemöta den, 

förutse den, förstå den samt svara snabbt mot dess föränderlighet. Ericsson är ett 

exempel på en organisation som fick göra stora strategiska och strukturella 

förändringar för att bemöta skiftande förhållanden i omvärlden. 
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Contingency theory, eller situationsteori svenskt översatt, gav organisationsteorin ett 

stort bidrag under 1960-talet som än idag är en av de betydande delarna av 

organisationsteorin. Teorierna avser faktorer i organisationens omvärld som inte går 

att styras eller kontrolleras av den egna organisationen (Eriksson-Zetterquist, Kalling 

& Styhre 2012). Uttrycket myntades enligt Eriksson-Zetterquist, Kalling och Styhre 

(2012) av Lawrence och Lorsch (1967/2007) och gav uppmärksamhet till hur 

organisationens beteende styrs av externa faktorer i omgivningen. Situationsteorin 

betraktar organisationer som rationella i grunden och förhållandet mellan 

organisation och omgivning ses som en fråga om ett ömsesidigt tekniskt beroende. 

Organisationer agerar således strategiskt och målinriktat i förhållande till sin 

omgivning (Burns & Stalker 1961; Lawrence & Lorsch 1967/2007; Thompson 

2003). Däremot är ett viktigt grundantagande inom situationsteorin att det inte finns 

ett “bästa sätt” att organisera sig på (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 2012). 

Situationsteorin syftar således till påvisandet av att vissa organisationsformer under 

givna förutsättningar är mer effektiva och har bättre anpassningsförmåga än andra 

(Buckley 1967 se Scott 2003:83-84). 

  

Behovet av anpassning mellan omvärld och organisation samt passform mellan 

strategi och struktur är former av situationsteori, där organisationer kan betraktas 

som öppna system. Öppna system inkorporerar nödvändiga och viktiga egenskaper 

från dess omgivningar in i deras egna strukturer (Scott 2003). Teorierna redogör för 

vikten av passform, hur företagets struktur måste passa företagets strategi och hur 

dessa i sin tur måste anpassas till omvärlden (Miles & Snow 1984/2007). Vi kommer 

i uppsatsen att göra en distinktion mellan termerna anpassning och passform. 

Anpassning åsyftar förhållandet mellan organisationen och dess omvärld, medan 

passform gäller organisationens interna förhållanden, i huvudsak passformen mellan 

struktur och strategi. 

  

Behovet av passform har länge varit en del av managementforskningen (Pettigrew 

2003). Det finns ett flertal teorier som fokuserar på organisationsbeteende, däremot 

karaktäriserar Miles och Snows (1984/2007) teori om passform en organisation som 

ett komplett system (Snow & Hrebiniak 1980). Annan organisatorisk forskning syftar 

istället till att finna just den rätta strukturen eller strategin för att nå framgång (Miles 
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& Snow 1984/2007). Miles och Snow (1984/2007) menar dock att det inte går att 

finna en bra struktur eller strategi om det inte finns rätt passform mellan dessa. 

DuPont är exempelvis ett fall där företaget ändrade strategin för att bemöta sin 

omvärld, däremot gjordes inga större ändringar i strukturen för att stödja strategin, 

vilket resulterade i minskad prestation (Chandler 1962). Passformen mellan strategi 

och struktur är således viktig men problematisk att finna, kärnkonceptet för att 

företag ska lyckas (Miles & Snow 1984/2007).   

  

Att finna rätt struktur är en utmaning eftersom faktorer som omgivning, teknologi, 

arbetskraft och tidigare strukturer till stor del påverkar letandet (Mintzberg 1979). En 

organisation kan inte bara ha en bra anpassning gentemot dess externa miljö, utan 

måste även ha en fungerande passform avseende strategi och struktur (Lawrence & 

Lorsch 1967/2007). Processen att finna nära passform är omfattande och komplex, 

Miles och Snow (1984/2007) jämför det med att lära sig köra bil, där allt till en 

början verkar komplext men som när det behärskas istället är relativt enkelt. 

Detsamma gäller den inlärningsprocess som uppstår i organisationer, där det är 

viktigt att alla organisationens medlemmar har en förståelse för sambandet mellan 

struktur, strategi och omvärld och vikten av passform dessa emellan (Miles och 

Snow 1984/2007). Anställdas erfarenhet, utbildning, temperament och dagliga 

aktiviteter är också alla faktorer som påverkar riktningen och anpassningens tempo i 

organisationen (Chandler 1962). 

                              

Ett problem med det traditionella sättet att se på förhållandet mellan struktur och 

strategi, är att det ger sken av att en viss strategi bara kan få stöd av en viss struktur. 

Istället finns antagandet att det inte bara finns en, utan många goda vägar till målet 

och benämns ekvifinalitet (Gresov & Drazin 1997). Det traditionella sättet att se 

sambandet mellan struktur och strategi, förväxlar struktur med funktion. 

Organisationer behöver uppfylla vissa funktioner, i form av exempelvis 

standardisering och dessa funktioner kan i sin tur uppnås genom olika strukturella 

anordningar (Gresov & Drazin 1997). Dock menar Lawrence och Lorsch 

(1967/2007) samt Miles och Snow (1984/2007) att deras studier gällande sambandet 

mellan omvärld, strategi och struktur inte syftar till att finna idealtyper av 
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organisationer – de vill istället skapa en ökad förståelse för de komplexa 

interrelationerna mellan interna organisatoriska stadier med externa faktorer. 

  

Miles och Snow (1984/2007) argumenterar för att det istället är teorier som endast 

fokuserar på en typ av organisationsform och framställer det som ett recept för 

framgång, som saknar argumentation för alternativa organisationsformer för olika 

strategier. Bristen på alternativa organisationsformer är just en stor anledning till att 

teorin gällande behov av passform växte fram (Miles & Snow 1984/2007). 

 

Utifrån tidigare resonemang finns det alltså en stark teoretisk grund som betonar 

interrelationerna mellan organisationer och dess omvärld, samt vikten av 

anpassningen dessa emellan. Det finns dock inget sätt att organisera sig på för att 

möta omvärlden på “bästa sätt”, befintlig teori redovisar snarare hur en viss typ av 

organisation kan vara effektiv i en viss kontext beroende på dess interna passform 

mellan struktur och strategi.  

  

1.2 Problemdiskussion 

Chandler (1962) menar att förändringar i strategin alltid kommer kronologiskt före 

förändringar i strukturen. Mintzberg (1990) menar att struktur och strategi är faktorer 

som påverkar varandra, således kan strukturen likväl påverka strategin. Anledning 

till att strukturen kan påverka strategin, är att personer som verkar inom en särskild 

struktur får särskilda preferenser för en viss strategi, med risk att bli inlåst i ett 

speciellt tankemönster (Mintzberg & Westley 1992). Vid stora 

omvärldsförändringar, kan vissa organisationer också vara ovilliga eller inte alls 

kapabla att justera varken strategi och struktur (Miles & Snow 1987/2007). Vi ställer 

oss därför frågan vilka möjligheter organisationer egentligen har att anpassa struktur 

och strategi vid större omvärldsförändringar?  

  

Det finns både interna och externa begränsningar som är avgörande för huruvida en 

organisation är kapabel att göra förändringar. Interna begränsningar kan bland annat 

bestå av kapitalutrustning, utbildningsnivå hos personal, restriktioner på hur 

information sprids och processas. Vidare kan även historia och tradition, kostnader 

för att nå politisk stabilitet i organisationen samt konservativa krafter vara 
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begränsande internt (Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). En 

organisations externa begränsningar kan istället bestå av legala och skattebarriärer, 

kostnaden att skifta mellan marknader, avtal och andra åtaganden eller svårigheter att 

tillskansa nödvändig politisk och social stöttning för att nå legitimitet. Vid en större 

omvärldsförändring kan dessa begränsningar vara en påfrestning för organisationen, 

då de kan förhindra en livsnödvändig, tillräckligt snabb och effektiv förändring 

(Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). 

  

Vad vi har kunnat utläsa har tidigare forskning, exempelvis Fallström, Holmström 

och Abad Stefenson (2009), Gimenez (2000) och Hambrick (1983), ämnat till att 

undersöka passformen mellan omvärld, strategi och struktur vid en given tidpunkt, 

men inte hur denna passform förändras och anpassas under tid, vid större 

omvärldsförändringar. Forskningen har heller inte tagit hänsyn till en organisations 

begränsningar i struktur- och strategival. Att undersöka hur passform påverkas och 

vilka begränsningar som uppkommer vid större omvärldsförändringar ter sig därför 

intressant. 

  

Vidare har nästintill all tidigare forskning som vi funnit inom området avseende 

behov av passform, utförts inom den privata sektorn och vinstdrivande företag. 

Endast en liten del av den tidigare forskningen fokuserar på den offentliga sektorn 

och då endast på anpassningen mellan strategi och omvärld, exempelvis Andrews, 

Boyne, Law & Walker (2009) samt Helmig, Hinz & Ingerfurth (2014). Eftersom 

tidigare forskning främst har inriktats mot privata vinstdrivande företag är det mer 

intressant att rikta forskningen mot offentlig sektor, bland annat därför att monetära 

vinstdrivande incitament inte är huvudsaklig drivkraft. Coulter (2013) menar att den 

stora skillnaden mellan vinstdrivande företag och icke-vinstdrivande företag är att ett 

vinstdrivande företag har fler möjligheter till val av strategi. Det är få offentliga 

organisationer som fritt kan välja vilken domän de vill arbeta i. I regel måste 

offentliga organisationer infoga aktiviteter som privata organisationer inte skulle 

funnit intressanta eller lönsamma. En offentlig organisation kan exempelvis inte ta 

bort stödet till de allra svagaste (Jacobsen & Thorsvik 2014). 
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Trots begränsningen av strategival finns fortfarande möjligheterna till tillväxt, 

stabilisering samt förnyelse och offentliga organisationer måste alltid hantera samma 

breda, omfattande och strategiska beslut som vinstdrivande företag (Coulter 2013). 

Därav har tankesättet gällande strategi i den privata sektorn i hög grad överförts till 

den offentliga sektorn, då offentlig sektor också kontinuerligt måste vidta åtgärder 

för att förbättra och effektivisera sin produktion av tjänster (Christensen, Lagreid, 

Roness & Røvik 2005). 

  

Den offentliga sektorn har precis som den privata sektorn, intressenter med olika 

åsikter, mål och idéer om hur verksamhetens mål ska uppnås (Christensen et al. 

2005). För en offentlig verksamhet kan hela samhället ses som intressent, vilket 

påverkar verksamhetens strategi och struktur (Coulter 2013). Offentliga 

organisationer är till skillnad mot privata, multifunktionella. De ska tillvarata 

motstridande aktning som politisk styrning, kontroll, yrkesmässigt oberoende, 

tjänstekvalitet, neutralitet, representation och deltagande från berörda parter 

(Christensen et al. 2005).  

 

Förutsägbarhet, likabehandling, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför 

användare, öppenhet, offentlighet och insyn i beslutsprocesserna, politisk lojalitet 

och kostnadseffektivitet är också faktorer som måste respekteras (Christensen et al. 

2005). Det finns därmed många faktorer som påverkar hur en offentlig verksamhet 

utformar strategi och struktur, vilket också utgör ytterligare en anledning till varför 

det är intressant att studera den offentliga sektorns möjlighet att anpassa sin strategi 

och struktur efter omvärlden. 

 

Vi kan konstatera att det finns en gedigen forskning inom området för passform 

mellan struktur, strategi och omvärld inom den privata sektorn. Dock ser vi en 

möjlighet till ytterligare forskning gällande hur passformen mellan omvärld, strategi 

och struktur påverkas och anpassas vid större omvärldsförändringar i den offentliga 

sektorn. Eftersom det finns tydliga tecken på att passform mellan strategi och 

struktur är viktigt för organisationer inom den privata sektorn borde det således 

också vara det för organisationer inom offentlig sektor, vilket vi praktiskt önskar 

undersöka. 
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Den flyktingsituation som år 2015 räknades till den svåraste sedan andra 

världskriget, innebär att fler människor än någonsin ska etableras och integreras i det 

svenska samhället. Detta är en stor utmaning för flera svenska myndigheter och 

organisationer (Regeringen 2016a). Denna typ av omvärldsförändring har ytterligare 

ökat vårt intresse för att undersöka en offentlig verksamhets eventuella anpassning av 

strategi och dess passform med struktur.  

  

1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan leder fram till följande problemformuleringar: 

 

 Hur kan struktur och strategi påverkas och anpassas i offentlig verksamhet, 

vid större förändringar i omvärlden? 

 Vilka möjligheter och begränsningar har en offentlig organisation att 

anpassa strategi och struktur vid större förändringar i omvärlden? 

 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur en offentlig organisations strategi och 

struktur kan påverkas och anpassas vid en större förändring i omvärlden. Studien 

syftar också till att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som 

föreligger organisationer inom offentliga organisationer vid anpassning av strategi 

och struktur utefter förändringar i omvärlden. Studien syftar också till att testa teori 

kopplat till struktur – strategi – omvärld samt värdet av passform mellan strategi och 

struktur.  
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2 Teoretisk referensram 

Nedan kommer de teorier som studien utgår ifrån att presenteras. De teorier som 

presenteras har sin utgångspunkt i organisationsstruktur och strategi, med 

anknytning till omvärlden. Avsnittet är uppdelat i fem huvudområden: struktur, 

strategi, omvärld, anpassning och passform samt offentlig sektor. Kapitlet kommer 

att avslutas med en egenkomponerad modell utifrån den teoretiska referensramen 

samt frågor vi avser använda för att testa teorin utifrån vårt fall. 

 

2.1 Struktur 

2.1.1 Definition av struktur 

Mintzberg (1979) skriver att varje organiserad aktivitet ger upphov till två 

grundläggande förutsättningar; vilken arbetsfördelning olika uppgifter kräver, samt 

hur denna fördelning ska samordnas för att kunna utföra vald aktivitet. Strukturen för 

en organisation kan helt enkelt definieras som sättet på vilka den delar in sitt arbete i 

specifika uppgifter och sedan uppnår samordning mellan dessa. Jacobsen och 

Thorsvik (2014) är inne på liknande spår, de säger att en organisationsstruktur 

definierar fördelning och gruppering av arbetsuppgifter, samt visar hur 

beslutsfattande skall fördelas mellan medarbetare och ledning. Scott (2003) menar att 

strukturen och på vilket sätt organisationen utför sina uppgifter ömsesidigt verkar, 

samt poängterar att organisationer består av olika sorts kluster och grupper som alla 

svarar mot olika sorters krafter.  

 

Jackson och Carter (2007) benämner struktur som en abstrakt samling av alla de 

sociala relationer som finns i organisationen. På den mest grundläggande nivån 

refererar struktur till själva formen av organisationen, dess fundament. Det som ger 

strukturen liv och mönster är alla regler, processer, roller och system. Strukturen styr 

vilka interaktioner som uppstår, vilket har ett stort inflytande på organisationens 

beteende i helhet. Även om strukturen inte har några direkta fysiska attribut själv, 

kan den symboliseras av fysisk rekvisita, som exempelvis storleken på kontor, eller 

ett organisationsschema. Författarna poängterar också att en abstrakt struktur har 

samma egenskaper som fysiska strukturer (Jackson & Carter 2007). Grey (2009) 

beskriver att det kan vara bättre att betrakta organisationsstruktur som stundens 
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uttryck av ständigt pågående organiseringsprocesser, istället för en fastslagen form 

eller enhet. 

  

2.1.2 Mekanistiska- och organiska organisationer 

Beroende på många olika faktorer såsom resurser, kundbehov, personalomsättning, 

politiska krafter eller teknologisk utveckling skriver Mintzberg (1979) att en 

organisation inte kan förutse sin framtid. Detta medför att organisationen vid 

koordinering inte kan förlita sig helt på standardisering, en organisation bör alltså 

sikta mot att vara mer organisk och mindre formaliserad (Mintzberg 1979). Jacobsen 

och Thorsvik (2014) skriver att möjligheten till standardisering beror på två olika 

förhållanden, hur väl organisationen förstår på vilket sätt den ska lösa uppgiften, 

samt beroende på graden av förutsägbarhet hos uppgiften.  

 

Scott (2003) beskriver professionella organisationer som en kombination av 

informella och formella element, samtidigt som formella styrsystem bör vara i bruk 

bör också autonomi och internalisering finnas bland de anställda. Scott (2003) 

beskriver också studier som visar ett visst fenomen förekommande i större 

organisationer, att även om dessa tenderar att vara mer differentierade och 

formaliserade än mindre organisationer, tenderar större organisationer samtidigt att 

bli mindre byråkratiska och mer decentraliserade i själva beslutsfattandet. 

  

Scott (2003) fastslår att trots att mycket forskning har lagts på att undersöka 

relationen mellan formella strukturer och teknologi, som regler, scheman, hierarkier 

och koordinering, har även stor emfas lagts på de informella strukturerna, speciellt 

när organisation möter en hög nivå av osäkerhet. Burns och Stalker (1961) 

introducerade begreppet mekanistiska och organiska organisationer. De menade att 

den organiska strukturen är ett resultat av en dynamisk och mer osäker omgivning 

med dynamiska förutsättningar. 

  

Burns och Stalker (1961) beskriver att individer i organiska strukturer tillsammans 

med sina kollegor arbetar med en förståelse för organisationen som en helhet. Som 

ett resultat av den dynamiska omgivningen och de krav den ställer löses den formella 

arbetsbeskrivningens uppgifter upp och beslutsfattandet decentraliseras. Inom den 
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organiska strukturen är kommunikationen lateralt lika vanlig och viktig som den 

vertikala kommunikationen. Mekanistiska strukturer karaktäriseras istället av 

centraliserat beslutsfattande, stor tilltro till formella regler och processer och 

utvecklad och stram kontroll av informationssystem (Burns & Stalker 1961). 

Lawrence och Lorsch (1967/2007) skriver om skillnaden mellan mekanistiska och 

organiska strukturer, förutom att en mer lateral kommunikation förekommer blir 

också formella regler och policys mer upplösta i en organisk struktur, där även 

informationsflödet blir mer varierat och anpassat efter situationer som uppstår. 

  

Som ett led av organiska strukturers ökade förekomst menar Scott (2003) att den 

laterala kommunikationen fått större inflytande och blivit vanligare, vilket 

underlättar länken mellan människor och projekt över formella gränser. Denna 

utveckling erbjuder nya möjligheter men också svårigheter, det minskar säkerheten 

bland de anställda och även om det minskar hierarkier ökar det kraven på 

övergripande kontroller (Scott 2003). 

  

Wilden, Gudergan, Nielsen och Lings (2013) skriver om en diskussion som har 

pågått huruvida organiska eller mekanistiska strukturer är bäst lämpade för att nå 

framgång för en organisation. Författarna menar att en organisations arbete med att 

anpassa sig och nå framgång i sin givna miljö skulle underlättas om organisationer 

istället för att diskutera vilken av ovan strukturer som passar bäst, blickade djupare 

inåt mot sina egna processer. 

 

2.1.3 Mintzbergs konfigurationer 

Enligt Mintzberg (1979) styr en 

organisations specialister och 

analytiker processer och 

resultatmätning. Dessa bildar 

tillsammans en av fem komponenter i 

organisationsstrukturen, en 

komponent Mintzberg (1979) kallar 

för teknostrukturen. Högst upp i 

schemat finns de chefer som utgör Fig. 1 Mintzberg 1979 
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organisationens strategiska ledning, denna bestämmer mål, syfte och fokuserar på 

övergripande strukturer och den yttre omgivningen. Näst under den strategiska 

ledningen återfinns mellancheferna, vilka har till främsta uppgift att bidra med 

kunskap och resurser till den operativa kärnan, som befinner sig längst ned i figuren. 

Från den operativa kärnan utförs det grundläggande arbetet, att producera eller 

tillhandahålla service. Den femte och sista komponenten i strukturen består av stöd 

och serviceenheter, vilka har till uppgift att underlätta andra gruppers arbete.  

  

Med utgångspunkt i ovan har Mintzberg (1979) således beskrivit sex olika 

strukturella konfigurationer, där varje konfiguration beroende på dennes egen 

komponering pekar mot olika strukturella riktningar: 

  

2.1.3.1 Enkel struktur 

Denna består av två nivåer, en ledning och en 

operativ nivå. Fördelen såväl som nackdelen är 

att ledningen är väldigt nära det operativa 

arbetet, samtidigt som organisationen är väldigt anpassningsbar och flexibel 

föreligger också en risk för att ledningen alltför enkelt kan missbruka sin kontroll 

(Mintzberg 1979).  

  

2.1.3.2 Maskinbyråkrati 

Samtliga fem sektorer förekommer i denna konfiguration. 

Viktiga beslut fattas av den strategiska ledningen medan 

mellanchefer styr och kontrollerar den operativa kärnan. Med 

hjälp av teknostruktur och stöd och serviceenheter bidrar alla 

inom organisationen. En stor utmaning är att motivera den 

operativa kärnan när arbetet blir alldeles för standardiserat 

eller specialiserat. Mellancheferna möter också en utmaning 

då dessa ofta befinner sig väldigt nära den operativa kärnan men samtidigt behöver 

svara mot den strategiska ledningen (Mintzberg 1979). 

 

 

 

Fig. 3 Mintzberg 1979 

 

Fig. 2 Mintzberg 1979 
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Fig. 4 Mintzberg 1979 

 

  

2.1.3.3 Professionsbyråkrati 

Den operativa kärnan är den tongivande delen, 

den består mest av utbildade människor och är 

stor i förhållande till övriga sektorer. Den 

operativa kärnan kan sägas ha en fördel 

gentemot ledningen då den i många fall är mer knuten 

till naturen av sitt arbete än till själva organisationen. Beslutsfattandet sker oftast 

decentraliserat och styrs av utbildning, regler och normer då mellanchef-nivån är 

relativt liten. Denna organisationsform reagerar långsamt på omvärldsförändringar 

och kräver en stabil omgivning. Strukturen kan även medföra svårigheter med 

samordning och kvalitetsuppföljning (Mintzberg 1979).   

 

2.1.3.4 Divisionaliserad form 

Divisionaliserad form förekommer enbart i 

större organisationer. Den divisionaliserade 

organisationen är uppdelad i flera olika 

separata enheter, ofta efter produkt eller 

resultat. Det kan liknas vid att ha olika företag inom 

företaget, dessa kan dessutom ha egna strukturer. Styrkor med divisionaliserad form 

är stordriftsfördelar och en förmåga att snabbt kunna reagera på ändrade 

förutsättningar. Så länge divisionerna uppnår uppsatta mål råder förhållandevis stor 

frihet. Däremot, i denna struktur föreligger det en risk att den strategiska ledningen 

förlorar kontakt med operativ kärna och det är av vikt att kommunikationssystemen 

är väl utarbetade (Mintzberg 1979). 

  

2.1.3.5 Adhocratisk organisation 

Denna konfiguration återfinns oftast i 

diversifierade, turbulenta och 

snabbföränderliga miljöer. Den adhocratiska 

organisationen kännetecknas av en 

osammanhängande struktur, en sorts lös, flexibel, 

självförnyande organisk form. Samordning sker lateralt. Strukturen kan dock bli en 

Fig. 5 Mintzberg 1979 

 

Fig. 6 Mintzberg 1979 
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belastning om organisationen ställs inför situationer som kräver snabb samordning 

och genomgripande förändring (Mintzberg 1979). 

  

2.1.3.6 Missionsstruktur 

Vad som framförallt håller ihop organisationen är 

gemensamma normer och en gemensam ideologi. 

Den består av få hierarkiska nivåer och strukturen är 

lös, alla arbetar med samma synsätt och kontrollen 

kännetecknas indirekt av socialisation. Missionsstrukturen kan passa en föränderlig 

omvärld (Mintzberg 1983).  

 

Mintzberg (1979) gör själv gällande, något filosofiskt, att ovanstående 

konfigurationer egentligen inte praktiskt existerar, utan är teoretiska modeller på ett 

papper. Verkliga konfigurationer är mångt mycket mer komplexa. Mintzberg (1979) 

menar dock att hans modeller skall ses som utgångspunkter för de mer 

verklighetsförankrade former som organisationen befinner sig i. Verklighetens 

strukturer är dessutom ofta hybrider av de olika modellerna vars parametrar nästan 

hela tiden befinner sig i ständig obalans. Jacobsen och Thorsvik (2014) förtydligar att 

det huvudsakliga syftet med organisationsstrukturer är att påverka organisationen i 

en viss riktning och att det är viktigt att betänka att den formella strukturen aldrig 

egentligen helt stämmer överens med vad som faktiskt sker i verkligheten, 

organisationer består av människor och inte av robotar. 

 

2.2 Strategi 

2.2.1 Definition av strategi 

Chandler (1962) definierar strategi som fastställandet av de grundläggande och 

långsiktiga målen för en organisation, vilken riktning och vilka resurser som krävs 

för att genomföra dessa mål. En organisations mål kan förklaras som ett önskvärt 

framtida tillstånd, medan strategi beskriver vad organisationen tänker göra för att nå 

målet (Jacobsen och Thorsvik 2014). Strategi kan delas in i två perspektiv, där det 

ena perspektivet benämns generiska strategier och avser främst hur en organisation 

positionerar sig på marknaden (Porter 1980). Det andra perspektivet avser de interna 

Fig. 7 Mintzberg 1983 
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förhållandena i organisationen, som ger ett försteg framför andra organisationer och 

benämns resursbaserad strategi (Barney 1991).  

 

Begreppet strategi har främst associerats till privata organisationer som verkar i en 

konkurrenskraftig miljö, då den äldre strategilitteraturen främst fokuserar på hur 

organisationer bör positionera sig på marknaden. Under de senaste åren har det dock 

blivit allt mer vanligt att tänka strategiskt i organisationer som inte verkar i en 

konkurrenskraftig miljö, så som offentliga- och ideella organisationer, även fast 

strategibegreppet får ett litet annorlunda innehåll än det ursprungliga (Jacobsen och 

Thorsvik 2014). 

 

2.2.2 Miles och Snows typologi 

Miles och Snow (1978) definierar tre olika problemområden som organisationer står 

inför, det entreprenöriella problemet, det teknologiska problemet och det 

administrativa problemet. Beroende på hur en organisation hanterar och bemöter 

dessa problem formas strategin och anpassningen till omvärlden kontinuerligt. Det 

entreprenöriella problemet avser vilka produkter och marknader organisationen 

utvecklar, medan det teknologiska problemet avser hur lösningen till entreprenöriella 

problemet ska implementeras. Administrativa problemet avser hur organisationerna 

ska ledas och organiseras för att minimera osäkerhet i de system som implementeras 

för att lösa det entreprenöriella problemet.  

 

De val som ledningen gör för att lösa de tre problemområdena kommer sedan att 

återspeglas i organisationers struktur och processer (Miles & Snow 1978). Det 

entreprenöriella problemet kan jämföras med vilken strategi företaget väljer, medan 

de teknologiska- och administrativa problemen kan jämföras med vilken struktur 

företaget väljer för att stödja strategin. Miles och Snow (1978) menar att trots att 

organisationer implementerar olika lösningar, liknar de varandra och kan delas in 

fyra kategorier, prospektörer, försvarare, analytiker och reaktörer. 

 

2.2.2.1 Prospektören 

Prospektörer fokuserar på att vara först på marknaden med nya produkter. De verkar 

oftast i dynamiska branscher där det är av vikt att ha en förmåga att övervaka 
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marknader och trender. Prospektörer tenderar att ha låg lönsamhet och överförbruka 

resurser. Deras flexibilitet i tekniken tillåter snabba reaktioner vid förändring och 

hjälper dem bibehålla marknadsandelar i en kontinuerligt föränderlig värld, men 

försämrar effektiviteten eftersom flera olika tekniska lösningar ska underhållas 

(Miles & Snow 1978). 

 

För prospektörer avser det entreprenöriella problemet hur företaget ska lokalisera och 

utnyttja nya produkt- och marknadsmöjligheter. Problemet löses genom att skapa 

tillväxt via produkt- och marknadsutveckling och skapa förändring på marknaden 

(Miles och Snow 1978). Det teknologiska problemet prospektörer står inför är hur de 

ska undvika att bli fastlåsta till en enda teknisk process, då de vill kunna bibehålla sin 

flexibilitet. Lösningen är en låg grad av standardisering och mekanisering, där olika 

tekniker oftast utvecklas parallellt. Det administrativa problemet avser hur de ska 

underlätta och samordna ett stort antal olika enheter. För att lösa det administrativa 

problemet är det viktigt att det finns en flexibilitet i resurserna vilket löses med låg 

arbetsfördelning och en hög grad decentraliserad struktur. Ledning består oftast av 

experter inom forskning, utveckling och marknadsföring (Miles och Snow 1978).  

 

Burns och Stalker (1961) skulle benämna denna typ av organisering för en organisk 

struktur. Organisk struktur lämpar sig som tidigare nämnts i en dynamisk omgivning 

där beslutsfattandet decentraliseras för att bemöta kraven från omgiviningen (Burns 

och Stalker 1961). Prospektörens organisationsform för att lösa det administrativa 

problemet, skulle även kunna jämföras med Mintzbergs (1979) divisionaliserade 

form.  

 

2.2.2.2 Försvararen 

Försvarare fokuserar på att skydda sina befintliga marknader, upprätthålla en stabil 

tillväxt och att leverera bra service till sina befintliga kunder. Försvaren verkar oftast 

i stabila branscher med en låg teknisk utveckling. För att hantera det entreprenöriella 

problemet och bibehålla en stabilitet, begränsas antal olika produkter till ett smalt 

marknadssegment. Genom konkurrenskraftiga priser eller högkvalitativa produkter 

försöker försvararen hindra konkurrenter att få fotfäste (Miles och Snow 1978). Det 

teknologiska problemet försvararen står inför är hur den ska producera och 
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distribuera tjänster eller produkter så effektivt som möjligt. Lösningen till det 

teknologiska problemet är att använda sig av kostnadseffektiv och standardiserad 

kärnteknik och ständigt förbättra denna teknik för att bibehålla effektivitet (Miles och 

Snow 1978). 

 

Det administrativa problemet avser hur företaget ska behålla strikt kontroll av 

organisationen för att säkerhetsställa effektivitet. Lösningen till det administrativa 

problemet blir en kombination av strukturella- och processanpassade mekanismer, 

med en omfattande arbetsfördelning och en hög grad av formalisering. 

Mekanismerna avser en centraliserad kontroll som leds av specialister inom 

kostnadskontroll och produktion. Det ska finnas enkla samordningsmekanismer och 

konflikter ska lösas genom hierarkiska kanaler. Sökandet efter nya affärsmöjligheter 

eller funktionella strukturer är oftast minimalt (Miles och Snow 1978).   

 

Försvarens lösning på det administrativa problemet, kan jämföras med vad Burns och 

Stalker (1961) benämner som mekanistisk struktur och karaktäriseras av centraliserat 

beslutsfattande, stor tilltro till formella regler och processer. Hur en försvarare löser 

det administrativa problemet skulle även kunna jämföras med Mintzbergs (1979) 

maskinbyråkrati, viktiga beslut fattas av den strategiska ledningen medan 

mellanchefer styr och kontrollerar den operativa kärnan. 

 

2.2.2.3 Analytikern 

Analytikern är en blandning av prospektören och försvararen, som både försvarar 

sina marknadsandelar samtidigt som den försöker komma in på nya marknader. Det 

entreprenöriella problemet blir därav hur de ska lokalisera och utnyttja nya 

marknads- och produktmöjligheter, samtidigt som de ska behålla sina 

marknadsandelar för deras redan väl etablerade produkter eller tjänster. Lösningen på 

problemet är låga investeringar i forskning och utveckling, kombinerat med imitation 

av produkter som visats vara framgångsrika. Det är därför viktigt för analytikern med 

kontrollsystem som är begränsade till marknadsföring och en del forskning och 

utveckling (Miles och Snow 1978). 

 



 

 
 

18 

Det tekniska problemet uppstår när analytikern ska vara effektiva i stabila domäner 

samtidigt som analytikern ska vara flexibla i föränderliga. Lösningen är att det både 

ska finna stabila och flexibla komponenter och delar därför upp produktion och 

distribution i två delar. En flexibel del som liknar prospektörens och en stabil som 

liknar försvararens (Miles och Snow 1978). Det administrativa problemet blir således 

hur analytikern ska skilja organisationens struktur och processer för att kunna vara 

både stabila och dynamiska i verksamhetsområden. För att lösa det administrativa 

problemet bör organisationen ha en lös struktur som kan kombinera båda 

funktionerna och produktgrupper, där det ska finnas måttliga centraliserade 

styrsystem med både vertikala och horisontella återkopplingsslingor (Miles och 

Snow 1978). 

 

2.2.2.4 Reaktören 

Reaktören har ingen konsekvent strategi, utan uppstår om någon av de tidigare 

strategierna inte genomförts korrekt. Reaktören uppför sig avvaktande mot 

omvärlden och misslyckas att förutse och påverka händelser i omvärlden (Miles och 

Snow 1978). Reaktörer presterar inte lika bra som de tre övriga typerna av strategier. 

En organisation kan inte fortsätta vara en reaktor, om den inte verkar i en skyddad 

miljö, exempelvis i en monopolsituation. Finns inte en sådan miljö måste reaktören 

övergå till antingen någon av prospektören, försvararen eller analytikern som är 

stabila och konsekventa strategier (Miles & Snow 1978). Redaktören har i tidigare 

studier inte räknas till att vara en strategi eftersom den inte följer en medveten 

strategi.  

 

2.3 Omvärld 

Mintzberg (1979) beskriver ”environment”, vilket vi i studien kommer att kalla 

omvärld eller omgivning, som allting utanför organisationen. I enlighet med 

Mintzberg (1979) menar Jacobsen och Thorsvik (2014) att omvärlden är alla 

förhållanden utanför organisationen som kan påverka den på ett eller annat sätt. 

Jacobsen och Thorsvik (2014) skiljer på teknisk och institutionell omvärld, där den 

institutionella omvärlden syftar på grundläggande antaganden, värderingar och 

normer i samhället som påverkar organisationer. Alla de förhållanden utanför 

organisationen som direkt kan påverka sättet de löser uppgifter på, utgör den tekniska 
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omvärlden. Även Mintzberg (1979) beskriver att det är viktigt att inse att 

organisationer möter olika typer av omgivningar där det är av vikt att fokusera på hur 

omgivningen påverkar organisationen, inte omvärlden som en ensam enhet. Jacobsen 

och Thorsvik (2014) betonar också vikten av att se relationen mellan omvärld och 

organisation. 

 

Scott (2003) beskriver att det under 1960-talet började ses på organisationer som 

öppna system där organisationer arbetar interaktivt med sin omgivning och således 

formar och formas tillsammans med omvärlden. Detta synsätt på organisationer 

brukar gå under benämningen situationsteori (Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre 

2012). Utifrån situationsteorin är organisationens utformning, problem och karaktär 

betingade av dess omvärld (Eriksson-Zetterquist et al. 2012). Buckley (1967 se Scott 

2003 s. 82) menar att organisationer inte bara interagerar med omvärlden utan att 

utbytet med omvärlden är en viktig faktor för företagets lönsamhet. För de flesta 

organisationerna är den dynamiska processen att anpassa sig till omvärlden och dess 

förändringar och osäkerhet extremt komplex, detta eftersom den täcker oräkneliga 

beslut och beteenden på flera nivåer inom organisationen (Miles & Snow 1978). 

 

Ju mindre inflytande och kontroll organisationen har i förhållande till den omgivning 

den påverkas av, desto större blir osäkerheten om vilka hot och möjligheter som 

omgivningen kan skapa (Jacobsen & Thorsvik 2014). March och Simon (1958) 

menar att absorption av osäkerhet i omvärlden är en av de mest fundamentala 

funktionerna hos en organisation. Hinings, Hickson, Pennings och Schneck (1974) 

argumenterar för att absorption av osäkerhet i omvärlden är starkt relaterad till hur 

mycket makt och möjlighet till påverkan de olika funktionerna eller 

underavdelningarna i organisationerna har. Det är alltså inte själva omgivningen som 

är viktig, det är organisationens förmåga att bemöta, förutse och förstå den som 

spelar stor roll (Mintzberg 1979). 

 

2.4 Anpassning och passform 

2.4.1 Anpassning till omvärlden 

Flera framstående organisationsteoretiker har forskat kring anpassning av 

organisationen i relation till omvärlden exempelvis Burns & Stalker (1961), Chandler 
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(1962), Lawrence & Lorsch (1967/2007) och Miles & Snow (1984/2007). 

Anpassning kan benämnas som en gradvis förändring i ett givet system, oftast 

antagande att dessa är medvetna, rationella val formade av tidigare lärdomar och 

andras erfarenheter. Vikten ligger vid organisationens ageranden på både lednings- 

och operativ nivå (Scott 2003). 

  

Omvärlden förändras ständigt och kan kräva stora strategiska förändringar hos en 

organisation. Ändringar i strategin kan i sin tur kräva förändringar i struktur hos 

organisationen. När omvärldsförändringar är extrema kan vissa organisationer också 

vara ovilliga eller inte alls kapabla att justera varken strategi och struktur (Miles & 

Snow 1987/2007). Glor (2007) menar att offentlig sektor, volontärorganisationer 

likväl som privat sektor kräver större anpassningsförmåga än tidigare och att de 

organisationer som har förmågan att variera sig och kan reagera snabbt är de mest 

anpassningsbara. 

  

2.4.2 Strukturell och strategisk passform 

Organisationer måste spendera lika mycket tid och energi på att bemöta externa krav 

som att styra de interna riktningarna i organisationen (Scott 2003). Det är av vikt att 

skapa interna system som underlättar interaktionen mellan organisationers 

medlemmar och övervinna interna funktionella- och formella hinder (Scott 2003). 

Organisationer kan därav inte bara fokusera på att anpassa sig till sin omvärld, utan 

måste även ha en passform internt, mellan struktur och strategi (Lawrence & Lorsch 

1967/2007; Miles & Snow 1984/2007). 

  

Mycket organisatorisk forskning syftar till att finna den rätta strukturen eller strategin 

för att nå framgång (Miles & Snow 1984/2007). Miles och Snow (1984/2007) menar 

dock att det inte går att finna en ultimat struktur eller strategi om det inte finns rätt 

passform mellan dem. Det är således viktigt att se företaget som ett komplett system. 

För att bibehålla en redan god passform går det exempelvis inte att göra förändringar 

i strategin, utan att anpassa strukturen (Miles & Snow 1984/2007). Eftersom 

organisationsstrukturen är en väsentlig beståndsdel i genomförandet av strategin, är 

den avgörande för hur väl företaget lyckas med sin strategi. Det krävs därför att 

strukturen är i linje med strategin (Olson, Slater & Hult 2005). Passformen mellan 
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strategi och struktur kan alltså vara problematisk att finna, men kärnkonceptet för att 

företag ska lyckas (Miles & Snow 1984/2007). Majoriteten av den tidigare 

forskningen har även avsett undersöka passform inom den privata sektorn. Anledning 

till det kan tänkas vara att nästintill alla teorier som behandlar struktur, strategi och 

passform, förutsätter att organisationen verkar i en konkurrenskraftig miljö och är av 

privat natur.  

  

Passform mellan omvärld, strategi och struktur är också en process, en dynamisk 

sökning som syftar till att anpassa organisationen med sin omgivning och ordna 

resurser internt för att stödja anpassningen (Miles och Snow 1984/2007). Chandler 

(1962) menar att förändringar i strategin alltid kommer kronologiskt före 

förändringar i strukturen, men att de båda påverkar varandra. Mintzberg (1990) 

menar också att struktur och strategi är faktorer som påverkar varandra, således kan 

strukturen likväl påverka strategin. 

   

2.4.2.1 Begränsningar 

Strukturen kan begränsa en organisations strategi, eftersom personer som verkar 

inom en särskild struktur får särskilda preferenser för en viss strategi, med risk att bli 

inlåst i ett speciellt tankemönster (Mintzberg & Westley 1992). Det finns vidare även 

interna- och externa begränsningar som är avgörande huruvida en organisation kan 

genomföra förändringar. Interna begränsningar kan bland annat bestå av 

kapitalutrusning, utbildningsnivå hos personal, restriktioner på hur information 

sprids och processas. Vidare kan även historia och tradition, kostnader för att nå 

politisk stabilitet i organisationen samt konservativa krafter vara begränsande internt. 

En organisations externa begränsningar kan istället bestå av legala och 

skattebarriärer, kostnaden att skifta mellan marknader, avtal och andra åtaganden 

eller svårigheter att tillskansa nödvändig politisk och social stöttning för att nå 

legitimitet. Vid en större omvärldsförändring kan dessa begränsningar vara en 

påfrestning för organisationen, då de kan förhindra en livsnödvändig, tillräckligt 

snabb och effektiv förändring (Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). 

 

Chandler (1962) menar att även om struktur följer strategi, bygger en framgångsrik 

strategi på en stark struktur som kan hantera en eventuell gynnsam utveckling. 
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Chandler (1962) beskriver fyra, diversifierade amerikanska företag och deras 

utveckling beträffande struktur och strategi. Slutsatsen är att en multidivisionell 

struktur är det bästa alternativet för större organisationer, då denna form ger 

organisationens ledning möjlighet att fokusera på formulerandet av strategier medan 

mellanchefer kan sköta den operativa verksamheten. Strategin föregår således 

strukturen (Chandler 1962)  

 

2.4.2.2 Tät och minimal passform 

Miles och Snow (1984/2007) har i sina studier regelbundet funnit att olika typer av 

organisationer kan vara framgångsrika förutsatt att deras särskilda konfiguration av 

strategi och struktur är internt och externt överensstämmande. Det finns alltså ingen 

given formel för vilken strategi eller struktur ett företag bör ha för att nå framgång, 

utan är beroende av om det finns en passform däremellan (Lawrence & Lorsch 

1967/2007). Den bästa indikatorn för en organisations förmåga att anpassa sig till sin 

omvärld, är dess fortsatta existens enligt Scott (2003). 

  

En tät passform mellan omvärld, strategi och struktur har visat sig vara ett 

kännetecken för framgångsrika organisationer i en mängd olika uppsättningar och 

omständigheter (Miles och Snow 1984/2007; Gani & Jermias 2011). Miles och Snow 

(1984/2007) menar att anpassningsförsämring kan ske när ett företag väljer att ändra 

sin strategi men misslyckas att förändra strukturen. Alternativt att strukturen ändras 

men inte anpassas till strategin. Konsekvenserna av att ha en dålig passform blir 

istället minskad prestation om inte totalt misslyckande. En missanpassning kan dock 

skyddas av en godartad omvärld, ibland även under långa tidsperioder, men det krävs 

en minimal passform för överlevnad i konkurrenskraftiga miljöer. Det bör dock 

poängteras att en minimal passform inte garanterar utmärkt prestation (Miles och 

Snow 1984/2007). 

 

2.5 Offentlig sektor 

2.5.1 Definition av offentlig sektor 

Offentliga organisationer har gemensamt att de opererar på uppdrag av politiskt 

valda organ och styrs genom skriftligt lag- och regelverk. Offentlig sektor skiljer sig 

också från privat sektor genom att de har en folkvald ledning. Den offentliga sektorn 
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tillhör en parlamentarisk styrkedja som har helt andra krav på offentliga 

organisationer än privata (Christensen et al. 2005). Vidare har offentliga 

organisationer som grunduppgift att tjäna folket, där en viktig uppgift är att lösa 

problem och konflikter med minsta möjliga resursanvändning. Det är av vikt att 

analysera vilka frihetsgrader och vilket handlingsutrymme en offentlig organisation 

har vid förändringar i den nationella- och internationella omvärlden. Istället för 

antagandet att offentliga organisationer inte har någon möjlighet att fritt välja de 

organisationsformer eller förutsätta att utvecklingen inte kan påverkas av politik 

(Christensen et al. 2005). Politik kan definieras som en verksamhet som syftar till att 

uppmärksamma ett problemområde på dagordningen, få det accepterat som ett 

offentligt ansvar och skapa en kontinuerlig och rutinmässig problemlösning 

organiserad kring problemområdet. Med utgångspunkt av denna definition blir 

processer och strukturer viktiga komponenter i offentlig politik (Christensen et al. 

2005). 

  

2.5.2 Struktur och strategi i offentlig sektor 

Under de senaste decennierna har myndigheters autonomi ökat. Politiker tenderar att 

alltmer formulera övergripande mål, vilket alltmer lämnar det strategiska arbetet och 

implementering av policies till myndigheterna (Wiesel 2008). De övergripande 

målen kan dock vara komplexa och tvetydiga och lämnar stort utrymme för egna 

tolkningar hur policys ska utföras (Lane & Wallis 2009). Eftersom myndigheter har 

så stort utrymme beträffande implementering av policys, det strategiska arbetet och 

det ständiga kravet på effektivitet, är strategisk ledning och styrning det offentliga 

organisationer behöver. Offentliga organisationer står inför många strategiska val, 

exempelvis gällande utformandet av struktur och kan hantera det bäst genom 

strategisk ledning och styrning (Lane & Wallis 2009). 

  

Coulter (2013) menar att den stora skillnaden mellan vinstdrivande företag och icke-

vinstdrivande företag är att ett vinstdrivande företag har fler strategivalmöjligheter. 

Det är få offentliga organisationer som fritt kan välja vilken domän de vill arbeta i. I 

regel måste offentliga organisationer infoga aktiviteter som privata organisationer 

inte skulle funnit intressanta eller lönsamma. En offentlig organisation kan 

exempelvis inte ta bort stödet till de allra svagaste (Jacobsen & Thorsvik 2014). 
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Organisationer inom den offentliga sektorn är således begränsade att snabbt kunna 

byta marknader eller geografiska områden på grund av bristande prestationer på 

marknaden (Boyne & Walker 2010). Den offentliga sektorn är även begränsad av 

lagar och regler som de anställda måste förhålla sig till, exempelvis vid leverans av 

tjänster där rättshetsprincipen gäller (Lane 2008). Strategi i offentliga organisationer 

bör därför ses som ett medel för organisationen att förbättra prestationer och 

leveransen av service. Strategiska val i den offentliga sektorn kan exempelvis avse 

produkter, tjänster och processeffektivisering med syfte att leverera bättre eller ny 

service (Boyne & Walker 2010).  

 

Trots begränsningen av strategival finns fortfarande möjligheterna till tillväxt, 

stabilisering samt förnyelse och offentliga organisationer måste alltid hantera samma 

breda, omfattande och strategiska beslut som vinstdrivande företag (Coulter 2013). 

Följaktligen har tankesättet gällande strategi i den privata sektorn i hög grad 

överförts till den offentliga sektorn, då offentliga organisationer också kontinuerligt 

måste vidta åtgärder för att förbättra och effektivisera sin produktion av tjänster 

(Christensen et al. 2005).  

  

Den offentliga sektorn har precis som privat sektor, intressenter med olika åsikter, 

mål och idéer om hur verksamhetens mål ska uppnås (Christensen et al. 2005). För 

en offentlig verksamhet kan hela samhället ses som intressent, vilket påverkar 

verksamhetens strategi och struktur (Coulter 2013). Offentliga organisationer är till 

skillnad mot privata, multifunktionella. De ska tillvarata motstridande aktning som 

politisk styrning, kontroll, yrkesmässigt oberoende, tjänstekvalitet, neutralitet, 

representation och deltagande från berörda parter (Christensen et al. 2005). 

Förutsägbarhet, likabehandling, medbestämmande från anställda, lyhördhet inför 

användare, öppenhet, offentlighet och insyn i beslutsprocesserna, politisk lojalitet 

och kostnadseffektivitet är också faktorer som måste respekteras (Christensen et al. 

2005).  

 

Just medbestämmande hos de anställda i offentliga organisationer är någonting som 

Teo, Pick, Xerri och Newton (2016) skriver om. De menar att chefer i offentlig 
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sektor vid organisatoriska förändringar har ett ansvar att se till att de anställda har 

tillräckligt hög motivation för att kunna implementera de nya arbetssätten, en 

motivation de når genom medbestämmande. Deras undersökning visar också ett 

positivt förhållande mellan medbestämmande och motivation hos anställda i offentlig 

sektor. Desto mer information de anställda får ju mer positivt inställda till 

förändringar av arbetssätt blir de. Detsamma gäller för motivationen hos de anställda 

i offentlig sektor, ju mer motiverade de är, ju enklare blir det för organisationen att 

förändra (Teo, Pick, Xerri & Newton 2016). 

 

2.6 Teoretisk modell 
 

Modellen som presenteras nedan redogör för sambanden mellan de teorier som vi 

redogjort för i detta avsnitt.  

 

 

 

1. Organisationer bör enligt teorin anpassa sig till sin omvärld, där företaget således 

bör anpassa sin strategi till omvärlden. Enligt Miles och Snow (1978) tillhör ett 

företags strategi någon av de fyra kategorierna; prospektör, försvarare, analytiker 

eller reaktör.  

 

2. Förändringar i strategin kommer att påverka företagets struktur, eftersom 

strukturen bör enligt teorin anpassas för att kunna stödja strategin (Miles och Snow 

1984/2007). Mintzberg (1979) redogör för sex olika konfigurationer som fokuserar 

på organisationer struktur. 

 

 

 

Fig. 8 Egen modell   



 

 
 

26 

2.7 Teoretisk testning 
 

Vi ämnar utifrån vår teoretiska referensram och vår teoretiska modell att testa 

följande: 

 

- Är Mintzbergs konfigurationer applicerbara på en offentlig organisation? 

 

- Är Miles och Snows typologi applicerbar på en offentlig organisation? 

 

- Vilka möjligheter och begränsningar har en offentlig verksamhet att anpassa sig till 

omvärlden? 

 

- Enligt teorin är en tät passform mellan struktur och strategi viktigt för att kunna 

leverera bra prestationer och vara konkurrenskraftig. Gäller det också för en offentlig 

verksamhet som inte är utsatt för konkurrens? Vilka möjligheter och begränsningar 

har en offentlig organisation att påverka strategi och struktur för att skapa en tät 

passform? 
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3 Metod 

Följande kapitel kommer att behandla de metodologiska val som gjorts för att 

genomföra studien. Först kommer forskningsproblemets karaktär att presenteras för 

att sedan redogöra för forskningsprocessen, forskningsstrategi, undersökningsdesign 

och datainsamlingsmetoder. Kapitlet kommer att avslutas med en diskussion 

avseende forskningskvalitet och forskningsetik. 

 

3.1 Forskningsproblemets karaktär 

Studiens forskningsobjekt är en offentlig organisation och dess eventuella anpassning 

av struktur och strategi utefter förändrade omvärldsförhållanden. Studien syftar till 

att undersöka organisationens beteende, det vill säga hur eller om organisationen 

påverkats och anpassats utefter extrema omvärldsförhållanden. Som tidigare 

beskrivet har den större delen av forskningen gjorts på företag inom den privata 

sektorn, vilket väckte intresset att undersöka en offentlig organisations beteende 

under förändrade omvärldsförhållanden. Utifrån forskningsproblemet och dess syfte, 

har studiens metod anpassats för att på bästa möjliga sätt kunna utföra studien. 

 

Då många prominenta organisationsteoretiker forskat inom förhållandet strategi-

struktur-omvärld har syftet varit att använda deras befintliga teorier för att skapa 

förståelse och underlag för vår undersökning. Då det finns flera teoretiska 

ståndpunkter som belyser ämnet har vi strävat efter att göra en omfattande 

litteraturgenomgång för att försöka göra studien rättvisa i relation till tidigare 

forskning.  

 

3.2 Forskningsprocessen 

Hur empiri och teori ska relateras till varandra är en central fråga i 

forskningsprocessen, traditionellt väljs antingen en induktiv eller deduktiv ansats 

(Merriam & Tisdell 2016). 

 

Deduktiv ansats eller teori utgör enligt Bryman och Bell (2013) den vanligaste 

uppfattningen om förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen. 

Teorin som valts skapar enligt deduktivismen, en eller flera utgångspunkter som 
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sedan leder till hypoteser eller frågeställningar som sedan testas eller används för att 

ge mening åt den insamlade empirin (Merriam & Tisdell 2016). Vårt intresse för 

kopplingen mellan strategi, struktur och omvärld uppstod ur befintlig teori och vi 

fann ett intresse i att undersöka hur teorin kunde appliceras i verkligheten. En 

deduktiv ansats blev således ett lämpligt val för vår studie då vi ämnade undersöka 

teoriernas gångbarhet i en praktisk verklighet (Jacobsen 2012). 

 

En stor genomgång av teori kopplade till strategi, struktur och omvärld har således 

legat till grund för vår undersökning och gett oss en förståelse för området samt hur 

tidigare forskning sett ut inom området. Enligt Jacobsen (2012) är fördelen med den 

deduktiva ansatsen att tidigare forskning ligger som underlag, däremot kan en 

negativ aspekt vara att insikter utanför teorins ramar förbises och att forskningen 

därmed inte bidrar med något nytt. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att det kan vara bra att se till förhållandet mellan 

teori och empiri som deduktiva eller induktiva tendenser eller strategier och inte som 

uttryck för två särskilda, definitiva fenomen som alltid gäller. Exempelvis är den 

deduktiva ansatsen vanligen kopplad till kvantitativ forskning (Olsson & Sörensen 

2011; Patel & Davidsson 2011). Vi valde däremot att utföra vår studie utefter en 

deduktiv och kvalitativ ansats. Vårt val av deduktivt arbetssätt gav oss större inblick i 

ämnet och bidrog också till att vi kunde använda vår teoretiska referensram som 

underlag vid utformandet av våra intervjufrågor. I slutet av 2. Teori, har vi redogjort 

för hur och vad inom den teoretiska referensramen som vi avser testa i studien.  

 

3.3 Forskningsstrategi 

Inom samhällsvetenskaplig forskning skiljs det vanligtvis på kvalitativt och 

kvantitativt angreppsätt (Holme & Solvang 1997; Widerberg 2002). Enligt Olsson 

och Sörensen (2011) bör valet av kvantitativ eller kvalitativ strategi avgöras av vilket 

förväntat resultat studien eftersträvar. Kvalitativ forskning kan beskrivas vara mer 

inriktad på ord än på siffror, tyngden vilar också mer på att skapa en förståelse för en 

social verklighet genom hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet 

(Bryman & Bell 2013). Svensson och Ahrne (2015) gör jämförelsen mellan “mjuka” 

och “hårda” data för kvalitativ respektive kvantitativ metod. Med utgångspunkt från 
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detta, är syftet att inifrån skapa en djupgående och fullständig uppfattning kring det 

som avses studeras (Holme, Solvang & Nilsson 1997). Ahrne och Svensson (2015) 

menar också att kvalitativ metod ofta innebär att ta sig närmre den eller de miljöer 

som ämnas beskrivas i studien. 

 

Då vår studie syftat till att förstå vilken inverkan omvärlden haft på strategi och 

struktur inom en offentlig verksamhet, i vårt fall sektionen för etablering av 

nyanlända på ett av Arbetsförmedlingens (AF) kontor, har vikten legat på hur 

påverkan skett och inte till vilken grad organisationen påverkats. För att kunna 

besvara frågan utifrån vår teoretiska referensram anser vi att en kvalitativ metod har 

varit ett lämpligt val av forskningsstrategi. Ahrne och Svensson (2015) beskriver att 

kvalitativ forskningsstrategi kan gynna forskaren när något komplext och inte 

mätbart ska undersökas, vilket argumenterar för vårt val av kvalitativ 

forskningsstrategi eftersom AFs anpassning av strategi och struktur är svår att mäta. 

Visserligen hade studien, om den lagts upp annorlunda, kunnat genomföras 

kvantitativt, men som tidigare beskrivet är vi mer intresserade av från insidan få 

djupgående undersöka hur och om den offentliga organisationens strategi och 

struktur anpassats efter omvärlden. 

                                                                                      

3.4 Undersökningsdesign 

Bryman och Bell (2013) beskriver en fallstudie som en detaljerad och ingående 

studie av ett enda fall. Ett fall kan associeras med en studie av exempelvis en 

arbetsplats eller en organisation, det vill säga en viss plats eller “lokal” (Alvehus 

2013). Vid en fallstudie är forskaren intresserad av att belysa specifika och unika 

drag hos ett specifikt fall, till skillnad från andra liknande tillvägagångssätt (Bryman 

& Bell 2013). Fallstudien lämpar sig också bra om forskaren önskar förstå 

komplicerade, sociala företeelser som exempelvis organisatoriska processer (Yin 

2007). 

 

Arbetsförmedlingen likväl andra organisationer och myndigheter i Sverige har 

påverkats av den flyktingsituation som enligt Sveriges regering (2016a) har varit den 

svåraste sedan andra världskriget. År 2015 sökte 163 000 människor asyl i Sverige 

vilket medför att fler människor än någonsin ska sättas i arbete etableras i det 
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svenska samhället (Regeringen 2016b). För att få reda på hur och om sektionen för 

etablering av nyanlända, anpassat sin strategi och struktur efter tidigare nämnda 

omvärldsförändring ansåg vi att en fallstudie utgjorde den bästa 

undersökningsdesignen, för att på djupet få reda på såväl formella som informella 

aspekter av problemet. Vi valde också att begränsa vår undersökning till att 

undersöka etableringsuppdraget som AF innehar, således har just AFs sektion för 

etablering av nyanlända studerats, dels på grund av att det är den sektionen som 

primärt berörts av de tidigare beskrivna omvärldsförhållandena och dels på grund av 

att vi ville komma närmre studieobjektet. Vi har även gjort intervjuer med 

intervjupersoner utanför det specifika kontoret vi utfört studien på, detta för att få en 

bredare och mer nyanserad bild av hur etableringsuppdraget ser ut i sin helhet, samt 

hur strategi och struktur ser ut övergripande inom organisationen.  

 

Utifrån vald forskningsansats och strategi har vår undersökning genomförts genom 

en fallstudie på AF, där vi specifikt undersökt sektionen för etablering av nyanlända. 

Studien kan ses som en intern fallstudie, där syftet var att få inblick i detaljerna i 

fallet. Därmed har syftet inte varit att få kunskaper om andra fall eller att kunna 

generalisera våra resultat (Bryman & Bell 2013). Yin (2007:31) menar också att: 

 

 “En fallstudie utgör en empirisk undersökning som studerar en aktuell 

företeelse i dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan 

företeelsen och kontexten är oklara”.  

 

Detta motiverar vårt val av undersökningsdesign ytterligare då vi avsåg applicera 

väletablerad teori på ett verkligt fall där gränserna mellan teorin, verkligheten och 

den specifika kontexten utgjorde ett otydligt samband. 

 

Vid utformningen av fallstudier bör beslutet före datainsamlingen tas om en 

enfallsdesign eller en flerfallsdesign ska användas, det vill säga om 

forskningsfrågorna ska studeras efter ett fall eller flera fall (Yin 2007).  

Yin (2007) beskriver fem olika skäl till att använda sig av enfallsstudier, varav en av 

dem är när en formulerad teori ska prövas, vilket han benämner som det “kritiska 

fallet”. För att bekräfta, ifrågasätta eller utveckla teorin menar Yin (2007) att ett 

enskilt fall kan uppfylla samtliga förutsättningar för prövning av teorin. Utifrån 
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förevarande resonemang valde vi att genomföra en enfallsdesign då vårt mål och 

syfte var att testa teorins gångbarhet inom en offentlig organisation och på så vis 

kunna bekräfta, ifrågasätta eller utveckla teorin. Givetvis var vi medvetna om att med 

vår knappa tidsram och vår begränsade undersökning inte skulle kunna förkasta eller 

bekräfta teorin i sin helhet. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Datainsamling har skett genom en inledande litteratur- och artikelgenomgång vilken 

senare följts av semi-strukturerade intervjuer med fem stycken intervjupersoner som 

utgör vår primärdata. Sekundärdata har insamlats via Arbetsförmedlingens hemsida 

samt en studie gjord på Arbetsförmedlingens sektion för etablering av nyanlända i 

den anonyma orten vi studerat, som vi tillskansat oss under studiens gång. 

 

3.5.1 Litteratur- och artikelgenomgång 

I studiens första skede granskades artiklar och litteratur kopplade till tidigare 

forskning inom vårt ämne. Stor vikt har lagts vid att utgå ifrån den tidiga forskningen 

som gjorts inom strategi, struktur och omvärld där välkända organisationsteoretiker 

som bland annat Mintzberg (1979), Chandler (1962), Scott (2003), Burns och Stalker 

(1961), Miles och Snow (1978) och Lawrence och Lorsch (1967/2007) har utgjort 

grunden för vår studie. Deras forskning utgör underlag för den teori vi utgått ifrån i 

vår studie. Vi är väl medvetna om att det finns mycket forskning och teorier 

kopplade till just strategi, struktur och omvärld. Vi har av den anledningen valt att 

avgränsa vår litteratur och artikelgenomgång till forskning som berör passform och 

anpassning av strategi och struktur kopplat till omvärlden.  

 

Akademiska artiklar kopplade till prövning av tidigare nämnda författares teorier har 

också studerats för att få en inblick i hur andra forskare undersökt sambandet mellan 

strategi, struktur och omvärld. Dessa teorier har vi sedan använt som utgångspunkt i 

vår studie och således också format vår empiriska undersökning. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det viktigt att ha i beaktning att den forskning som tidigare gjorts kan 

ha varit framtagen med specifika syften och därmed också tolkats på ett särskilt sätt. 

Detta har vi haft i åtanke när vi studerat litteraturen, vi är medvetna om att 

exempelvis Lawrence och Lorsch (1967/2007) har använt sin teori på ett deskriptivt 
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sätt, vilket innebär att skapa medvetenhet och påvisa att organisationer bör ta hänsyn 

till omvärldsförhållanden. Andra teorier har ett mer problemlösande förhållningsätt 

och istället beskrivit hur exempelvis ledare och chefer bör agera med hänsyn till 

föreställningen om en bästa passform i en angiven situation.  

 

Däremot har det gett oss en bred bild av hur tidigare forskning sett ut inom ämnet 

och vad den syftat till. Vi har också studerat vilken forskningsstrategi som använts i 

tidigare studier, där vi sett att en stor majoritet har gjorts enligt en kvantitativ 

forskningsstrategi, exempelvis Andrews et al. (2009), Gimenez (2000), Hamilton och 

Shergill (1992), Helmig, Hinz och Ingerfurth (2014), Olson, Slater och Hult (2005). 

Detta har ytterligare bidragit till att vi funnit intresse i att undersöka hur anpassning 

sker utifrån en specifik situation genom att studera objektet på nära håll och således 

skapa en förståelse för en offentlig organisations möjligheter till anpassning av 

strategi och struktur utefter en specifik förändring i omvärlden.  

 

Slutligen har en del av den litteratur som berör offentliga organisationer sitt ursprung 

i andra länder än Sverige, exempelvis USA. Detta kan ha betydelse då offentliga 

organisationer och myndigheter i andra länder möjligen är uppbyggda och arbetar på 

annorlunda sätt än i Sverige, vilket vi är medvetna om. Vi har tagit detta i beaktning 

och varit kritiska till innehållet när vi studerat och använt litteraturen. Vi kunde 

däremot inte utesluta denna litteratur helt, eftersom svensk litteratur avseende 

organisationsteori för offentliga organisationer är begränsad.  

 

3.5.2 Primärdata 

Inom kvalitativ forskning är intervjuer sannolikt den mest använda 

datainsamlingsmetoden vilket kan tänkas förklaras genom den flexibilitet som 

intervjuer erbjuder (Bryman & Bell 2013). Intervjuer av personer som är delaktiga i 

en social miljö, exempelvis en organisation, en stadsdel eller en subkultur, ger enligt 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) insikter om vilka förhållanden som råder i 

den undersökta miljön. I enlighet med kvalitativ forskningsstrategi är målet med 

kvalitativa intervjuer att få detaljrika och fylliga svar som sedan tolkas (Bryman & 

Bell 2013). 
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Vanligast inom kvalitativ forskning är ostrukturerade eller semistrukturerade 

intervjuer där ostrukturerade intervjuer kan liknas vid ett vanligt samtal. Intervjuaren 

kan ställa en fråga som personen får tala kring fritt och associera på sitt eget sätt, 

intervjuaren kan därefter ställa uppföljningsfrågor angående det som upplevs 

intressant. En semistrukturerad intervju är mer uppstyrd och forskaren använder sig 

ofta av en intervjuguide med specifika teman som ska behandlas under intervjun, 

däremot talar intervjupersonen fortfarande fritt utifrån intervjuguiden (Bryman & 

Bell 2013). Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) menar att kvalitativa intervjuer 

kan utformas på olika sätt genom att välja i vilken omfattning forskaren vill använda 

sig av förutbestämda frågor. Stor vikt bör dock läggas vid att beskriva för läsaren hur 

intervjusituationen sett ut för att ge läsaren en rättvis bild (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015). 

 

Vår studie innehåller fem stycken intervjuer som utförts enligt en semistrukturerad 

modell. Då uppsatsen är skriven utifrån en deduktiv ansats har frågorna i 

intervjuguiden i hög grad utformats utefter teorin, för att kunna besvara våra 

frågeställningar som har sin utgångspunkt i teorin. Med hjälp av generella frågor har 

respondenterna själva fått belysa vad de upplever som viktigt och vad de vill lyfta 

fram. Det viktiga har varit att intervjupersonen själv har fått berätta sin egen historia 

på sitt eget sätt vilket Ryen (2004) beskriver är centralt i kvalitativa intervjuer. 

 

Intervjuerna har skett på tre olika kontor runt om i Sverige, dels på AFs huvudkontor 

samt på två kontor i regionen där studien genomförts. Samtliga intervjuer har således 

skett på respondenternas arbetsplats, detta för att underlätta för intervjupersonerna då 

samtliga intervjupersoner har haft svårt att hitta tid för intervjuer i deras scheman. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att intervjupersonen kan vilja lyfta 

fram sig själv som en god medarbetare eller chef om denne blir intervjuad på sin 

arbetsplats, vilket är något vi har tagit i beaktning när vi analyserat våra intervjuer. 

Exempelvis kan det ha varit så att svaren avseende lagens begränsningar på AFs 

organisation har förskönats, vilket vi försökt ta hänsyn till. Intervjuguide för samtliga 

intervjuer finns att tillgå i Bilaga B. 
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3.5.3 Sekundärdata 

Primärdata och sekundärdata skiljer sig åt där primärdata är empiriskt material vi 

skapat och samlat in för just vår studie. Sekundärdata är således data som samlats in i 

annat syfte, men som kan användas i undersökningen (Alvehus 2013). Skillnaden 

avser alltså vem som samlat in datan, och i vilket syfte (Alvehus 2013). I denna 

studie har sekundärdata använts i form av information insamlad från AFs hemsida 

samt statistik avseende flyktingsituationen från exempelvis statistiska centralbyrån. 

Den sekundärdata som framförallt använts är en undersökning gjord på sektionen för 

etablering av nyanlända på AF i studieorten. Syftet med studien vi tilldelats var att 

följa upp hur de anställda har upplevt den omorganisation som genomfördes i 

oktober år 2015, där sektionen delades upp i tre olika team. Undersökningen besvarar 

hur de anställda har upplevt hur arbetssättet fungerat praktiskt och hur de upplevt att 

deras arbetssituation har förbättrats eller försämrats utifrån omorganisationen. 

Studien är gjord kvalitativt och har praktiskt genomförts genom 17 stycken 

semistrukturerade djupintervjuer. Vi fick undersökningen tilldelad oss under ett möte 

med sektionschefen för etableringen, och detta har utgjort en stor del av vår empiri.  

 

Vi anser att undersökningen besvarade de frågor som vi hade för avsikt att ställa till 

de anställda, och valde således att använda sekundärdatan istället för att genomföra 

egna intervjuer, då de anställda ansåg att de hade otroligt hög arbetsbelastning och 

hade svårt att finna tid till intervjuer. Undersökningen har utförts av två anställda på 

AF som sagt upp sig, och fick genomföra undersökningen under sin uppsägningstid, 

vilket vi anser ökar tillförlitligheten då de anställda kan tänkas ha kunnat vara ärliga i 

sina svar utan att behöva oroa sig för att informationen ska komma fram. Däremot 

kan det tänkas att de två personer som sagt upp sig möjligen kan ha varit negativt 

inställda till sektionen eller organisationen och därmed omedvetet vinklat resultaten 

från undersökningen, något vi försökt ha i åtanke när vi använt informationen. 

Givetvis är vi medvetna om att datan har insamlats i ett annat syfte och att svaren 

således kan ha påverkats av kontexten. Studien är sammanställd 2016-04-28, vilket 

vi anser bidrar till dess relevans, då den är sammanställd under samma tidsperiod 

som insamlingen av vår primärdata.  
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3.5.4 Val av respondenter 

Vid val av de respondenter som medverkat i vår studie utgick vi ifrån att våra 

respondenter skulle bidra med givande information relevant för vår studie. Enligt 

Holme och Solvang (1997) är det av vikt att urvalet av intervjupersoner tillhandager 

olika synvinklar och bred information om studiens valda ämne. Utifrån deras 

resonemang valde vi att intervjua en teamledare inom sektionen för etablering av 

nyanlända, sektionschefen för etablering av nyanlända samt biträdande 

verksamhetschef för regionen vårt undersökta kontor ligger i. Vi har även valt att 

intervjua två verksamhetssamordnare för enheten integration och etablering Sverige, 

varav en av dessa även har sakområdesansvar för etableringen. Detta för att få en 

bred bild av situationen, utanför sektionens perspektiv samt för att få inblick i hur 

strategiska och strukturella frågor behandlas inom organisationen. Vi har alltså 

intervjuat två personer på lokal nivå, en på regional nivå samt två personer på 

nationell nivå. Detta för att i så stor mån som möjligt få en helhetsbild av hur AF 

arbetar med etableringsuppdraget samt om och hur struktur och strategi har anpassats 

utefter omvärldsförändringen som skett i form av flyktingsituationen. Samtliga 

respondenter har fiktiva namn i studien, positionerna och de fiktiva namnen finns 

markerat med fotnoter i 4.0 Empiri. 

 

Till en början var vår ambition att även kunna intervjua minst fem medarbetare inom 

sektionen för etablering av nyanlända. Vid flertal tillfällen har vi efterfrågat 

intervjuer men dock blivit nekade till följd av hög arbetsbelastning, däremot har vi 

blivit tilldelade en undersökning som utförts på 17 medarbetare (se 3.5.3 

Sekundärdata) och denna undersökning har istället legat till grund för de anställdas 

röst om deras arbete i organisationen och hur de upplever arbetssituationen. Även om 

undersökningen inte gett svar på alla de frågor vi hoppats få besvarade av de 

anställda, anser vi att vi fått en god förståelse för hur de upplever arbetet inom 

sektionen, samt hur de upplevt de strukturella förändringar som skett inom sektionen. 

Vi anser även att det ger en större tyngd till vårt material då undersökningen 

genomförts genom 17 djupintervjuer, något som vi inte haft möjlighet att genomföra 

själva.  
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3.6 Databearbetning och tolkning 

När det empiriska materialet insamlats har det analyserats. Yin (2013) beskriver att 

analys inom kvalitativ forskning inte behöver följa en strikt ordning, men att den 

samtidigt inte är helt ostrukturerad. Rennstam och Wästerfors (2015) beskriver tre 

grundläggande arbetssätt för att analysera samhällsvetenskapliga studier, att sortera, 

att reducera och att argumentera.  

 

Det är vanligt att kvalitativa studier innehåller ett stort oöverskådligt material vilket 

medför att det bör sorteras. Ordningen av materialet är enligt Rennstam och 

Wästerfors (2015) starkt kopplad till den teori och eller de begrepp som studien avser 

arbeta fram, på så vis är det av vikt att i ett första stadie sortera materialet för att 

skapa ordning. Yin (2013) beskriver ordningen som en sammanställning som sedan 

utgör en form av databas för materialet. I nästa steg bör materialet reduceras, det är 

omöjligt att redovisa alla aspekter av det insamlade materialet och det bör därför 

reduceras till det studien främst vill uppmärksamma (Rennstam & Wästerfors 2015). 

Att reducera materialet bör också göras i enlighet med riktning av den tidigare 

forskning och teori som använts i studien (Rennstam & Wästerfors 2015). Slutligen 

bör det argumenteras för den valda frågeställningen med hjälp av empiri och tidigare 

teori, för att kunna bidra med anmärkningar till befintlig teori eller för att kunna 

formulera ett eget uttalande som skiljer sig från det som tidigare studerats inom 

området (Rennstam & Wästerfors 2015).  

 

Analysen av vårt insamlade empiriska material började med en sammanställning av 

materialet, detta gjordes enskilt efter varje intervju där den insamlade informationen 

först transkriberats och sedan ordnats under tre huvudrubriker som vi genomgående 

använt oss av i arbetet; struktur, strategi och omvärld. Denna indelning gjordes dels 

för att detta har varit tre grundläggande begrepp vi genomgående använt oss av i 

studien men också för att försöka skapa en överskådlig bild för läsare och således 

också en ökad förståelse. Vår teoretiska referensram som hjälpt oss i framtagandet av 

våra frågeställningar samt utgjort grunden för våra intervjuguider har sedan hjälpt oss 

att analysera vårt insamlade material.  

 



 

 
 

37 

Mänskliga element bidrar till den kvalitativa forskningen i form av människors 

erfarenheter och insikter, vilket kan generera nya förståelser beskriver Fejes och 

Thornberg (2015). Författarna beskriver också att för att kunna presentera en rättvis 

bild av den insamlade empirin ska hela sitt intellekt användas, samt vara tydlig med 

vad datan visar utifrån studiens syfte. Under forskningsprocessen har vi varit 

medvetna om att vi som författare förblir objektiva till vårt insamlade material och 

att materialet således hade kunnat tolkas annorlunda av någon annan. Vi har försökt 

att minimera vårt objektiva förhållningsätt till empirin genom att noga ordna vår 

insamlade empiri efter relevanta rubriker, således har den också reducerats utefter 

vad som är relevant för studien. Vi har även i största möjliga mån försökt att 

argumentera för vår tolkning med hjälp av vår teoretiska referensram, för att 

understödja våra resultat. 

 

3.7 Forskningskvalitet 

3.7.1 Trovärdighet  

Enligt Yin (2013) finns det tre delmål att ha i beaktning för att en kvalitativ studie 

ska göras tillförlitlig och trovärdig. Det första delmålet, transparens, innebär att se till 

att forskningen bedrivs på ett sådant sätt att det är tillgängligt offentligt (Yin 2013; 

Svensson & Ahrne 2015). Detta innebär i praktiken att i studien beskriva och 

förklara de metodologiska val som gjorts för att andra personer ska förstå och kunna 

bedöma dem. All insamlad data ska också finnas tillgängliga för eventuell 

granskning. Det andra delmålet, att arbeta metodiskt, innebär att minimera risk för 

eventuellt slarv, se till att det finns resurser och utrymme för oförutsedda händelser 

samt att vara grundlig i sitt arbete och därmed dubbelkontrollera insamlad data och 

procedurer. Forskningen ska också bygga på en redovisad mängd belägg, beskriver 

Yin (2013) som det tredje delmålet. Detta innebär att målet ska vara att den data som 

insamlats ska ha analyserats på ett ärligt och öppet sätt.  

 

För att göra vår studie så trovärdig som möjligt har vi ämnat beskriva vår 

forskningsprocess på ett detaljerat och ingående sätt för att ge läsaren en möjlighet 

att bedöma och förstå hur studien genomförts. Allt material finns även transkriberat 

för eventuell framtida granskning. Vi har även ämnat arbeta enligt ett tydligt 

tidschema med målet att kunna arbeta igenom texten ordentligt innan den publiceras. 
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Vi är medvetna om att samtliga intervjuobjekt i någon mån har innehavit en 

chefsroll, där de kan tänkas vara mer benägna att framställa organisationen på ett bra 

sätt. Därmed har vi tagit i beaktning att vissa svar kan vara förskönade eller 

nyanserade av deras position inom organisationen. Vi har försökt minimera detta 

genom att använda oss av den anonyma sekundärundersökning av medarbetarnas 

uppfattningar avseende deras arbetssituation vi tillskansat oss under studien. Detta 

för att ytterligare öka studiens trovärdighet. För att ge läsaren en möjlighet att göra 

egna tolkningar och ge egen mening till studien har vi valt att skilja teori-, empiri- 

och analysavsnitt åt. Hade avsnitten vara inkorporerade i varandra finns det stor 

chans att läsaren påverkas av de argument som förs. 

 

Slutligen beskriver Denscombe (2009) att det kan vara svårt att göra en kvalitativ 

studie trovärdig i jämförelse med kvantitativa. Vi hävdar dock att en kvalitativ metod 

har varit det bästa alternativet för att få svar på våra frågeställningar samt för att 

uppfylla vårt syfte. Givetvis hade studiens resultat förändrats om studien hade gjorts 

om, med hänsyn till att vi just undersöker anpassning utifrån en specifik situation 

under en specifik tidsperiod.  

 

3.7.2 Överförbarhet 

Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att generalisering av kvalitativa fallstudier 

i många fall brukar ifrågasättas, något som Fejes och Thornberg (2015) menar beror 

på att kvalitativa studier ofta genomförs på specifika fall, personer och situationer. 

Fejes och Thornberg (2015) beskriver generaliseringar som hur resultatet av en 

studie kan appliceras på andra fall som inte undersökts i studien. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar dock att generaliserbarheten beror på vad som menas med 

begreppet generalisering. Avser det bara en generalisering av regelbundenheter på 

ytan, menar författarna att det inte finns några skäl för att ett mönster för ett fall inte 

skulle kunna gälla för fler tillfällen.  

 

I enlighet med kritiken av generalisering av kvalitativa studier menar vi att det är 

problematiskt att generalisera våra resultat för andra offentliga organisationer med 

andra arbetsuppgifter, uppdrag och syfte. Eftersom vi dessutom gjort en fallstudie av 

endast ett fall, blir dessutom generalisering av resultaten ännu svårare att motivera. 
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Alvehus (2013) beskriver att en viktig poäng med att studera ett enskilt fall är att 

kunna se till fallets specifika förutsättningar, vårt fall undersöks utifrån en specifik 

situation i omvärlden vilket också försvårar möjligheten att generalisera våra resultat 

eftersom motsvarande situation då måste anses likvärdig flyktingsituationen, vilket är 

svårmätt. Däremot anser vi att vår undersökning har kunnat påvisa hur anpassning 

utifrån omvärlden kan se ut i en offentlig organisation. Vår studie har således inte 

haft det huvudsakliga syftet att skapa förståelse för hur offentliga organisationer som 

kluster agerar eller anpassar sig utefter omvärldsförändringar. Studiens syfte har varit 

att testa teori, som tidigare nästintill bara testats på privata vinstdrivande 

organisationer, på en offentlig verksamhet. Vi anser däremot att vissa, övergripande, 

resultat kan komma att generaliseras, exempelvis en offentlig organisations 

handlingsutrymme kan tänkas vara överförbart till en likartad myndighet eller 

offentlig organisation. 

  

3.8 Forskningsetik 

Etik har vid forskning en grundläggande betydelse eftersom etiska frågor är anslutna 

till studiens integritet (Bryman & Bell 2013). En forskare bör vara kompetent inom 

sitt forskningsområde och besitta rätt kunskap och erfarenhet eller ha möjlighet till 

handledning under studien (Veal 2011). Vi anser oss besitta rätt kompentens inom 

forskningsområdet, eftersom studien har en deduktiv ansats där en stor mängd 

teoretisk information inom området har tagits fram innan framtagandet av empirisk 

fakta. Under hela arbetsprocessen har vi även haft tillgång till en handledare. 

 

Anonymisering är en etisk fråga som uppkommer vid forskning. Intervjuobjekt kan 

vara anonyma genom att personuppgifter och namn exempelvis tas bort i 

forskningen. Nackdelen med anonymisering av intervjuobjekt är att forskarnas 

uppgifter kan bli svåra eller omöjliga att kontrollera (Hermerén 2011). I denna studie 

har uppgifterna kunnat kontrolleras genom inspelade intervjuer. I vissa studier har 

inte den enskilda individens identitet någon relevans och i sådana situationer kan 

forskarna utlova anonymitet (Hermerén 2011). Namn och personuppgifter på 

intervjuobjekt kommer i denna studie inte ha någon relevans för studien. Däremot 

har deras positioner en relevans för forskningens kvalité, då vi har valt att intervjua 

personer i olika positioner för en empirisk bredd. Eftersom vi namnger positionerna, 
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skulle det gå att undersöka vilka personer som besitter dessa. Därmed har vi valt att 

anonymisera orten som studien utförts i, alltså orten där sektionen arbetar.  

 

Inom forskningsetik är det två vetenskapliga distinktioner som bör uppmärksamma, 

inomvetenskaplig- och utomvetenskaplig forskningsetik. Den inomvetenskapliga 

forskningsetiken berör forskningsresultatens tillförlitlighet, där vanliga regler är att 

forskningsdata inte är konstruerad eller förfalskad (Forsman 1997). Studien empiri 

kommer att baseras på information från intervjuer, som kommer att spelas in i syfte 

att stödja empirins tillförlitlighet. Även en sekundär studie har använts, där resultaten 

finns tillgängliga i en rapport vi blivit tilldelade. Den utomvetenskapliga 

forskningsetiken berör hur intressen utanför forskningssamhället påverkas av 

forskning samt hur dessa bör beaktas, där forskningsmetod och konsekvenser av 

forskningen är två frågor som diskuteras (Forsman 1997). 

 

Studiens metod avser att intervjua relevanta personer som kan besvara vilka strategi- 

och strukturförändringar som eventuellt har gjorts som konsekvens av förändringar i 

omvärlden och anses inte vara oetisk. Studien skulle möjligen kunna ses som en 

kritik mot studieobjektet, men eftersom studieobjektet avser en offentlig verksamhet 

som måste offentliggöra information gällande verksamheten oavsett, ser vi inte att 

studien skulle bidra till några negativa konsekvenser. Eftersom studien är av 

deduktiv karaktär, syftar den inte till att kritisera studieobjekt, utan endast ta hjälp av 

studieobjektet för att undersöka hur en offentlig verksamhet kan anpassa struktur och 

strategi vid större omvärldsförändringar. 

 

Att publicera sina resultat är en skyldighet som forskare har. Publicering är en 

grundläggande princip för att inte undanhålla andra forskare och samhället studiens 

resultat. Det finns flera syften med att publicera sin forskning och är en utgångspunkt 

för andra att vidareutveckla forskares idéer. Publicering är också nödvändig för att 

vetenskapssamhället ska kunna kontrollera och diskutera forskningsresultaten 

(Hermerén 2011). Studien kommer att publiceras efter en slutgiltig opponering och 

korrigeringar.  
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4 Empiri 

I följande kapitel kommer studiens empiriska material att redovisas. Kapitlet inleds 

med en kort beskrivning av den situation i omvärlden som påverkat vårt fallföretag, 

följt av en kortare beskrivning av fallföretaget och dess verksamhet. Därefter 

presenteras det empiriska materialet genom tre huvudrubriker: struktur, strategi 

samt omvärld. Vi knyter även genom kapitlet an till viss teori, teori som ytterligare 

kommer att analyseras i nästkommande kapitel: 5. Analys. Samtliga namn i följande 

avsnitt är fiktiva, deras position inom organisationen finns att tillgå i kapitlets 

fotnoter. 

 

4.1 Flyktingsituationen 

Antalet personer på flykt till följd av krig, förtryck eller förföljelse var under år 2015 

det högsta sedan andra världskriget. UNHCR, FNs flyktingorgan, har beräknat att 

över 60 miljoner människor befinner sig på flykt. Sverige är ett av de länder i Europa 

som tagit emot flest antal asylsökande varav en stor andel av dessa är 

ensamkommande barn (Sweden Abroad 2016). Det svenska asylsystemet står således 

inför utmaningar för att kunna registrera och skaffa tak över huvudet för de som 

anländer, fortsättningsvis krävs mer långsiktiga åtgärder så som planering inför 

etablering och integrering i samhället (Sweden Abroad 2016). 

 

“Det är en oerhörd tillgång för oss, alla människor som kommer. En 

utmaning men en möjlighet.”  (Elsa, regional biträdande verksamhetschef)  

 

4.2 Arbetsförmedlingen 

Arbetsförmedlingen är en svensk myndighet som verkar i hela landet. AFs 

uppdragsgivare är riksdag och regering, vilka formulerar de mål och uppgifter som 

skall utföras av AF. Övergripande mål för myndigheten är att:  

 

”… underlätta för arbetssökande och arbetsgivare att hitta varandra och 

att prioritera stöd till personer som står långt från arbetsmarknaden.”  

(Arbetsförmedlingen 2016).  
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I slutet av varje år utfärdar regeringen ett regleringsbrev som innehåller övergripande 

mål och prioriteringar för AF. Specifikt mål för etableringsuppdraget utifrån 

regleringsbrevet för budgetåret 2016, är att andelen av de nyanlända som lämnar 

etableringsuppdraget för antingen studier eller arbete ska öka.  

 

AF ansvarar också sedan år 2010 för samordning av etableringsinsatser för 

nyanlända till Sverige. Etableringsuppdraget omfattar personer mellan 20 till 65 år 

som har uppehållstillstånd som flykting, kvotflykting, skyddsbehövande samt deras 

anhöriga. Nyanlända över 18 år som inte har föräldrar i Sverige innefattas också av 

etableringsuppdraget. AFs uppdrag är att förenkla och påskynda vägen till högre 

utbildning eller arbete. I arbetet ingår också att upprätta och skapa en personlig 

etableringsplan som ska innehålla undervisning i svenska, kunskap om det svenska 

samhället samt arbetsförberedande aktiviteter. Tanken är att personer efter två år 

inom etableringsprogrammet ska ha en fast sysselsättning.  

 

I AFs regleringsbrev från budgetåret 2016 beskrivs AFs uppdrag, där ett av 

uppdragen avser åtgärder med anledning av flyktingsituationen. AF ska enligt 

regleringsbrevet:  

 

“... vidta de åtgärder som krävs för att anpassa verksamheten till det 

ökande antalet deltagare i etableringsuppdraget. Om myndigheten 

bedömer att regeringen behöver vidta åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna så ska Arbetsförmedlingen skyndsamt lämna sådana 

förslag till regeringen.” (Arbetsmarknadsdepartementet 2015). 

 

4.3 Struktur 

Respondent Anna
1
 berättar att det är Arbetsförmedlingens huvudkontor som tolkar 

de lagar och förordningar som gäller och ger direktiv vidare i organisationen. Det 

finns utrymme för Arbetsförmedlingen att tillsammans med beslutsfattare diskutera 

och påverka lagstiftning, men har tidigare bara handlat om mindre justeringar. Under 

                                                 
1
 “Anna”, nationell verksamhetssamordnare för enheten etablering och integrering. 

Arbetsförmedlingens huvudkontor, 3 maj 2016. 
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det senaste året har strukturella förändringar initierats från hög strategisk nivå inom 

AF. Hans
2
 säger att en ökad mängd resurser senaste året har öppnat för fler 

anställningar, nya lokaler, uppdatering av IT-system, ökad samverkan med 

Migrationsverket och förbättring av arbetsprocesser. 

  

Enligt Hans finns det en frihet för varje enskild arbetsförmedling vad gäller 

strukturella frågor. Detta påstående styrks även av respondent Elsa
3
 och respondent 

Olof
4
 som också beskriver hur varje kontors enskilda insatser kan påverka 

strukturella förändringar på nationell nivå. Lyckade strukturella konfigurationer som 

testats på lokal nivå kan tas upp till högre nivåer och sedan spridas ut nationellt, Elsa 

säger att detta perspektiv har förändrats inom AF de senaste åren. Elsa menar att det 

finns utrymme och möjlighet för flexibilitet av resurserna inom ramarna uppsatta av 

uppdragsgivaren, men att det ibland kan vara rätt trögrörligt när en förändring ska 

genomföras. Tidigare kom alltid strukturella bestämmelser från högre nivåer och det 

enskilda kontoret hade antingen väldigt lite, eller ingenting att säga till om saken. 

Denna utveckling går mer i enlighet med vad Scott (2003) skriver, att även om större 

organisationer oftast är mer formaliserade än mindre organisationer, tenderar större 

organisationer att bli mer decentraliserade i beslutsfattandet och mindre byråkratiska. 

Detta resonemang kommer utvecklas ytterligare i 5.0 Analys.  

 

“Så länge man håller sig inom de förordningar och ramar som finns, så 

har man oavsett vad det är för uppdrag väldigt stor frihet i hur man utför 

det.” (Elsa, regional biträdande verksamhetschef). 

 

Respondent Olof samt respondent Elsa anser att det finns mer än tillräckligt utrymme 

i lagen för att sköta och vid behov kunna anpassa sitt arbete. Givetvis poängterar 

båda två att det förekommer ramar som avgränsar hur verksamheten skall skötas. 

Olof beskriver även att rädslan för att träda utanför lagens ramar ibland kan begränsa 

                                                 
2
 “Hans”, nationell verksamhetssamordnare för enheten etablering och integrering. 

Arbetsförmedlingens huvudkontor, 3 maj 2016. 
3
 “Elsa”, Regional biträdande verksamhetschef. Arbetsförmedlingen, 26 april 2016.  

4
 “Olof”, Lokal chef för sektionen för etablering av nyanlända. Arbetsförmedlingen, 28 april 

2016. 
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enskilda personers initiativ och projekt, en rädsla som enligt Olof således är 

irrationell då det enligt honom finns tillräckligt utrymme för medarbetare inom AF 

att arbeta kreativt inom de ramar som finns. Elsa redogör däremot för att lagar och 

regler ibland kan begränsa Arbetsförmedlingens arbete, främst i form av 

effektiviteten i arbetsprocesserna. Exempelvis ersättningsystem för asylsökande, som 

skapar mycket onödig administration och skulle kunna gå att effektiviseras om det 

inte vore styrt av en lag. 

  

Olof beskriver att den frihet varje enskilt kontor ges har varit helt nödvändig för att 

vidhålla en god standard i hans arbete. Det senaste året har Olof kunnat dubblera 

arbetsstyrkan inom hans sektion (etablering av nyanlända, från 15 till 30 

medarbetare) och även en stor förändring i arbetssättet har gjorts. Det stora 

rekryteringsarbetet med tillhörande inskolning upplever Olof som påfrestande men 

nödvändigt för det dagliga arbetet, även Hans vittnar om en dubblering av 

medarbetare (från 20 till 40 stycken) på hans enhet på Arbetsförmedlingens 

huvudkontor. 

 

Sektionen har även omstrukturerat etableringsarbetet och delat in det i tre olika steg. 

Tidigare hade en enda handläggare ansvar för sina sökande genom samtliga tre steg. 

Det första steget avser att kartlägga individerna och deras erfarenheter, för att sedan 

placera dem på bostadsort där deras erfarenheter efterfrågas. Andra steget avser 

utbildning i form av exempelvis svenska språket, samhällskunskap och svensk 

kultur. Sista steget avser att få ut individer i arbets- eller studentlivet. Det nya 

arbetssättet förklarar såväl respondent Christoffer
5
 som Olof som en stor framgång 

för strukturen på sektionen för etablering av nyanlända. Dels är varje enskild 

handläggare inriktad mot specifika branscher vilka ligger inom handläggarens 

kompetensområde, samtidigt är hela arbetsprocessen uppdaterad. Inom sektionen 

finns tre stycken grupper, en grupp ansvarar för varsin process av etableringen.  

 

                                                 
5
 Christoffer, lokal teamledare inom sektionen för etablering av nyanlända. 

Arbetsförmedlingen, 25 april 2016. 
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Denna förändring tillkom enligt Christoffer för att AF vill fokusera på att istället för 

att försöka finna aktiviteter för de nyanlända, just finna passande jobb. 

Arbetsförmedlingens organisation som helhet skulle kunna jämföras med vad 

Mintzberg (1979) beskriver som divisionaliserad struktur, eller vad Chandler (1962) 

kallar multidivisionell form. Just sektionen för etablerings tidigare arbetsform skulle 

kunna jämföras med en professionsbyråkrati, då varje handläggare haft väldigt stort 

ansvar och ett mindre antal mellanchefer. Däremot ser vi att sektionen rör sig mot en 

mer strukturerad arbetsfördelning, samtidigt som de också försöker standardisera 

vissa delar av verksamheten, vilket skulle jämföras med att sektionen rörs sig mer 

mot Mintzbergs (1979) maskinbyråkratiska form än tidigare, vilket kommer 

diskuteras vidare i kommande avsnitt, 5.1.  

 

“Sen kan det vara annat om man ska göra större omorganisationer, som 

arbetssätt och så, som kan behövas bearbetas mer centralt. Men just i 

hanteringen av enskilda individer så ligger besluten på handläggare.”  

(Christoffer, teamledare).  

 

En intern utvärderingsstudie har gjorts av den nya strukturen och både Christoffer 

och Olof upplever situationen som bättre. Istället för att en person tidigare var 

ansvarig för en enskild individ kan medarbetare inom gruppen idag som ett resultat 

av försöken till standardisering av arbetsprocesserna, hjälpa och underlätta varandras 

arbete tillsammans, något som upplevs vara väldigt uppskattat på kontoret. 

Christoffer styrker även frihetskänslan i detta arbetssätt, varje handläggare har inom 

givna ramar möjligheter att använda sig av aktiviteter som de anser vara nödvändiga 

för att nå målet. Utifrån Arbetsförmedlingen som myndighet sett har beslutsfattandet 

och styrningen blivit mer decentraliserad, den utbildade operativa kärnan ute på 

kontoren har inflytande i organisationen, men styrs och kontrolleras idag mest av 

mellancheferna.  

 

Detta arbetssätt som Arbetsförmedlingen som helhet arbetar på kännetecknas även av 

vad Burns och Stalker (1961) väljer att beskriva som organiska strukturer. Ingen av 
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respondenterna
6
 uttryckte i intervjuerna att varken vertikal eller lateral 

kommunikation skulle vara mer vanligt förekommande, vilket också kan 

kännetecknas inom organiska strukturer. Vi tolkar det som att Arbetsförmedlingen 

som myndighet har gått från en mer mekanistisk struktur till en organisk struktur, 

något som Scott (2003) säger blir allt vanligare och innebär ökad lateral samordning 

och beslutsfattande. Lawrence och Lorsch (1967/2007) skriver också om organiska 

och mekanistiska strukturer, där organiska strukturer möter en lösare uppsättning 

formella regler och policies och har ett mer varierat informationsflöde. Se vidare 

resonemang under 5.1.  

 

Utifrån utvärderingsarbetet går det att avläsa att handläggarna anser att den nya 

arbetsprocessen är bättre och mer strukturerad än tidigare, men de saknar ibland 

kontinuitet i arbetet och de anställda uttrycker även en osäkerhet över vilka 

befogenheter teamledarna har. Utvärderingen visar också att arbetssättet tydligt 

behöver förmedlas till deras sökande, eftersom många sökande blir förvirrande av att 

byta handläggare. Dessutom anser hälften av handläggarna att det inte finns några 

tydliga regler och riktlinjer i den nya processen och att den skulle behöva tydligare 

struktur, men att de själva tar ansvar för att arbeta effektivt. Majoriteten av 

handläggarna anser att arbetstiden, 40 timmar i veckan, inte räcker till i förhållande 

till mängden arbetsuppgifter.  

 

De flesta handläggare menar också att om de varit mer organiserade och haft en 

bättre kommunikation internt, hade de kunnat underlätta för varandra. De anställda 

säger också att det behövs effektivare system att administrera i. Flertalet av 

handläggarna anser även att det saknas mål och visioner från AFs huvudkontor.  

 

Respondent Elsa talade om vikten av att Arbetsförmedlingen i så stor utsträckning 

som möjligt fokuserar sitt arbete på att förbereda inför den ökade mängd av 

nyanlända som just nu väntar på beslut om uppehållstillstånd. Eftersom ingen vet hur 

många som ges uppehållstillstånd är det enligt Elsa av yttersta vikt att fortsätta skapa 

en struktur som underlättar snabb kommunikation inom organisationen och 

                                                 
6
 Vid referering till ”respondenterna” avses endast den information som utgör vår 

primärdata. ”Anställda” eller ”handläggarna” avser således sekundärdata.  



 

 
 

47 

underlättar kartläggning av kompetenser hos de nyanlända. Enligt Christoffer är 

arbetet som handläggare inom sektionen för etablering av nyanlända en komplex roll 

och tar minst ett halvår till ett år att lära sig behärska. Att ha en fungerande struktur 

och möjlighet att snabbt kunna rekrytera och lära upp de nyanställda är därför enligt 

både Elsa och Christoffer viktigt, då situationen upplevs såväl som en stor utmaning 

men också en möjlighet för organisationen. 

 

4.4 Strategi 

Respondent Elsa berättar att Arbetsförmedlingens huvudsakliga strategier styrs av 

nationella övergripande förordningar och påverkas av regeringens årliga 

regleringsbrev. Huvudsakliga idén är att Arbetsförmedlingen ska finnas där 

arbetsmarknaden inte fungerar, just etableringsuppdraget som åligger 

Arbetsförmedlingen innefattas av en särskild lagstiftning. 

  

Elsa talar om att mer och mer ansvar för det operativa arbetet ges till enskilda kontor 

med syfte att nå medbestämmande och inflytande över alla nivåer av anställda. 

Däremot sker det övergripande strategiska arbetet i ledningsgruppen. En stor del av 

arbetet i ledningsgruppen är att diskutera frågan ”varför?” och ”vad?”, detta är ett 

nytt arbetssätt i AF och Elsa uttrycker att det tar tid att implementera nya strategier 

på grund av den kultur som råder. Respondent Hans intygar att även om kraven på 

service är likvärdig har varje kontor ett större inflytande idag, där kontoren mer och 

mer får arbeta med att besvara ”hur?” arbetsuppdragen ska genomföras. Det finns 

även en kontinuerlig dialog mellan AF och uppdragsgivaren kring arbetsuppdraget 

och om några korrigeringar behövs göras. Tack vare varje enskilt kontors ökade 

befogenheter och utrymme beträffande den operativa verksamheten, ges 

ledningsgruppen större chans att formulera och arbeta med övergripande strategiska 

frågor. 

  

Respondent Olof berättar att Arbetsförmedlingen de senaste åren har skiftat 

tillvägagångssätt från ett reaktivt arbete till dagens mer proaktiva arbetssätt. Det 

finns idag möjligheter att i större mån systematiskt syssla med kundrelationer och 

dennes behov är idag i mycket större fokus än tidigare. Olof beskriver att AF tidigare 

varit mindre framgångsrika beträffande deras lyhördhet för kundbehoven, men att 
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dagens strategi ligger mycket mer i linje med vad kunderna vill ha. AF arbetar 

mycket med att ge kunden förståelse och skapa förståelse för varför vissa aktiviteter 

är viktiga att utföra, som exempelvis varför korrekt CV-skrivning är av betydelse. 

 

“Vi har grundläggande strategier, att vi vill utvecklas, vi vill bli 

modernare, vi behöver liksom ta hjälp av digitaliseringen till en modern 

statsförvaltning. Som är till gagn för medborgarna och kunderna och den 

viker vi inte ifrån. Men vi har också då förväntningar från omvärlden som 

inte går i takt med det.” (Elsa, regional biträdande verksamhetschef).  

  

Medarbetarna inom sektionen för etablering av nyanlända försöker arbeta efter en 

och samma linje och det upplevs som mer stimulerande enligt Olof. Flertalet 

respondenter berättar också att AF i större utsträckning arbetar tillsammans med 

andra aktörer i samhället, att en mer kunddriven verksamhetsutveckling genomsyrar 

AF. Elsa betonar vikten av att AF arbetar med andra instanser i samhället för att 

skapa så bra förutsättningar som möjligt för medarbetarna och de nyanlända. 

Exempelvis testades möjligheten tillsammans med extern part att de sökande ska 

kunna boka tid hemifrån, något som fungerade så bra att det nu går att praktisera 

över hela landet. Samtidigt intygar Olof också att samverkan med Migrationsverket 

och de enskilda kommunerna blivit mycket effektivare. 

  

Hans förklarar att när situationen med ett ökat tryck av nyanlända uppstod, utförde 

Arbetsförmedlingen en riskanalys för att förbereda enheten på de risker som kan 

uppstå. De identifierade vilka riskområden som fanns och tog fram åtgärder för att ha 

en bra beredskap för eventuella risker. Elsa uttrycker att det är av stor vikt att på hög 

nivå i organisationen ha kunskap om vad som kommer att hända i framtiden. Det är 

viktigt för att kunna planera kommande beredskap. 

  

Christoffer upplever dock att sektionen för etablering av nyanlända inte har 

tillräckligt med anställda för att bemöta den förväntade ökade mängd nyanlända i 

framtiden. Olof berättar att det inte bara räcker med att tillsätta fler resurser i form av 

att anställa fler, utan att det även kommer att krävas kreativitet i arbetssättet. 

Christoffer förklarar att engagemanget för etableringsarbetet har ökat hos 
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medarbetarna i och med den rådande situationen och att också engagemanget från 

andra aktörer har ökat eftersom etableringsarbetet har blivit en allt större fråga i 

samhället. 

  

Flertalet av respondenterna uttrycker att det finns en flexibilitet och utrymme i 

verksamheten att genomföra förändringar. Olof förklarar att det är enkelt att 

genomföra förändringar, men att de är dåliga på att följa upp förändringar, för att 

uppmärksamma vad som gått bra och vad de skulle kunna förbättras. 

 

4.5 Omvärld 

Flertalet av respondenterna menar att verksamheten och dess omvärld är under 

ständig förändring. Anna beskriver AFs omvärldsbevakning som ett ständigt 

pågående arbete där de analyserar omvärldsförhållanden som påverkar deras 

organisation. När flyktingsituationen eskalerade behövde AF enligt Hans göra en 

riskanalys för att förbereda sig. Riskanalysen bestod av att identifiera vilka 

riskområden som fanns inför situationen, samt vilka åtgärder som de i 

beredskapssyfte kunde vidta för att förbereda sig inför etableringen av de som skulle 

komma att få uppehållstillstånd av Migrationsverket. Hans beskriver också att detta 

varit möjligt till följd av relativt långa handläggningstider hos Migrationsverket.  

 

En del av arbetet har bestått av att se till att det finns resurser för att anställa personal 

samt se till att det finns lokaler och IT-system som är kompatibla med det arbete som 

ska genomföras. Regeringen beslutade också i november 2015 att en ny metod skulle 

användas för att snabbare kartlägga kompetens hos nyanlända. Kartläggningen ska 

ske redan på asylboendet för att tiden i väntan på kommunplacering ska bli mer 

meningsfull och för att i ett tidigt skede ge en god grund för nyanländas inträde på 

den svenska arbetsmarknaden.  

 

Eftersom AF är en offentlig verksamhet som styrs av politik på både nationell, 

regional och lokal nivå har myndigheten också dessa olika förhållanden att ta hänsyn 

till i sitt arbete, vilket Elsa poängterar inte alltid går i samklang med varandra. 

Exempelvis då nationella och lokala politiker kan tänka och resonera i olika banor. 

På lokal nivå beskriver sektionschefen Olof att omvärldsbevakning sker i form av 
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stödgrupper, en per kommun där de ses en gång i månaden från olika verksamheter 

och myndigheter, exempelvis Migrationsverket. Olof upplever att han får mycket 

input genom dessa månatliga möten som underlättar arbetet med etableringen. På 

lokal nivå får även kontoret mycket omvärldsprognoser och information från 

huvudkontoret i Stockholm. AF verkar således vara införstådda i relationen mellan 

omvärldsförändringar och organisationens verksamhet och hur de påverkar varandra, 

i enlighet med Mintzbergs (1979) resonemang.  

  

Elsa beskriver också hur det kan vara kluvna förväntningar från omvärlden, 

exempelvis finns det kundgrupper som önskar utökad digitalisering av AFs tjänster. I 

vissa mindre kommuner vill man däremot ha kvar kontoren, för att de har ett stort 

symboliskt värde för hur människor ser på AF. I AFs egenskap av myndighet finns 

det också krav och förväntningar från opinionen hur AF arbetar och vilka resultat de 

levererar, beskriver flera av respondenterna. Däremot är det ingenting som 

respondenterna anser begränsa deras arbete. Christoffer beskriver också att 

omfattningen av flyktingsituationen har inneburit ett stort engagemang från flera 

aktörer, vilket gör det lättare att samarbeta och samverka.  

 

“Den här verksamheten förändras hela tiden, vilket är bra. Man försöker 

anpassa sig utifrån de situationer som uppstår. Det som jag har märkt 

under det här året är att engagemanget har växlat jättemycket, till det 

bättre. Man ser att många engagerar sig i frågan. Ju större frågan blir ju 

fler aktörer vill engagera sig och involvera sig.” (Respondent Christoffer, 

teamledare) 

 

Flera av respondenterna betonar vikten av samverkan för AF med andra aktörer för 

att kunna hantera omvärldsförändringar. Samverkan med exempelvis 

Migrationsverket, kommuner, sjukhus och andra aktörer som behandlar bostäder och 

utbildning är av stor vikt beskriver Hans. Det är viktigt att försöka skapa en ”sömlös” 

känsla för individen, menar han. 

 

“Vi är med om något historiskt, det är nu det gäller. Om vi kan möta 

kraven från omvärlden, har vi en framgångssaga.” (Respondent Olof, 

sektionschef.) 
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5 Analys 

Nedan kommer insamlad empiri att sammankopplas med vår teoretiska referensram. 

Analysavsnittet är indelat i tre huvudrubriker: struktur, strategi samt anpassning och 

passform.  

 

5.1 Struktur 

Utifrån empiri och teori kan vi tolka hur olika delar av organisationen rör sig mot 

olika strukturella former inom Arbetsförmedlingen. Myndigheten som helhet kan ses 

utifrån Mintzbergs (1979) divisionaliserade struktur, eller utifrån den 

multidivisionaliserade strukturen som Chandler (1962) beskriver vara framgångsrik i 

större, diversifierade organisationer. Det kan också argumenteras för att myndigheten 

Arbetsförmedlingen gått från en mer mekanistisk struktur till organisk struktur. 

Mandat och beslut över operativ verksamhet har förflyttats till enskilda kontor 

runtom i landet, en ökad lateral kommunikation och den ökade frihet varje kontor har 

kan ses som en minskning av formella regler och policies. Samtliga av dessa faktorer 

stämmer in i Burns och Stalkers (1961) och Lawrence och Lorschs (1967/2007) 

beskrivningar av vad organiska strukturer innebär.  

  

Samtidigt som beslutsfattandet inom Arbetsförmedlingen har blivit mer 

decentraliserat, något som Scott (2003) säger oftast händer med större organisationer, 

tenderar således sektionen för etablering av nyanlända att strukturera sin organisation 

mer åt den maskinbyråkratiska riktningen. Etableringsprocessen är idag uppdelad i 

tre olika grupper vilka är ansvariga för sitt eget område i processen, där en 

teamleader finns i varje grupp. Ovanför dessa agerar en övergripande sektionschef. 

Tidigare såg strukturen på sektionen ut att mer likna Mintzbergs (1979) 

professionsbyråkrati, där handläggarna fortfarande hade stor frihet men framförallt 

mellanchefsnivån var liten till obefintlig. Det är viktigt att återigen betona att 

Mintzbergs konfigurationer inte är några exakta, fasta former, utan ämnar visa åt 

vilken riktning strukturen pekar åt. Därför skulle det absolut kunna tänkas 

argumenteras för övriga fyra konfigurationer, men vi vill mena att sektionens nya 

riktning pekar mycket mer mot det maskinbyråkratiska hållet än åt enkel struktur, 
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adhocratisk organisation, missionsstruktur eller divisionaliserad struktur som enbart 

berör större organisationer. 

  

Vi tolkar den strukturella förändringen som ett försök att effektivisera verksamheten, 

utifrån empirin har vi kunnat utläsa att arbetsbelastningen har ökat utifrån den ökade 

mängden nyanlända och att den högst sannolikt kommer att öka ännu mer hösten år 

2016. Att mer maskinbyråkratiskt strukturera arbetsfördelningen torde indikera 

önskan om mer effektiva processer. Mintzberg (1979) menar dock att 

maskinbyråkratin och professionsbyråkratin har svårt att snabbt svara mot 

omvärldsförändringar och passar därför bäst i stabila omgivningar. Den omgivning 

sektionen för etablering av nyanlända befinner sig i bör beskrivas som dynamisk och 

långt ifrån stabil. Därför ställer vi oss frågande till hur sektionen för etablering 

kommer att klara av förändringar i framtiden i och med deras allt mer 

standardiserade arbetsätt.  

 

Vi inser att arbetssättet inom Arbetsförmedlingen, framförallt inom sektionen för 

etablering av nyanlända av flera olika anledningar, aldrig kan bli helt standardiserat. 

Exempelvis då myndigheten som sådan har en budget, samt ett årligt regleringsbrev 

från regeringen, vilket innehåller mål för verksamheten att förhålla sig till. Jacobsen 

och Thorsvik (2014) skriver att möjligheten till standardisering beror på två olika 

förhållanden, hur väl organisationen förstår på vilket sätt den ska lösa uppgiften, 

samt beroende på graden av förutsägbarhet hos uppgiften. Skiftningar i 

regleringsbrevet ligger egentligen helt utom Arbetsförmedlingens påverkan, varför 

en regelrätt standardisering av arbetsuppgifterna, av flera olika skäl, helt kan 

avfärdas. 

  

Trots den strukturella förändring som sektionen har genomgått, tolkar vi det som att 

många på sektionen upplever att det dagliga arbetets karaktär fortfarande går att likna 

med Mintzbergs (1979) professionsbyråkrati. Många handläggare uttrycker avsaknad 

av kontinuitet och framförallt en osäkerhet i vilka förväntningar de kan ha på sina 

teamledare, då teamledarnas befogenhet upplevs som oklar. Hälften av handläggarna 

på sektionen menar att de i det nya arbetssättet saknar tydlighet gällande riktlinjer, 

varför ett stort ansvar fortfarande läggs på den operativa kärnan av handläggare att 
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själva ta ansvar för ett effektivt arbete. Sektionen vill i teorin röra sig mot 

maskinbyråkrati i tillvägagångssättet men verkar, något motvilligt praktiskt fastna i 

vad som mer liknar en professionsbyråkrati. Det är anmärkningsvärt att en så stor 

andel av handläggarna anser den nya strukturen som bättre och mer strukturerad, 

men samtidigt fortfarande uttrycker avsaknad av tydliga regler och riktlinjer. Här 

finns klar förbättringspotential hos sektionen. Det finns också en risk att förvänta sig 

att varje enskild handläggare effektivt och självmant skall klara av rollen utan att 

känna att det finns tillräckligt understöd i organisationen. 

  

Flertalet av handläggarna säger också att de saknar mål och visioner från 

Arbetsförmedlingens ledning. Vi tolkar det därför som att det är viktigt att få 

samtliga medarbetare inom Arbetsförmedlingen att kunna förstå att verksamheten till 

väldigt stor del styrs av regeringen och det årliga regleringsbrev som formulerar 

vilka mål och uppgifter som gäller för arbetet. Uppenbarligen brister 

kommunikationen ut till de enskilda kontoren, eftersom så många handläggare menar 

att de saknar visioner från ledningen. Lane och Wallis (2009) skriver om 

svårigheterna med att arbeta med övergripande mål och policies inom offentlig 

sektor, dessa kan oftast vara komplexa och det är något som lämnar relativt stort 

utrymme för egna tolkningar. Detta kan vara en av anledningarna till att medarbetare 

inom sektionen känner att de inte riktigt har förståelse för vilka mål och visioner som 

gäller. 

  

Lane och Wallis (2009) skriver att de viktigaste ingredienserna i offentliga 

organisationer är styrning och strategisk ledning. Myndigheter har ofta ett stort eget 

ansvar att implementera policies och strategier, varför betydelsen av en strategisk 

ledning är stor. Offentliga organisationer står inför många olika val, exempelvis att 

utforma vilken struktur som ska gälla (Lane & Willis 2009). Här tolkar vi att den 

strukturella förändring som har skett på genomgripande nivå vittnar om en förståelse 

för vad som kan behöva förbättras. Som står beskrivet i första stycket i detta kapitel 

ser vi klara tendenser till att myndigheten som helhet rör sig mot Mintzbergs (1979) 

divisionaliserade form eller Chandlers (1962) multidivisionella struktur. Detta 

innebär ett ökat handlingsutrymme för den strategiska ledningen, något som 

eventuellt kan hjälpa till att öka tydligheten kring myndighetens övergripande mål 



 

 
 

54 

och förståelsen för dessa hos den operativa kärnan. Mintzberg (1979) skriver att det 

är väldigt viktigt att kommunikationen fungerar för att Arbetsförmedlingens 

divisionaliserade struktur skall fungera på bästa sätt.  

 

5.2 Strategi  

Jacobsen och Thorsvik (2014) menar att strategiskt tänkande har blivit allt mer 

vanligare i organisationer som verkar inom en marknad utan konkurrens. Den 

offentliga sektorn är frikopplad från marknadsekonomiska förutsättningar som 

konkurrens och i egentlig mening inte påverkas av utbud och efterfrågan. Strategin i 

den offentliga sektorn kan därför inte direkt ses ur ett generiskt perspektiv, vilket 

Barney (1991) menar avser hur organisationer strategiskt positionerar sig på en 

marknad. Däremot skulle regleringsbrevet utfärdat av regeringen, kunna jämföras 

med en generisk strategi, där regeringen tar ställning till var på marknaden AF 

behöver verka. Det strategiska arbetet inom AF internt går att jämföra med 

resursbaserad strategi som Barney (1991) menar avser interna förhållanden i en 

organisation, där AF bestämmer hur de ska uppfylla sitt uppdrag. Eftersom offentliga 

organisationer sällan kan välja vilken domän de vill arbeta i, bör strategi därför ses 

som ett medel för organisationen att förbättra prestationer och leveransen av service 

(Jacobsen & Thorsvik 2014; Boyne & Walker 2010). 

  

AFs huvudsakliga arbetsuppgift är att finnas där arbetsmarknaden inte fungerar. 

Deras övergripande strategiska arbete sker i ledningsgruppen där frågorna “varför?” 

och ”vad?” diskuteras, medan varje enskilt kontor ansvarar för ”hur” arbetsuppdraget 

ska genomföras. Upplägget går som tidigare nämnt att jämföra med en 

multidivisionell struktur, där ledningen fokuserar på formulerandet av strategier, 

medan det operativa arbetet överlåts till mellanchefer (Chandler 1962). Även om 

strukturen kommer efter strategin, skriver Chandler (1962) att en framgångsrik 

strategi bygger på en stark struktur, där en multidivisionell struktur är ett bra 

alternativ för större organisationer. Utifrån detta resonemang kan det tolkas att AF 

bör således ha en bra struktur för att stödja strategin. 

  

Tidigare har AF varit mindre framgångsrika rörande deras lyhördhet för 

kundbehoven, men dagens strategi ligger mer i linje med kundernas önskemål och 
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behov. Deras nya strategival, att arbeta mer kundorienterat är i enlighet med Boyne 

och Walkers (2010) resonemang. Eftersom organisationer inom den offentliga 

sektorn inte kan välja position på marknaden i den bemärkelsen som privata företag 

kan, bör strategiska val i den offentliga sektorn istället avse produkter, tjänster och 

processeffektivisering för att leverera bättre eller ny service (Boyne & Walker 2010). 

  

5.2.1 Miles och Snows typologi 

Att leverera bra service till befintliga kunder tillhör en försvarares strategi enligt 

Miles och Snow (1978). Det är dock svårt att hävda att AF i sin helhet skulle vara en 

försvarare, eftersom typologin förutsätter att organisationer är konkurrensutsatta. Det 

finns dock vissa karaktärsdrag hos en försvarare som är applicerbara på AF. En 

försvarare fokuserar på att effektivt producera produkter eller tjänster som är 

högkvalitativa eller har konkurrenskraftiga priser (Miles & Snow 1978). Offentliga 

sektorn har som grunduppgift att lösa problem och konflikter med minsta möjliga 

resursanvändning (Christensen et al. 2005). Detta kan tolkas som att organisationer i 

den offentliga sektorn måste leverera service som både är kostnadseffektiv och 

högkvalitativ. Utifrån empirin går det att tolka att sektionen för etablering försöker 

effektivisera sitt arbetsätt för att kunna hjälpa fler sökande, samtidigt är det viktigt 

för sektionen att hålla en hög kvalitet i sitt arbete. Det går även att tolka 

balansgången mellan att vara effektiva, samtidigt som de ska leverera service med 

hög kvalitet, som svår då deras nya arbetsätt har bidragit till att sökande känner en 

förvirring över den nya sökandeprocessen.  

  

För att kunna producera produkter eller tjänster så effektivt som möjligt, använder 

sig försvararen av en kostnadseffektiv och standardiserad kärnteknik, med en hög 

arbetsfördelning och formalisering (Miles & Snow 1978). Detta är karaktärsdrag som 

går att jämföra med sektionens nya arbetssätt, då den nya arbetsprocessen avser en 

högre grad av arbetsfördelning och är mer formaliserad än tidigare. Anledningen till 

den nya arbetsprocessen kan därför tänkas vara för att effektivisera arbetet. 

  

Samtidigt kan AF som myndighet liknas med en prospektör då myndigheten till stor 

del är decentraliserad, i den bemärkelsen att mycket av beslutsfattandet överlåts till 

de enskilda kontoren eller handläggare. Empirin talar även för att det finns en 
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flexibilitet i resurserna men behovet av en ökad flexibilitet finns, då det utifrån 

empirin kan upplevas som trögrörligt när en förändring ska genomföras. Detta är ett 

av prospektörernas administrativa problem, vilket bör lösas genom en låg 

arbetsfördelning och decentraliserad struktur (Miles & Snow 1978).  

 

Sektionen för etablerings nya arbetssätt borde därför försvåra deras möjlighet till 

flexibilitet i resurserna, eftersom den bidrar till en högre grad av arbetsfördelning. 

Men då den nya arbetsprocessen på sektionen bidrar till att sökande inte längre är 

beroende av en enskild handläggare, har flexibiliteten ökat i resurserna. Flexibilitet i 

resurserna kan antas vara viktigt för sektionen eftersom de verkar i en föränderlig 

omvärld. Det går även att avläsa från insamlad empiri att AF verkar i en mer 

digitaliserad värld där många av nuvarande tjänster kan komma att ersättas digitalt 

och att det kommer att krävas andra typer av resurser i framtiden.  

 

Utifrån ovanstående resonemang, kan AF som myndighet även liknas med en 

analytiker, eftersom de måste vara effektiva i sina stabila domäner och flexibla i de 

föränderliga domänerna (Miles & Snow 1978). Sektionen för etablering tillhör för 

tillfället en enhet som är under förändring och då krävs det enligt Miles och Snow 

(1978) flexibilitet i resurserna. Samtidigt har AF andra enheter som är stabila där det 

är viktigt att fokusera på effektivitet. 

  

Sektionen för etablering kan idag inte liknas med en reaktör, då den aktivt arbetar 

med att försöka förutse och påverka händelser i omvärlden. Exempelvis genom sitt 

samarbete med Migrationsverket, som konsekvent framställer prognoser till enheten 

för etablering, vilket bidrar till att enheten kan planera sina interna resurser inför 

framtiden. Däremot går det från empirin utläsa att sektionen tidigare har varit dålig 

på att vara uppmärksamma mot sin omvärld, vilket skulle kunna liknas med en 

reaktor.  

 

5.3 Anpassning och passform 

5.3.1 Anpassning till omvärlden 

Utifrån vårt fall är det tydligt att omvärlden och dess förändringar har påverkat AF. 

Eftersom ett av deras huvuduppdrag syftar till etablering av nyanlända har den 
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rådande flyktingsituationen lett till ökad arbetsbelastning och därmed också krävt 

anpassning av organisationen vilket framgår i regleringsbrevet från slutet av 2015.  

 

Det går att utläsa ur våra intervjuer att AFs anpassning gentemot omvärlden har skett 

och sker på nationell, regional samt lokal nivå, vilket stödjer Miles och Snows (1978) 

resonemang om att anpassning till omvärlden är en komplex process som täcker 

oräkneliga beslut och beteenden på flera nivåer inom organisationen. Det är tydligt 

att Arbetsförmedlingen aktivt arbetar med omvärldsbevakning på flera olika nivåer 

inom organisationen och både nationellt, regionalt och lokalt - samt i samverkan med 

andra myndigheter och aktörer. Däremot beskriver en av respondenterna 

problematiken med att nationell och lokal politik inte alltid går i samklang med 

varandra. Jacobsen och Thorsvik (2014) skriver att offentliga organisationer inte kan 

ta bort stödet till de allra svagaste, flertalet av respondenterna säger att även om de 

inte känner av kraven från samhället i stort, finns det en problematik i att som 

representant för offentlig sektor försöka ta alla sökandes förväntan i beaktning.  

 

Eftersom AF är en organisation som verkar inom den offentliga sektorn och således 

får sitt regleringsbrev tilldelat sig av regeringen, kan de inte välja själva var på 

arbetsmarknaden de skall verka eller påverka vilka mål som sätts upp. Däremot har 

sektionen och de enskilda kontoren möjlighet att till stor del bestämma hur de vill 

organisera sig och vilka medel som ska användas för att nå målen, vilket Hinings, 

Hickson, Pennings och Schneck (1974) påpekar är av stor vikt för att på ett bra sätt 

kunna absorbera osäkerhet i omvärlden. 

  

Enligt Miles och Snow (1984/2007) är det av vikt att anpassa organisationen och 

ordna resurser internt för att stödja anpassningen, vilket är det som AF i den 

operativa verksamheten kan påverka. Både strategiska och strukturella förändringar 

har gjorts med syfte att anpassa sig till omvärlden vilket Miles och Snow 

(1984/2007) menar är essentiellt för att lyckas anpassa sig på ett bra sätt.  

  

Ökad samverkan är också en del av den anpassning AF har gjort för att möta den 

ökade arbetsbelastningen, till följd av förändringar i omvärlden. Samverkan med 

andra myndigheter och organisationer har givetvis alltid funnits, men flera av 
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respondenterna beskriver hur samverkan ökat, både internt inom organisationen samt 

med andra myndigheter och organisationer externt. Detta för att bemöta situationen 

på bästa sätt samt att etablera nya kontakter med arbetsgivare som kan komma att 

erbjuda praktik- eller arbetsplatser och således effektivisera och underlätta 

etableringens arbete.   

 

5.3.2 Passform strategi och struktur  

Christensen et al. (2005) redogör för vikten av att undersöka vilket 

handlingsutrymme offentlig sektor har vid förändringar i omvärlden. Sektionen för 

etablering har ett stort handlingsutrymme gällande hur de vill strukturera sina interna 

resurser. De har ett givet uppdrag genom regleringsbrevet, men sektionen ansvarar 

för hur de väljer att uppfylla uppdraget. 

 

I teoriavsnittet framgår det även att det är viktigt att internt anordna sina resurser för 

att kunna stödja organisationens anpassning till omvärlden och att det är viktigt att se 

företaget som ett komplett system (Miles & Snow 1978). För att bemöta rådande 

omvärldsförändringar har sektionen för etablering av nyanlända dubblerat sina 

anställda och börjat arbeta mer strukturerat än tidigare, genom sin process i tre steg. 

Sektionens nya arbetsprocess har bidragit till att sökande inte längre är beroende av 

en enskild handläggare. Arbetsprocessen avser också en högre grad av 

arbetsfördelning och formalisering, vilket kan tänkas effektivisera arbetet (Miles & 

Snow 1978; Mintzberg 1979). Beroende på den ökade mängd människor som 

sektionen för etablering ska arbeta med, kan en effektiv arbetsprocess tänkas 

förstärka den interna passformen för att stödja den externa anpassningen till 

omvärlden. 

 

5.3.2.1 Begränsningar 

Huruvida en organisation kan anpassas beror på hur pass internt- och externt 

begränsade de är (Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003 s. 223-224). Det faktum att 

sektionen för etablering tillhör en offentlig organisation begränsar den till en specifik 

domän och kan därmed inte välja en annan domän som skulle vara mer lönsam 

(Jacobsen & Thorsvik 2014). Däremot kan de själva välja hur de vill strukturera sina 

interna resurser för att uppfylla sitt uppdrag. Teorin redogör för att organisationer 
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inom den offentliga sektorn är begränsade av lagar och regler som de anställda måste 

förhålla sig till (Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). Flertalet av 

respondenterna upplever dock inte att lagar och regler begränsar deras arbete, utan 

känner sig trygga av att ha lagar och regler att luta sig tillbaka på. En av 

respondenterna menar att lagar och regler kring ersättningsystemet för nyanlända är 

ineffektivt och kräver mycket resurser, men går inte att ändra på grund av lagarna 

som reglerar det. Utifrån detta tolkar vi det som att lagar och regler kan bidra till 

minskad effektivitet i vissa arbetssätt, men också är en trygghet för de anställda. 

Eftersom sektionen för etablering har utformat en ny arbetsprocess som förmodat är 

avsedd att effektivisera arbetet, kan lagar och regler som begränsar ett arbetssätts 

effektivitet påverka passformen negativt. 

 

Utifrån empirin går det även att avläsa att flertalet av respondenterna upplever att de 

anställda begränsar sig själva mer än vad lagar och regler gör, för att många är rädda 

för att göra fel och bryta mot lagar och regler. Mintzberg och Westley (1992) menar 

att en organisations strategi kan begränsas av att anställda som verkar inom en 

särskild struktur får särskilda preferenser och riskerar att bli inlåsta i ett speciellt 

tankemönster. En sådan begränsning skulle kunna påverka organisationens passform 

i den rådande omvärldsförändringen, eftersom det är en intern begränsning som 

påverkar organisationens möjligheter att genomföra förändringar (Hannan & 

Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). 

 

En annan intern begränsning som vi tolkar att sektionen för etablering har, är att en 

av respondenterna upplever att de inte har tillräckligt med resurser för att bemöta 

ökaningen av antal sökande i framtiden. Detta skulle enligt teorin vara en intern 

begränsning som påverkar huruvida organisationen kan genomföra förändringar 

(Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). En annan respondent menar att 

det inte bara krävs att de anställer fler utan att de blir mer kreativa i sitt arbetssätt för 

att bemöta den ökande arbetsbelastningen. Vi tolkar det dock som att denna 

kreativitet begränsas av att de anställda begränsar sig själva på grund av rädslan att 

bryta mot lagar och regler. Detta är faktorer som vi anser försvårar sektionens 

förändringsarbete för att bemöta den förändrade omvärlden.  
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Den offentliga sektorn har även hela samhället, det vill säga den allmänna opinionen, 

som en intressent, med olika åsikter, mål och idéer, vilket påverkar verksamhetens 

strategi och struktur (Coulter 2013; Christensen et al. 2005). Detta skulle kunna 

tolkas som en extern begränsning som är avgörande för huruvida en organisation kan 

genomföra förändringar (Hannan & Freeman 1977 se Scott 2003:223-224). 

Respondenterna upplever dock att samhället som helhet inte påverkar deras strategi 

och struktur i särskild hög grad. Däremot antar vi att sektionen heller aldrig skulle 

välja en struktur eller strategi som inte ansågs legitim av samhället, med grund i 

tidigare resonemang att de anställda begränsar sig själva på grund av rädslan att gå 

emot lagar och regler.  

 

5.3.2.2 Tät – och minimal passform 

Eftersom det är passformen som är avgörande för en organisations framgång och att 

det inte finns en given formel eller struktur, är det svårt att avgöra om sektionen för 

etablering har en lämplig passform mellan struktur och strategi (Miles & Snow, 

Lawrence & Lorsch 1967/2007). Scott (2003) menar att den bästa indikatorn för en 

organisations förmåga att anpassa sig till omvärlden, är dess fortsatta existens. Det är 

dock svårt att använda detta resonemang för sektionen för etablering eftersom den är 

en offentlig verksamhet, som inte kan välja bort aktiviteter som exempelvis privata 

organisationer inte funnit intressanta eller lönsamma (Jacobsen & Thorsvik 2014).  

 

Miles och Snow (1984/2007) menar att en missanpassning kan skyddas av en 

godartad omvärld, ibland även under långa tidsperioder, men det krävs en minimal 

passform för överlevnad i konkurrenskraftiga miljöer. Eftersom sektionen för 

etablering inte verkar i en konkurrenskraftig miljö, kan deras överlevnad inte heller 

visa om de har en minimal passform. Det faktum att sektionen har förbättrat sina 

resultat att få fler nyanlända i arbete, trots att de inte verkar i en särskilt stabil miljö, 

tolkar vi dock som att sektionen har mer än bara en minimal passform. 

 

Utifrån Miles och Snows (1978) typologi kan det entreprenöriella problemet 

jämföras med vilken strategi företaget väljer, medan det teknologiska- och 

administrativa kan jämföras med vilken struktur företaget väljer för att stödja 

strategin. Sektionen för etablerings entreprenöriella problem går som tidigare nämnt 
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att jämföra med försvararens, att kostnadseffektivt leverera bra service till sina 

kunder. Denna strategi bör stödjas av en struktur med en omfattande arbetsfördelning 

och en hög grad av formalisering (Miles & Snow 1978). Eftersom sektionens nya 

arbetsprocess avser både en högre grad av arbetsfördelning och formalisering, tolkar 

vi det som att deras nya struktur stödjer strategin och resulterar i en bra passform.  

 

Det är dock viktigt att uppmärksamma att den stora omvärldsförändringen inte 

påverkat sektionen för etablering i särskilt hög grad ännu, utan att de fortfarande 

planerar inför den största toppen. Detta utgör ytterligare en faktor för varför det är 

svårt att avgöra passformens lämplighet mellan struktur och strategi. Flertalet av 

respondenterna menar dock att sektionen för etablering kommer förbättra sina 

resultat genom att öka den procentuella andelen av antalet som kommer ut i arbete.  

 

Detta tolkar vi som en indikation på att sektionen för etablering lyckats anpassa sig 

till omvärlden, samt har en lämplig passform mellan struktur och strategi. Det 

betyder också att sektionens passform mellan struktur och strategi påverkar hur väl 

de lyckas anpassa sig till omvärlden, eftersom ju fler sökande sektionen lyckas sätta i 

arbete desto bättre lyckas de anpassa sig till omvärldsförändringen. Hur väl sektionen 

lyckas anpassa sig till omvärlden kommer även att påverka omvärlden i det 

avseendet att fler nyanlända blir integrerade i samhället.  
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6 Slutsats 

I studiens avslutande kapitel kommer studiens syfte samt frågeställningar att 

besvaras. Därefter följer studiens teoretiska bidrag, praktiska relevans samt förslag 

på framtida forskning. Kapitlet samt uppsatsen kommer att avslutas med en 

reflekterande text kring vår studie. 

 

6.1 Besvarande av huvudproblem 

Studien syftar till att öka förståelsen för hur en offentlig organisations strategi och 

struktur kan påverkas och anpassas vid en större förändring i omvärlden. Studien 

syftar också till att öka förståelsen för vilka möjligheter och begränsningar som 

föreligger organisationer inom offentlig sektor vid anpassning av strategi och 

struktur utefter förändringar i omvärlden. Studien syftar också till att testa teori 

kopplat till struktur – strategi – omvärld samt värdet av passform mellan strategi och 

struktur. Studiens problemformulering har varit: 

 

 Hur kan struktur och strategi påverkas och anpassas i offentlig verksamhet, 

vid större förändringar i omvärlden? 

 Vilka möjligheter och begränsningar har en offentlig organisation att 

anpassa strategi och struktur vid större förändringar i omvärlden? 

 

Genom vår studie har vi kunnat konstatera att större omvärldsförändringar påverkar 

en offentlig organisations strategi och struktur, samt vikten av passform mellan 

dessa. Utefter vårt fall har det varit tydligt att strategisk såväl som strukturell 

anpassning har gjorts för att bemöta förändringar i omvärlden. Eftersom offentliga 

organisationer, som bedriver myndighetsutövning, blir tilldelade sitt uppdrag av 

politiken kan de inte själva, i egenskap av myndighet, påverka vilket eller vilka 

uppdrag de ska utföra eller hur mycket hänsyn som bör tas utefter förändringar i 

omvärlden eller inte. Det åligger också offentliga organisationer att hjälpa och stötta 

alla parter i samhället, inklusive de svagaste (Jacobsen & Thorsvik 2014). Eftersom 

den offentliga organisationen blir tilldelade sitt uppdrag, måste de anpassa sig utefter 

detta. Således påverkas den offentliga organisationens struktur och strategi av det 
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årliga uppdraget. Vår studie har också visat att organisationen i hög grad kan påverka 

hur strukturen ska utformas och hur det strategiskt ska utföras.  

 

Trots att vår studie har konstaterat att en offentlig organisation har stort utrymme att 

utforma strategi och struktur utifrån uppdraget, kan processer som regleras av lagar 

begränsa arbetet och bidra till minskad effektivitet. Anställda i offentliga 

organisationer kan även begränsa sig själva i sitt arbetsätt på grund av rädslan att 

bryta mot lagar och regler. Det finns även begränsningar i form av tilldelade resurser 

och fast delegationsordning som påverkar vad och hur de kan anpassa verksamheten 

internt.  

 

Vi har genom vår studie även konstaterat att det är svårt att direkt applicera Miles 

och Snows typologi på en offentlig organisation, eftersom typologin förutsätter att 

organisationen verkar på en marknad och är konkurrensutsatt. Det entreprenöriella 

problemet blir således svårast att applicera på en offentlig organisation, eftersom det 

avser hur organisationer väljer att placera sig på marknaden i förhållande till 

konkurrenter. Däremot går det att se vissa tendenser och karaktärsdrag mellan hur en 

offentlig organisation väljer att strukturera sig, med de lösningar Miles och Snow 

redogör för de teknologiska- och administrativa problemet, men de går inte att 

applicera i sin helhet. Exempelvis går vårt fallföretags strukturella förändringar i 

vissa avseenden att jämföras med hur en förvarare löser sitt teknologiska- och 

administrativa problem. 

 

Mintzbergs sex konfigurationer har hjälpt oss att analysera förändringar i 

organisationsstrukturen. Dock har studien konstaterat att Mintzbergs konfigurationer, 

precis som Miles och Snows typologi, utgår från att organisationer verkar på 

konkurrensbaserade marknader, vilket offentliga organisationer arbetandes med 

myndighetsutövning sällan gör. Däremot går det även här att se tendenser och 

karaktärsdrag mellan Mintzbergs konfigurationer och offentlig verksamhet, men de 

går de inte att applicera i sin helhet. Exempelvis har vårt fallföretags nya arbetsätt 

uppvisat vissa tendenser som skulle kunna jämföras med en maskinbyråkrati. 
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Om passformen mellan struktur och strategi är tät eller minimal kan också vara svårt 

att med hjälp av teorin bedöma i en offentlig verksamhet. Detta eftersom alla 

indikationer på om en organisation har en tät- eller minimal passform avser 

organisationens framgång i relation till deras konkurrenter. Däremot har vi 

identifierat att passformen är viktig för en offentlig organisations prestationer. Därför 

skulle en offentlig organisations prestationer kunna vara en indikation på en tät- eller 

minimal passform.  

 

6.2 Teoretiska implikationer 

Vi har utifrån studien utformat en modell för att förenkla och skapa förståelse för det 

komplexa sambandet mellan en offentlig organisations anpassning till omvärlden och 

hur anpassningen påverkar organisationens strategi och struktur. Modellen redogör 

för hur strategi, struktur och passformen mellan dessa i en offentlig organisation 

påverkas av större omvärldsförändringar. Modellen avser en offentlig organisation 

som verkar under politisk styrning. Denna modell skiljer sig till viss del från vår 

modell i teorin som illustrerar sambandet mellan de olika teorierna. Skillnaderna är 

att en offentlig sektor inte kan styra vilka faktorer i omvärlden som organisationen 

ska anpassa sig efter, vilket modellen i det teoretiska avsnittet förutsätter att 

organisationen kan göra. Denna modell visar också att en offentlig organisations 

passform påverkar deras anpassning gentemot omvärlden, som i sin tur påverkar 

omvärlden. 

Fig. 9 Egen modell   



 

 
 

65 

 

1. Offentliga organisationer som verkar under politisk styrning och således har 

politiker som uppdragsgivare, väljer inte själva vilka faktorer i omvärlden 

som organisationen ska anpassa sig efter. Den offentliga organisationen 

måste utföra det uppdrag som tilldelas den. Om detta innebär anpassning till 

följd av förändringar i omvärlden är det vad organisationen får förhålla sig 

till.  

 

2. Uppdraget påverkar den offentliga organisationens strategi, eftersom de 

måste utforma en strategi för hur de ska uppfylla sitt uppdrag.  

 

3. Offentliga organisationens uppdrag påverkar även organisationens struktur, 

eftersom strukturen bör understödja strategin för att kunna ha en tät passform. 

 

4. Passformen mellan struktur och strategi kommer att påverka hur väl den 

offentliga organisationen anpassar sig till omvärldsförändringen. 

 

5. Hur väl den offentliga organisationen anpassar sig till förändringen i 

omvärlden kan i sin tur också påverka omvärlden.  

 

6.2.1 Modellens begränsningar 

Modellen redogör inte för vilka specifika omvärlds- eller interna förändringar som 

eventuellt skulle kunna uppstå i en offentlig verksamhet, utan visar endast 

förhållandet mellan dem vid en större förändring i omvärlden. Viktigt att poängtera 

är också att modellen är en förenkling av verkligheten, den är ingen given sanning 

över statiska förhållanden. Vi avser att modellen ska kunna användas som redskap 

till förståelse för sambandet mellan extern anpassning och intern passform för en 

offentlig organisation som arbetar med myndighetsutövning.  

 

6.3 Praktiska implikationer 

Studien har, bortsett från den teoretiska relevansen, även bidragit med praktisk 

relevant kunskap. Som nämnt har tidigare forskning främst syftat till att undersöka 

strukturell och strategisk anpassning till omvärlden inom privat sektor. Gemensamt 
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för dessa studier har varit att framgångsrika organisationer anses ha en tät passform 

mellan strategi och struktur. Vi har genom vår studie praktiskt kunnat belysa att 

strategisk och strukturell anpassning till omvärlden är viktigt även för offentliga 

organisationer. Det finns dock vissa begränsningar som kan hindra 

anpassningsförmågan, exempelvis styr inte den offentliga organisationen sitt eget 

uppdrag och kan således inte välja att inte anpassa sig till omvärldsförhållanden 

genom att exempelvis istället fokusera på andra kunder och eller marknader, vilket är 

unikt för offentliga organisationer. Offentliga organisationer är också i stor 

utsträckning begränsade av lagar och regler, vilket dels kan försvåra deras arbete 

men också skapa en rädsla i att kreativt utforma sitt arbete för att riskera övertramp 

på de lagar och regler som finns. Detta är kunskap som är relevant för offentliga 

organisationer att ha i beaktning, vid utformandet av strategi och struktur.  

 

6.4 Framtida forskning 

Det finns idag en begränsad mängd forskning inom den offentliga verksamheters 

strategi och struktur och passformen emellan dessa, vi anser att det är ett område som 

behöver uppmärksammas mer inom forskningen. Vår studie har uppmärksammat att 

det är viktigt att en offentlig organisation anpassar sig till omvärlden och att det finns 

en passform mellan strategi och struktur för att kunna stödja anpassningen. Däremot 

skulle det vara intressant att genomföra en liknande studie med fler fallföretag i en 

liknande situation, för att undersöka om vårt resultat är överförbart. 

 

Då vår studie har avsett att undersöka hur en offentlig organisation påverkas vid en 

större omvärldsförändring, vore det intressant att genomföra en liknande studie som 

avsåg att undersöka offentliga organisationers passform mellan struktur och strategi 

vid stabila omvärldsförhållanden. Eftersom vår studie i enlighet med teorin har 

uppmärksammat att en offentlig organisations passform har stor påverkan på 

organisationens förmåga att anpassa sig, skulle det vara intressant att undersöka 

vilket inflytande passform har på anpassningen i en stabil omvärld. 

 

Eftersom majoriteten av forskningen av passform inom den privata sektorn har 

genomförts kvantitativt, skulle det även vara intressant att utföra en kvantitativ studie 

gällande strategi, struktur och passform i den offentliga sektorn. Detta för att kunna 
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jämföra resultaten med befintlig forskning av struktur, strategi och passform inom 

den privata sektorn.  

 

6.5 Slutreflektion 

Passform, anpassning, struktur och strategi är enormt breda begrepp som innehåller 

många olika tolkningar och har många olika betydelser inom organisationsteorin. Vi 

inser att vårt valda ämne är oerhört komplext och vi är således ödmjuka inför det 

faktum att vår forskning bitvis tvingas förenkla en komplicerad verklighet. 

  

Det är intressant att konstatera att offentliga organisationer på många sätt utsätts för, 

samt uppvisar, liknande mekanismer som privata företag gör. Samtidigt som 

förutsättningarna på andra plan skiljer sig markant. Exempelvis kan offentliga 

organisationer från år till år inte själva bestämma över vilka mål som ska uppfyllas. 

Även om offentliga organisationer internt har möjligheter att formulera sin strategi 

och organisera sin struktur, kan det därför diskuteras huruvida den svåraste 

utmaningen för offentliga organisationer kan tänkas vara det långsiktiga arbetet i att 

skapa en fungerande passform mellan strategi och struktur. Passformen i 

organisationen är viktig, den är framförallt viktig för att den avgör hur snabbt och 

effektivt organisationen kan anpassa sig till omvärldsförändringar. 

  

Det kan rimligen fastslås att den kontinuerliga, dynamiska, process som utgör 

sökandet efter en tät passform mellan struktur och strategi inom offentlig 

organisation, bör störas av det faktum att formulerandet av vilka mål som ska 

uppfyllas sker utanför organisationens egen kontroll. Detta försvårar framförallt för 

en offentlig organisations möjlighet att snabbt kunna anpassa sig till större 

förändringar i omvärlden.  

 

Emellertid, om den offentliga organisationen trots allt lyckas möta kraven från 

omvärlden, kan det leda till en framgångssaga.  
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Bilaga A – Illustrationer 
 

Figur 1. Egen modell med inspiration av Mintzberg (1979). ss.11. 

 

Figur 2. Mintzberg, H (1979). Enkel struktur. ss.12. 

 

Figur 3. Mintzberg, H (1979). Maskinbyråkrati. ss.12. 

 

Figur 4. Mintzberg, H (1979). Professionsbyråkrati. ss.12. 

 

Figur 5. Mintzberg, H (1979). Divisionaliserad struktur. ss.13. 

 

Figur 6. Mintzberg, H (1979). Adhocratisk struktur. ss.13 

 

Figur 7. Mintzberg, H (1983). Missionsstruktur. ss.14.  

 

Figur 8. Egen modell. ss.25. 

 

Figur 9. Egen modell. ss.64
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Bilaga B – Intervjuguider 
 

Intervjuguide ”Christoffer” -  Lokal teamledare inom sektionen för 
etablering av nyanlända. 

 

1. Berätta om din roll på Arbetsförmedlingen 

2. Hur har din roll förändrats i och med ökningen av nyanlända? 

3. Vad utför ni för arbete? Hur utför ni ert arbete? 

4. Hur upplever du er omvärld? Stabil eller Dynamisk?  

5. Vad har sektionen för mål och hur gör ni för att uppnå dem? 

6. Hur har målen förändrats och tillvägagångsättet att nå dem sedan ökningen av 

nyanlända? 

7. Har anställda en förståelse för målen och hur ni ska uppnå dem?  

8. Hur har er sektion strukturmässigt förändrats i och med rådande förhållande i 

omvärlden? Hur var den innan ökning av nyanlända?  

9. Upplever du att ni har fått friare händer i takt med att antalet nyanlända har 

ökat? 

10. Upplever du att ni har en strategi som är anpassad till omvärlden?  

11. Upplever du att ni har en struktur som stödjer er strategi? 

12. Hur upplever ni kraven från samhället? Hur anpassar ni er till dessa?  

13. Upplever ni att befintlig lagstiftning ger er tillräckligt med spelrum för att sköta 

ert arbete? 

 



 

 
 

II 

 

Intervjuguide ”Elsa” - Regional biträdande verksamhetschef. 
Arbetsförmedlingen 
 

1. Berätta om din roll på Arbetsförmedlingen 

2. Hur arbetar ni för att anpassa er till rådande förhållanden i omvärlden? Både på 

en strategisk- och operativ nivå. Vad har en enskild sektion för frihet? 

3. Hur går det till när en sektion på ett kontor vill göra förändringar i 

arbetsprocessen? 

4. Upplever ni att befintlig lagstiftning ger er tillräckligt med spelrum för att sköta 

ert arbete? 

5. Hur upplever ni kraven från samhället? Hur anpassar ni er till dessa? 

6. Hur ser du på Arbetsförmedlingens framtid?  

 

 



 

 
 

III 

 

Intervjuguide ”Olof” -  Lokal chef för sektionen för etablering av 
nyanlända. 
 

1. Berätta om din roll på Arbetsförmedlingen 

2. I din roll som sektionschef, vilken befogenhet har du att anställa personer efter 

det behov som finns? 

3. Upplever du att befintlig lagstiftning ger er tillräckligt med spelrum för att sköta 

ert arbete? 

4. Vilka strukturella förändringar har gjorts under det senaste året? 

5. Vilka strategiska förändringar har du upplevt under det senaste året? 

6. Upplever du att ni har en strategi som är anpassad till omvärlden? 

7. Upplever du att ni har en struktur som stödjer er strategi? 

8. Vad har ni för omvärldsbevakning? Hur följer ni omvärldens utveckling? 

9. Hur har ni anpassat er till omvärlden enligt dig? 

10. Hur fungerar er planering utefter flyktingsituationen? 

11. Hur upplever du kraven från samhället? Hur anpassar ni er till dessa? 

12. Hur ser er styrning och era styrsystem ut? 

13. Hur fungerar er prestationsmätning? 

14. Hur ser du på sektionen för etablerings framtid? 



 

 
 

IV 

 

Intervjuguide ”Hans” - Nationell verksamhetssamordnare för enheten 
etablering och integrering.  
 

1. Berätta om ni roll på Arbetsförmedlingen 

2. Hur arbetar ni för att anpassa er till rådande förhållanden i omvärlden, både 

på en strategisk- och operativ nivå? 

3. Vad har varje enskild sektion för frihet att genomföra förändringar? 

4. Vilka strukturella förändringar har gjorts under det senaste året? 

5. Vilka strategiska förändringar har gjorts under det senaste året? 

6. Upplever du att ni har en strategi som är anpassad till omvärlden? 

7. Upplever du att ni har en struktur som stödjer er strategi? 

8. Hur går det till när en sektion på ett kontor vill göra förändringar i 

arbetsprocessen? 

9. Hur har omvärldsförändringen med ökat antal sökande påverkat era resultat? 

10. Upplever du att befintlig lagstiftning ger er tillräckligt med spelrum för att 

sköta ert arbete? 

11. Hur upplever du kraven från samhället? Hur anpassar ni er till dessa? 

12. Hur ser du på enheten för etablerings framtid? 



 

 
 

V 

 

Intervjuguide ”Anna” - Nationell verksamhetssamordnare för enheten 
etablering och integrering.  
 

1. Berätta om ni roll på Arbetsförmedlingen 

2. Hur arbetar ni för att anpassa er till rådande förhållanden i omvärlden, både 

på en strategisk- och operativ nivå? 

3. Vad har varje enskild sektion för frihet att genomföra förändringar? 

4. Vilka strukturella förändringar har gjorts under det senaste året? 

5. Vilka strategiska förändringar har gjorts under det senaste året? 

6. Upplever du att ni har en strategi som är anpassad till omvärlden? 

7. Upplever du att ni har en struktur som stödjer er strategi? 

8. Hur går det till när en sektion på ett kontor vill göra förändringar i 

arbetsprocessen? 

9. Hur har omvärldsförändringen med ökat antal sökande påverkat era resultat? 

10. Upplever du att befintlig lagstiftning ger er tillräckligt med spelrum för att 

sköta ert arbete? 

11. Hur upplever du kraven från samhället? Hur anpassar ni er till dessa? 

12. Hur ser du på enheten för etablerings framtid? 

 

 

 

 


