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1 SAMMANFATTNING/ABSTRAKT 
Författare: Annica Hamrin 
Titel: Omorganiserar man bort företagssjälen i större svenska företag? 
Uppsats: Soc 346, 41-60 p 
Handledare: Birgitta Ericsson 
Sociologiska institutionen, vårterminen 2004 
 
Företaget Com är ett företag i telekombranschen och som fokuserar sig på att utveckla olika 
tjänster för både privat – och företagskunder inom både Sverige och norden/Baltikum. Företaget 
har ett par tusen anställda och organisationer är både hierarkiskt och matris uppbyggt. Man 
driver tjänsteutveckling både i linjen och i projektform, vilket medför att nätverken blir 
komplexa och måste även de befinnas på olika ledder, beroende på vilken roll man har i 
företaget, och i vilken del av processen man befinner sig i, som de som utför eller de som ska 
besluta. Företaget omorganiserar ofta, likt många andra företag och har nyligen gjort en större 
centraliseringsomorganisation med påföljden att flera småorter lades ner och många fick avsked. 
Avskedsgrundande var både kompetens, ort och anställningsår och detta påverkade personalen 
som under ett halvår var oroliga, lågproducerande innan besked kom. Därefter har det tagit 
ytterligare ett halvår för att bygga beslutsfora inom olika områden, bestämma hur utveckling 
skall bedrivas o s v. I min tidigare undersökning som rörde hur företagsklimat påverkar 
personalen vid förändringar framkom det att just gruppen var så viktig och att alla de 
omorganisationer gör att människors incitament för att agera aktivt, kreativ påverkas negativt. 
Jag vill därför göra en undersökning för att se om så är fallet genom en fallstudie av en division 
som var operativ mellan 1995 och 2003. Jag har själv arbetat där under perioden, gjort vissa 
observationer och har tillgång tillofficiella dokument som kan användas i undersökningen. Min 
hypotes är att genom frekventa uppbrytningar av arbetsgrupper så påverkas även företagets 
vinst- och omsättningsfördelar i tappad effektivitet. Min utgångspunkt är ett symboliskt 
interaktionistiskt perspektiv där gruppsjälen/företagssjälen är hur man definierar situationen i 
företaget och borde agera därefter. Resultatet av att man om man inte gör det kan då te sig som i 
denna fallstudie att en hel tjänsteportfölj splittras och kompetens skingras.  
 
Genom att forska i litteraturen vad som sägs om arbetsgruppers påverkan på effektivitet och 
lönsamhet är mitt syfte att försöka fastställa vad som är viktigt för att gruppen ska växa och 
utvecklas på ett bra sätt. Det som tidigare varit ett problem för företag är att vissa arbetsgrupper 
varit för starka så att man inte kunnat förändra sin organisation till rådande marknadsfaktorer och 
därför inte kunnat växa, utan kanske t o m fått avvecklas. Jag vill försöka förstå vad det är som är 
viktigt för medlemmarna i en grupp/företag och se hur olika faktorer kan påverka genom att 
kategorisera ämnen från litteraturen och se om dessa kan hittas hos ”mitt fall”.  
Genom att föra upp det interaktionistiska perspektivet till en företagsledarnivå försöka se 
klimatet och känslan i företaget som ett uttryck på att man definierat situationen rätt och agerat 
på ett anpassat sätt, och vad som kan hända om man inte gör det, och vilka faktorer det är främst 
som påverkar.  
Nyckelord 
Gruppens själ 
Infrastrukturera för en lärande organisation 
Definiera situationen, agera därefter 
Gruppresultat, en paradox: trygghet - oro 
Arbetsledning 
Förändringar 
Företagsklimatet 
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2 PROBLEMBESKRIVNING 
Bakgrund 
Com är ett företag inom telekombranschen som fokuserar sig på att utveckla olika tjänster för 
privat – och företagskunder inom både Sverige och Norden/Baltikum. I min tidigare 
undersökning som rörde hur företagsklimat påverkar personalen vid förändringar framkom det 
att just gruppen var viktig och att omorganisationer påverkar medarbetarna negativt. 
Organisationens (Com) utveckling mellan 1992-2004, från decentralisering till centralisering och 
hur detta påverkade min fallstudiegrupp ska belysas i denna uppsats 
 
”Min” grupp bestod av en utvecklingsavdelning, marknad, order och leveransavdelning, stab för 
ekonomi/personal och information. Personerna jag kommer att intervjua kommer från chefsledet, 
utvecklingssidan och från order och leveranskontoret, en administratör, sälj och produktsidan, 
för att få en så bred spridning som möjligt. Personerna är av olika kön, positioner och var i 
medelåldern. De flesta av respondenterna var med från början, 1992, då enheten byggdes upp 
och genomgick en liknande stor förändring som man just gjort, fast då decentraliserade man 
istället för centraliseras. Man lokaliserades ut på olika orter men huvudplaceringen var i 
Stockholm. Man samlade ihop utomliggande verksamhet till portföljen under en hatt för att få till 
hela kedjan, från att utveckla, sälja till att leverera. Det innebar att man fick slå sönder vissa 
monopol och inrutade områden med egen dominans, vilket upplevdes som slitsamt, enligt 
respondenterna. 
Nu centraliseras de olika småbolagen men utan den kunskapen om verksamheten eftersom den 
bestämts av ledare uppifrån. Tidigare hade man kontroll på hela kedjan och även om man 
jobbade individuellt i något led så samordnades arbetet av medarbetarna själva. Den tidigare 
förändringen då man etablerade enheten var slitsam eftersom man fick göra sig av med en del 
folk i processen och nu har man återigen utsatts för detta.  
Den grupp jag valt att studera upplevdes av omvärlden som mycket sluten. Orsakerna till detta 
var bl.a. den internationella andan som fanns och den specifika kompetens man hade inom 
gruppen. Det fanns en mängd olika funktioner inom gruppen, vilka medverkade i hela 
produktionskedjan. Påtaglig var närheten till omvärld och marknad, vilket innebar täta besök av 
internationella kollegor, kunder och leverantörer. Tjänsternas tekniska komplexitet förstärkte 
känslan av en egen värld. De flesta befattningarna krävde en långvarig inlärningsprocess, 
samtidigt som kunskaperna var starkt efterfrågade av andra företag inom branschen. Denna 
erfarenhet innebar att personalen i sig bar med sig en egen historia att föra vidare. Anställning av 
yngre personal har varit minimal och de flesta tillsättningar var interna eller av någon med lång 
erfarenhet från moderbolaget. Gruppens organisation var till sin uppbyggnad först platt, d v s det 
fanns en VD sedan ett chefsled, därefter medarbetare med eget ansvar/mandat.  
Där fanns en infrastruktur för en lärande organisation, vilket innebar att man hade egna kurser 
om tjänsterna, man hade introduktionspaket till nyanställda och man lärde av varandra 
kontinuerligt genom interaktiva sammankomster.  
Cheferna satt inte på samma stol länge och man hade en aktiv hållning till att personalen bytte 
arbete frekvent. Tjänsterna var komplexa och riktades till stora företag. Fåtalet personer hade 
kompetens till att handskas med dem, även marknadskommunikationen och detta bidrog till att 
höja nivån bl.a. så blev de guldcertifierade. Lönerna var generellt högre än i övriga företaget.  
 
Efter den första integreringen blev enheten hierarkiskt uppbyggd. Detta glapp mellan högre och 
lägre nivåer medförde att strategier och idéer, som ledare på högre nivåer försökte implementera, 
inte uppfattades av de anställda på den lägre nivån. Även ideal och synsätt var svåra att sprida 
från moderbolaget inom enheten och därmed få en enad företagsanda. Detta har skapat en 
speciell värld för denna division som s a s levde helt på egen hand men styrdes utifrån, och just 
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detta fick enheten att sluta leden så att de utanför hade föga inblick i vad som pågick förutom 
rena siffror och de verksamhetsmål man mätte enheten på.   
 
Kompetensen var mycket kopplad till området där man befann sig fysiskt. Flera andra företag i 
branschen var lokaliserade där och man bedrev i viss mån utveckling tillsammans, vilket 
präglade området som kunde kallas exklusivt.  
Gruppen var en typisk mogen, stabil grupp som hade en mängd symboler/koder, specifika 
beteenden och normer gemensamt, samt en väldigt speciell själ/anda som inte fanns inom andra 
enheter. Nu är det splittrat och integrerat med huvudbolagets olika divisioner, vilket har gjort att 
man inte har kontroll på hela kedjan från tillverkning till försäljning.  
Hur denna grupp påverkats vid centraliseringen med moderbolaget är utgångsläget för denna 
studie samt se på den påverkan det får av en organisation/enhet som tidigare förmått knyta 
samman olika delar av verksamheten och generera känslan av att man tillhör samma kollektiv 
och har en utpräglad själ/anda och organisationsidentitet. Denna själ/anda handlade mycket om 
sammanhang, kontinuitet och helhet.  
 
Vid gruppens nyetablering 1992 var moderbolaget en strikt hierarkiskt uppbyggd organisation 
som måste satsa på särskilda områden för att få fart på tillväxten. För att kunna göra det så 
decentraliserades bolaget och ”min grupp” kom då till. Gruppen/enheten blev då ett dotterbolag 
och del i en internationell allians. Detta fungerade inte så bra så 1995 köptes dotterbolagen 
tillbaka och integrerades i moderbolagen. Nedan beskrivs hur utveckling/avveckling kom till.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2004 nu har moderbolaget 
centraliserats och en total 
uppsplittring av hela gruppen är 
gjord. På ”Utveckling” är man 
bara 2 pers kvar 

2003 flytt av hela gruppen från 
befintliga lokaler till 
moderbolagets mindre attraktiva 
område och en viss uppdelning 
börjar ske av gruppen på andra 
befintliga enheter 

1995 den etablerade gruppen ska nu 
tillbaka in i moderbolaget och man 
integreras som en division med 
personal från moderbolaget i 
befintliga lokaler 

1992 Com decentraliseras och 
etablerar bl.a. denna grupp med 
200 personer för att kunna få 
samverkan 
och effektivitet i portföljen  

 
 
Denna fallstudie ska belysa vad som händer en väletablerad grupp som splittras sönder i en 
omorganisation och vilken påverkan detta får för medlemmarna i gruppen. Dessa skötte själv sin 
”affär” och personalen var säljinriktad och problemlösningsorienterad vilket påverkade 
resultatet. Chefen som ansvarade för enhetens resultat hade i sin ledningsgrupp 9 personer som 
ansvarade för de olika delarna i processen och var direktrapporterande.  
Andan/identiteten är en viktig aspekt av konfliktreduktion, samverkan och orientering mot 
enhetens övergripande mål och det kan man tydligt konstatera att en särskild anda fanns inom 
denna enhet, för trots många komplexa personligheter så hade man samma mål, vilket 
reducerade konflikter påtagligt.  
Min hypotes är att genom frekventa uppbrytningar av arbetsgrupper så påverkas förutom 
gruppsjälen/känslan även företagets vinst- och omsättningsfördelar i tappad effektivitet. Min 
utgångspunkt är ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv där gruppsjälen/företagssjälen är hur 
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man definierar situationen i gruppen/företaget och agerar därefter. Resultatet av om man inte gör 
det kan då te sig som i denna fallstudie att en hel tjänsteportfölj splittras och kompetens skingras.  
 
Syftet är att jämföra vad litteraturen säger och jämföra detta med empiriska undersökningar. 
Genom att forska i litteraturen vad som sägs om arbetsgruppers påverkan på effektivitet och 
lönsamhet försöka fastställa vad som är viktigt för att gruppen ska växa och utvecklas på ett bra 
sätt. Är det viktigt för medarbetarna att befinna sig i stabila grupper för att trivas och vara mest 
effektiva? Det som tidigare varit ett problem för företag är att vissa arbetsgrupper varit för starka 
så att man inte kunnat förändra sin organisation till rådande marknadsfaktorer och därför inte 
kunnat växa, utan kanske t o m fått avvecklas.  
Jag vill försöka förstå vad det är som är viktigt för medlemmarna i en grupp/företag och se hur 
olika faktorer kan påverka samverkan genom att kategorisera ämnen från litteraturen och se om 
dessa kan hittas hos ”mitt fall”.  
Genom att föra upp det interaktionistiska perspektivet till en företagsledarnivå försöka se 
klimatet och känslan i företaget som ett uttryck på att man definierat situationen rätt och agerat 
på ett anpassat sätt och vad som kan hända om man inte gör det och vilka faktorer det är främst 
som påverkar.  
Intresset för gruppers betydelse inom företag har till stor del uppkommit under de år jag arbetat 
inom ett storföretag. Företaget har mestadels varit decentraliserat med marknadskopplade 
enheter med eget resultatansvar. Decentraliserade enheter handlar om behov att prioritera 
flexibilitet, marknadsorientering, kostnadsmedvetenhet och resultatorientering på lägre nivåer. 
Detta förenklar produktutveckling, produktion och marknadsföring i syfte att skapa ett företag i 
företaget.  
En decentraliserad enhets identitet är ofta oklar och frågor kring självständighet, särart, gränser, 
tillhörighet och samverkan blir mer markant eftersom strukturerna inte alltid fungerar. Med 
strukturer menar jag organisationens uppbyggnad och vem som ansvarar för vad, d v s olika 
roller inom företaget. Detta drabbar även personalen som inte alltid förstår hur strukturen hänger 
ihop och man tappar sin själ och roll.  
Trenden verkar ändras till att storföretagen nu vill centralisera för att få bättre kontroll och 
kostnadsuppföljning/besparing vilket innebär att grupper bryts upp och skingras. Det har skrivits 
mycket om starka grupper som hindrar utvecklingen och motarbetat förändringar men jag kan 
konstatera (genom tidigare undersökning) att medarbetarna accepterar förändringar som en del 
av den tid vi lever i men att man inte uppmärksammar konsekvenserna av att dessa 
kunskapsnätverk slås sönder och kräver mycket energi och kreativitet att forma nya.  
 
Vikten av de förhållanden som påverkar en organisation som har en egen identitet där 
upplevelser och handlande utgjort en bas för kollektivt handlande, som i och med centralisering 
slås isär, är fokus för min uppsats. Hur man upplever det i gruppen har varit min utgångspunkt. 
Man kunde på olika nivåer i gruppen se samstämmighet beträffande uppfattningen om en 
gemensam enhet, där alla kände sig delaktiga och viktiga led i kedjan. Identiteten och 
yrkesstoltheten var viktig för enheten och man bar både synliga och dolda symboler. 
Igenkännandet av varandra inom hela enheten var påtaglig både för dem själva och för andra.  
 
Kläder, logotyper och företagsnamn var bara några faktorer som försvann efter samgåendet med 
moderbolaget men det märktes inte på de medarbetare som blev kvar inom verksamheten och 
fortsatte som vanligt.  
Tvärtom, man skärpte gränserna utåt betydligt och värnade alltmer om den gamla andan. Kanske 
just detta var en bidragande orsak till att hela enheten till slut splittrades och medarbetarna 
skingrades? 
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2.1 INTRODUKTION 
Omorganisationen bestod av att moderbolagen inom alliansen köpte tillbaka sina dotterbolag, 
och enheten integrerades till en affärsdivision inom moderbolaget, för att slutligen splittras helt 
vid centraliseringen av Com. Förändringen var total för de medarbetare som varit med vid 
nyetableringen 1992 och som nu 2004 är skingrade. Uppslag till ämnet fick jag när resultatet av 
min tidigare uppsats om hur företagsklimatet påverkas (såsom den definierats av Richard 
Normann, Skapande företagsledning 1975, känslor – attityd – beteende) hos dem som blir utsatta 
för omorganisationer. Där tyckte människor inom varierande branscher att förändringar inom 
företaget är jobbiga eftersom grupperna påverkas. Gruppen är viktig tyckte man eftersom man 
behöver gott kamratskap för känslan och trivseln samt för att kunna samverka och inte behöva 
upprätta nya nätverk,. Resultatet från den undersökningen utgör den bas och inspiration till de 
frågor som ställts i denna uppsats.  
 
2.2 PRECISERAT PROBLEM 
När man omorganiserar så förändras ofta grupperna radikalt. Resultatet av detta innebär ofta att 
samverkan mellan medarbetare inom olika grupper splittras och måste omformas, eftersom man 
bytt ansvarsområden och arbetsuppgifter. När dessa kunskapsnätverk och arbetsgrupper splittras 
upplever medarbetarna det som ett problem eftersom företag generellt sätt omorganiserar ofta. 
Grupp/företagskänslan påverkar nytänkande, ”make it happen”, d v s ha kraft till att se till att 
saker och ting händer, särskilt inom stora svenska företag där en viss tröghet i besluts – och 
utvecklingsprocesserna kan noteras.  
Själva grunden till undersökningen utgår ifrån det symboliska interaktionistiska perspektivet, d v 
s hur man i gruppen definierar situationen och agerar utifrån det. Denna fallstudiegrupp har efter 
en total sönderslagning nu upphört, vilket har inneburit en kraftig tillbakagång i Coms portfölj 
och där nu tillväxtmöjligheten är liten.  
Gruppens betydelse ökar alltmer eftersom arbetsuppgifterna kräver mer samarbete, menar 
organisationsteoretikerna (Normann, Alvesson m f l.) Smågruppsdynamiken svarar också på 
människornas sociala och psykologiska behov, enligt Schein, (1988) och att samspelet mellan 
individer i arbetsgrupper ligger ofta bakom störningar i en organisation när detta inte fungerar. 
Samverkan ses som avgörande för såväl människors arbetslivskvalitet som verksamhetens 
effektivitet. 
 
Faktorer som Symboler, Klimatet, Relationer, Ledarstilen, Kommunikationen, Arbetsplatsen har 
befunnits viktiga för samverkan, både inom litteraturen, samt empirin. Hur dessa påverkar 
samverkan finns djupare beskrivet längre fram. Enligt Kurt Lewin (1952) så är begreppet 
gruppklimat vedertaget inom socialpsykologin och används för att beskriva tillstånd och 
förändring i grupper. Innebörder, betydelser, värderingar och symboler som delas av ett antal 
människor i en organisation och hur man på förhåller sig till sin verklighet. Han beskriver 
gruppklimatet som ett uttryck för ”gruppens själ”.  
 
Organisationen i sig är ett problem för samverkan i och med de alltmer frekventa 
omorganisationer som förekommer. Respondenterna som jag intervjuat har samtliga uppgivit att 
de inte samverkar eftersom man bryter upp organisationsstrukturen (vem som ansvarar för vad) 
och då måste man ersätta dem som flyttats i nätverken. Personer som känner varandra väl 
samverkar smidigare och har mer förståelse för varandra då de kan se situationen ur flera 
perspektiv, och agera därefter. Mitt intresse för ämnet väcktes då jag stått nära den grupp som 
fallstudien bygger på, och sett hur den fallit sönder och hur det påverkat den speciella själ/anda 
som försvann. Därför ville jag forska mer om gruppens betydelse och om upplevelsen efter en 
stor omorganisation där man brutit upp gruppen samt denna betydelse för gruppsjälen.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
En förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig internt och till sin 
omvärld på ett likartat sätt. I modern organisationsteori (Alvesson/Björkman 1996, 
Normann/Wikström 1994) betraktas organisationen som en fråga om gemensamma 
föreställningar, referensramar, symboler och innebörder. Hur stämmer det in på gruppen? Hur 
förankrad var enheten? Hade man samma föreställningar, referensramar, innebörder? Ja, enligt 
de flesta respondenterna så hade man det och det var därför man också fick denna speciella 
stämning i gruppen.  
Organisationsbyggande syftar till att utveckla en för personalen gemensam identitet förknippad 
med organisationstillhörighet och känslan av att organisationen hänger samman. Det handlar om 
att förvandla en formell organisation till en fenomenologisk sådan, d v s förankra organisationen 
som enhet i de anställdas medvetande och upplevelsevärld på ett sådant sätt att en uppdelning av 
många –mellan vi och icke- vi följer organisationens gränser.  
 
Kurt Lewin hävdar att interaktionen i gruppen måste förstås utifrån generella krafter i 
relationerna mellan medlemmarna och i relationen mellan gruppen och omgivningen. 
Relationernas art och kvalitet blir avgörande för gruppklimatet, sammanhållningen och 
konflikthanteringen. Richard Normann/Solveig Wikström (1994) vidareutvecklar detta med att 
även regler och rutiner har betydelse. Tillåter de rörlighet och fria samtal på arbetsplatsen eller 
binder de människorna vid maskiner, dataskärmar och skrivbord? Lokaliteterna har sin 
betydelse, finns pausutrymmen där diskussioner kan försiggå? Finns sammanträdesrum och rum 
för enskilda samtal? Är det lätt för den enskilde medarbetaren att få byta arbetsuppgifter? Kan 
tillfälliga arbetsbyten i lärande syfte ske? Dessa faktorer kommer att vidare granskas i denna 
studie var för sig för att se hur dessa påverkat fallstudiegruppens själ. 
 
Namnet ”gruppen själ”, kommer från Le Bon (1916) som menade att människor i 
gruppsituationer tenderar att förlora sin personlighet och uppträder som om gruppen fått en 
speciell makt över personen. Han menade att gruppens inflytande kunde jämföras med 
hypnotisörers och refererar till suggestion för att förklara gruppskeendet.  
Enligt gestaltpsykologi forskare så styrs vi av vår egen strävan att tolka och ge mening åt andras 
handlingar. Meningen finns inte i andras handlingar utan i vår perception av dessa. Detta 
stämmer väl överens med det symboliskt interaktionistiska utgångsläget där vi måste tolka och 
förstå för att själva kunna svara med rätt beteende. I en grupp så blir det hur man definierar 
situationen och agerar på det som avgör samverkan och därmed resultatet.  
Grupprocesser lämnar utrymme för både konstruktiv och destruktiv samordning. Inom företaget 
har även starka grupper funnits som motstått organisationsförändringar och klarat av bättre 
resultat än övriga enheters. Gruppens betydelse har förändrats på senare år då företagen starkt 
kostnadsbesparar och skär ned på personal, vilket innebär att man måste bilda kunskapsnätverk 
för att få utvecklings- och lanseringsprocesser så korta som möjligt, enligt Döös arbetslivsrapport 
2003, och där relationen människor emellan blir allt viktigare. Det är människornas samverkan i 
gruppen som sedan skapar företagets ”anda” eller ”själ”.  
 
Grupprocesser och dess funktioner kan man förstå på flera nivåer, enligt Eric Ohlsson 1998, en 
öppen som är synlig, verbal och på ett personligt/privat som inte är verbal, vilket kräver att man 
kan tolka och förstå trots det. Man kan betrakta grupper som sociala och levande system som 
uppstår, fortlever, förändras och försvinner. I gruppen delar man intressen, mål och karaktär. 
Vissa uppgifter kräver komplexa och relativt hårt strukturerade organisationsformer medan andra 
kan vara mer lösa. Alla grupper behöver normer, roller, maktfördelning, kommunikation och 
relationer.  
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Vad är gruppklimat enligt teoretikerna och vilken betydelse har det? 
Enligt Kurt Lewin (1952) så är begreppet vedertaget inom socialpsykologin. Man använder 
begreppet för att beskriva tillstånd och förändring i grupper. Man intresserar sig för innebörder, 
betydelser, värderingar och symboler som delas av ett antal människor i en organisation. Det vill 
säga, hur man på ett djupare plan förhåller sig till sin verklighet. Han beskriver gruppklimatet 
som ett uttryck för ”gruppens själ”.  
 
Richard Normann beskriver företagsklimatet som en gruppdynamik väsentlig för företagsandan, 
i boken ”Skapande företagsledning” (1975) Svårigheterna är att beskriva förloppen inom en 
grupp, d v s hur de förhåller sig till varandra och hur de utför handlingar tillsammans. Man 
använder därför gärna metaforer för att beskriva skeendet, ofta hämtad från sinnesintrycken av 
temperatur såsom varmt, kyligt e t c. Väder och klimat har speciell karaktär och det omger oss 
snarare än finns på en bestämd plats och är ytterst svår att förutsäga, därför används de. 
Klimatmetaforen ger en tydligare bild och är därför användbar när man vill ge en 
fenomenologisk beskrivning av en grupp eller kommunicera upplevelser till varandra. Det finns 
många begrepp för själva klimatet på arbetsplatsen och för grupprocesser, och min avsikt är att 
titta på dess determinanter och effekter.  
 
Arbetsplatsens utformande kan påverka gruppen på olika sätt och därmed möjligheten till 
samverkan på olika nivåer och ledder.  
Ett av resultaten inom klimatforskningen man kommit fram till är resultatet att determinanterna 
för gruppklimat är ledarskap och mötesformer och gruppklimatets effekter är påverkan av 
gruppens förmåga att utföra sin uppgift och de enskilda personernas prestationer, utveckling och 
hälsa. Dessa terminander/effekter är det som jag tänker belysa hos fallstudiegruppen för att se 
vilken påverkan de har för skapandet av den speciella andan/själen hos gruppen och 
företagsklimatet.  
 
I en studie av arbetsgrupper inom industriell verksamhet framhåller Paolillo (1982) att klimatet i 
högre grad är en funktion av situationella än personliga faktorer. Betydelsefulla negativa faktorer 
var gruppens storlek och antalet nivåer i organisationens ledning medan kontakt med 
arbetsledningen var en positiv faktor. Paolillo vill hellre se determinanter och effekter som ett 
cirkulärt växelvis förhållande till varandra. Determinanter kan vara (förutom ledarskap och 
gruppstorlek) delaktighet i beslutsprocesser, teamträning, i utvecklingsstadium och effekter kan 
vara (förutom effektivitet och utförandeförmågan) kommunikation, självförtroende, individuell 
kreativitet (som är viktigt i stora organisationer med många omorganisationer och sönderbrutna 
nätverk), där den egna insatsen kan vara avgörande för att få saker och ting hända. Man kan 
också se gruppklimatet som ett mätvärde på underliggande dolda processer. Klimatförändringar 
kan ses som ett synligt tecken på förändringar i gruppens osynliga grundläggande 
konstruktionsprocesser och har stor påverkan på gruppens anda/själ. Samverkan i gruppen är ett 
mätvärde på detta.  
Upplevelsen i gruppen är meningsfull i relation till olika förhållanden inom gruppen och i dess 
omvärld. Den existerar också hos gruppmedlemmarna som en inre representation. Gruppklimatet 
påverkas av gruppens existensvillkor såsom förhållanden i omgivande organisation och 
arbetsuppgifter.  
 
Kurt Lewins fältteori angående sociala krafter knyter an till klimatteorin eftersom det beskriver 
underliggande grupprocesser och närmare förklarar gruppers handlande. Krafterna som upplevs i 
gruppen kan t e x vara förväntningar, målsättningar, intentioner. Lewins resonemang syftar på 
individens perception eller tolkningar av andras handlande och den sociala situationen som 
helhet för att förklara skeendet. Klimatet skapas i en växelverkan mellan perception och 
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handling, kommer på detta sätt att utgöra en social konstruktion av central betydelse för 
gruppens existens och verksamhet.  
 
Elton Mayos utförde en undersökning 1927-32 på Western Electric´s Hawthornes fabrik av vad 
som påverkar produktiviteten inom företaget. (se Döös arbetslivsrapport) Undersökningen visade 
att det inte var arbetsmiljön, som man studerade i första fasen, inte heller pauser, lönesätt (2a 
fasen) utan att arbetsgruppen var liten, ledningen, inkomsten, omväxling (rolighetsfaktorn) och 
uppmärksamhet, som påverkade produktiviteten. Det är organisationsmedlemmarnas kollektiva 
subjektivitet, gemensamma känslor, idéer, föreställningar och tankesätt som man intresserar sig 
för och vilka är konsekvenserna för dem som saknar grupp/organisationstillhörighet. 
Förutom att omorganisationer innebär att sociala grupperingar bryts upp och inverkar negativt på 
tillhörighetskänslan så kan även frekventa namnbyten göra det. Byte av logotyp och andra 
symboler kan påverka eftersom man inte vet vilket budskap som skall kommuniceras. 
 
Artefakter/symboler har mera avgränsad betydelse och avser med detta fysiskt materiella uttryck 
för en kultur. En artefakt kännetecknas av enligt Alvesson/Björkman (1996) att den är a) en 
produkt av mänskligt agerande som existerar oberoende av sin skapare b) är avsiktlig, dvs. den 
har uppkommit eller existerar för att lösa ett problem eller tillfredsställa ett behov c) kan 
varseblivas genom sinnena och d) har en innebörd, dvs. kommunicerar något (värderingar, ideal, 
estetiska upplevelser etc.) till en grupp och bidrar därmed till skapandet av företagssjälen.  
De mest påtagliga faktorer/teman jag hittat i litteraturen som bidrar till skapandet av gruppsjälen 
har jag definierat som  
Symboler 
Klimatet 
Relationerna 
Ledarstilen 
Kommunikationen 
Arbetsplatsen 
Teman/faktorerna har särskilt lyfts fram i det teoretiska material som jag tagit del av och dessa 
variabler har definierats som viktiga för produktivitet/effektivitet men främst viktiga för att 
skapa samverkan och gruppkänsla. Teman/faktorerna blir de som empirin/intervjuerna kommer 
att fokusera på, eventuellt finna några nya, som förklaring på vad gruppsjälen påverkas och 
består av.  
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4 METODBESKRIVNING 
Denna fallstudie av en enhet inom ett stort telekomföretag som till en början var ett dotterbolag 
och del av en internationell allians mellan olika länder. Det viktigaste när man studerar ett enskilt 
företag/enhet enligt Mats Alvesson/Björkman (1996), är att man måste lyckas identifiera några 
teman som är av bred relevans och därmed har ett generellt intresse. Det gör man för att göra 
studien mer intressant för läsaren så att studien balanseras mellan en inträngande och djup 
beskrivning som ger en känsla för det enskilda fallet.  
Teman behandlar dimensioner av mera allmän relevans så man kan göra jämförelser med andra 
företag som antagligen brottas med liknande problem. De teman jag kunnat finna viktiga i 
litteraturen har varit klimatet, konflikter, arbetsplatsen, ledarskap, kommunikation och 
gruppsamhörighet. Dessa har jag tittat närmre på och haft som fokus vid djupintervjuerna, för att 
se vilken påverkan dessa teman/faktorer haft för min fallstudiegrupp och gruppsjälen.  
Jag använder detta sätt för att bena upp vilka ingående variabler som måste belysas för att kunna 
se vilken påverkan de har, både enligt teorin samt på fallstudiegruppen. Risken är annars att 
studien flyter ut, blir rörig och det blir svårt att klargöra vad som egentligen är 
påverkansfaktorer.  
 
Negativ kan vara att jag tar upp förhållanden efter omorganisationen och utfört intervjuer efter 
den, vilket kanske kan försvåra för läsaren att följa med i resonemanget. Det gäller att pendla 
mellan empirisk särart och intressanta tolkningar (begreppsanvändanden) så att studien blir så 
innehållsrik som möjligt.  
 
Jag har delat upp forskningsprocessen för studien grovt sätt i tre olika faser; orienteringsfas, 
fördjupningsfas/analys sam skrivfas, som ett sätt att komma fram på, även om faserna inte följer 
strikt varandra utan går stundtals omlott.  
Den första fasen, orienteringen, har jag inte behövt lägga ner så mycket tid på eftersom jag 
arbetat i denna grupp från integreringen med moderbolaget, sedan också med en del av de 
medarbetare som skingrats. För att kunna identifiera vad som är viktigt har krävt att jag växelvis 
måste förflytta mig mellan ett inifrån och utifrånperspektiv för att i nästa fas bestämma mig för 
vilka fördjupningar som bör göras.  
 
Vidare måste de observationer jag kunde göra beaktas för att kunna tolka beteenden, attityder 
och interaktionen medarbetarna emellan. Avslutningsvis kommer sedan analysfasen där den 
totala bilden skall vägas in. Här skapas distans till studieobjektet för att man så objektivt skall 
kunna utföra analysen. Detta är en växelverkande process eftersom när man gjort en upptäckt 
som ska analyseras så kan man behöva forska mer och det i sig leder till nya analyser/nya rön.  
 
Fältarbetet 
Fas ett och två innefattar ett mindre fältarbete, d v s öka kunskaper om den miljö jag tänker 
studera. I mitt fall så är det en grupp som självständigt existerade från 1992 fram till 2003. Jag 
har gjort egna observationer, utfört 8 djupintervjuer och har själv deltagit i det dagliga arbetet på 
gruppen under flera år (1995-2003). Jag samarbetar fortfarande med en del av dessa personer 
som har givit bra återkoppling på mina antaganden och frågor. Vid symbolisk interaktion så är 
det viktigt att kunna ta positionen av den man studerar för att förstå hur denna person ser och 
tolkar sin värld, och dess agerande. Här har jag en fördel som själv arbetat med dessa människor 
men ändå stått vid sidan om (då jag redan från början kom från moderbolaget och aldrig var med 
vid nyetableringen) så kan jag mycket väl se det från någon i gruppens synvinkel. Flertalet 
observationer jag kunde göra bidrog till den kunskap om gruppen som jag har idag, såsom all 
skriftlig dokumentation.  
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Intervjuer 
Intervjuerna utgör ju en väsentlig del av fältarbetet och har varit ganska svåra att få till stånd. 
Detta beror på att moderbolaget har avskedat ett stort antal medarbetare vilket medfört en ökad 
arbetsbörda för de kvarvarande. Utöver dessa intervjuer gjordes utan bandupptagningar ett ca 20 
tal samtal i situationer kunde t e x vara lunchen, kafferasten, i skrivarrummet eller i samband 
med annat möte. som knöt an till de specifika frågeområden. 
 
Informanterna 
Personer som tidigare satt i gruppens produktledning och utvecklingsavdelning. De har funnits 
tillgängliga och kunnat på flera sätt belysa hur enheten fungerade. Personerna har olika 
positioner, är av olika kön och ålder, med mångårig erfarenhet från dotterbolaget och dess 
verksamhet. En av dessa satt själv med i ledningsgruppen och har varit till stor hjälp.  
 
Respondenter 
Respondenterna har valts ut från enhetens olika verksamhetsområden. En var utvecklingschef, 
två var produktchefer, en var utvecklare, en har varit resultatområdeschef, en sekreterare, en från 
order- och leveransavdelningen, en säljare. De har varit av olika kön och i medelåldern. Varje 
respondent representerar en del av verksamhetskedjan och speglar organisationens olika grupper 
och nivåer. Dessa har gjorts med bandupptagningar som sedan sammanfattats och analyserats.  
 
Deltagande observationer 
Jag deltog i fallstudiegruppens vardagsliv vilket har varit en fördel till skillnad mot dem som 
aldrig känt sitt studieobjekts situation. Naturligtvis kan detta vara en nackdel eftersom man kan 
förlora objektiviteten. Jag började inte i denna enhet utan kom att lära känna den gradvis efter det 
första samgåendet med moderbolaget, från vilket jag kom själv. Jag fick ansvaret som 
projektledare att flytta enheten på moderbolaget till dotterbolagsenheten samt att få rutiner och 
beslutgång att fungera. Jag satt själv med i ledningsgruppen under hela perioden till splittringen. 
Jag känner att jag både var en åskådare och deltagare (en av dem och inte) vilket gör mig 
objektiv, dessutom har jag mina kontaktpersoner som jag stämt av mina uppfattningar med.  
Gemensamma händelser är ett sätt att komma närmare varandra i en organisation. Dessa 
händelsers betydelse uppdagas genom intervjuer och/eller att personalen frekvent pratar om dem. 
Om händelsen samlar olika delar av organisationen så är det kanske extra intressant eftersom 
vissa människor aldrig annars möts än vid dessa tillfällen, pga. att man t e x sitter på olika orter 
och arbetar med olika saker. Möten jag deltagit i är t e x ledningsmöten, informella möten, 
frukostmöten, konferenser och enskilda möten på en mer personlig nivå.  
 
Den fysiska omgivningen 
En organisation har också en materiell dimension. Dessa materiella förhållanden, lokaler, 
arkitektur, inredning, statussymboler kan ses som kulturella uttryck (artefakter) som inspirerar 
tolkningarna. Det är intressant hur personalen förhåller sig till sin miljö och hur den präglar dem 
som arbetar där. Jämför med t e x Kista, som för många symboliserar teknisk kompetens och 
högteknologiska företag bidrar till en speciell företagsanda för personer som arbetar där.  
 
Man kan säga att jag använt olika metoder för fältarbetet, dels genom min egen erfarenhet, dels 
genom att förlita mig på synpunkter från informanter, formella djupintervjuer, spontana samtal, 
deltagande observationer vid olika mötessituationer, studiet av speciella uttryck för kulturen 
(artefakter) samt tagit del av skriftligt material såsom affärsplaner, protokoll, personaltidningar 
mm.  
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Genom denna studie där det empiriska materialet utgör spjutspetsen på min metodologiska pil 
hoppas jag kunna belysa behovet av att när man gör förändringar i grupper förstå vikten av att 
engagera medarbetarna själva så den blir så smidig som möjligt. Detta till trots att det tar något 
längre tid (tid som oftast går till spillo för allt det man få i efterhand justera eftersom man inte 
hunnit beakta allt tidigare.) 
 
Fallstudiens syfte är att den ska generera tolkningar och analyser som är av intresse långt utöver 
det specifika fallet och att förstå medarbetarnas gemensamma uppfattningar, känslor, idéer, 
föreställningar och tankesätt. Fallstudien ska fungera som ett medel för att kunna säga något av 
mera teoretiskt intresse. Frågor kring själva gruppens identitet/själ är av intresse endast utifrån 
vad en sådan eller avsaknad av en sådan har för betydelse och konsekvenser för dem som arbetar 
i företaget.  
Man kan även se organisationen som en kultur vilket understryker vikten av gemensamma 
föreställningar, referensramar, symboler o s v vilket granskas i djupintervjuerna 
Underlag inför denna undersökning bifogas, d v s den enkätundersökning som ligger till grund 
för denna hypotes och som klart visade att gruppen är av betydelse för respondenterna i den 
tidigare undersökningen.  
Resultatet kommer jag att stämma av med respondenterna och informanterna. Tidigare 
observationer från enheten jag gjort i form av analyser av ledningsgruppen, bifogas, samt läsa 
igenom protokoll, affärsplaner och andra styrande dokument.  
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5 RESULTAT/EMPIRI 
 
Påverkan på gruppen utifrån egna, informanternas, respondenternas samt skriftliga 
dokuments samlade intryck.  
 
Klimatet  
Före omorganisationen En förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig 
internt och till sin omvärld på ett likartat sätt. I modern organisationsteori (Alvesson/Björkman 
1996, Normann/Wikström 1994) betraktas organisationen som en fråga om gemensamma 
föreställningar, referensramar, symboler och innebörder. Hur stämmer det in på gruppen? Hur 
förankrad var gruppen bland de anställda? Hade man samma föreställningar, referensramar, 
innebörder? Ja, enligt de flesta respondenterna så hade man det och det var därför man också fick 
denna speciella stämning i gruppen. 
 
Gruppen fungerade genom hela kedjan från idé till produktion. Man hade ordning och reda. 
Kundkontakterna var viktiga och gav näring, kraft och energi åt arbetet. Förändringar fanns även 
då men blev inte så påtagliga för man visste vilka sina kollegor var och hur de fungerade. ”De 
var ofta självvalda” som en respondent uttryckte det, och ”förändringar inom gruppen kändes 
tryggare, säkrare och du visste vilka dina kollegor var och hur de fungerade. Man kunde känna 
på sig om någon hade en dålig dag och även kunna agera preventivt”. Man hade byggt ett klimat 
och värde inom enheten som skulle stå för kvalitet, globala tankar, teknisk framkant och 
kundvärde.  
”Baksidan av myntet var att man inte hade samma ledar- och organisationsstruktur som 
moderbolaget. Man fastnade lätt i gamla hjulspår och saknade nytänkandet. Effektiviteten 
påverkades så klart. ”Gemensam vision är viktig som drivkraft och man behöver inte alla dessa 
rutor och rollbeskrivningar utan man hugger in och gör det som behövs. Det här måste göras och 
någon ser till att göra det”, som en respondent uttryckte det.  
 
Nyanställda kom fort in i arbetet pga. de insatser som gjordes och som kunde göras pga. att de 
var så få åt gången. Man kände sig som ett eget bolag och hade liten samhörighet med 
moderbolaget, vilket försvårat integreringen. Gruppsjälen definierades som varm, generös och 
medgav stor frihet att agera på egen hand. Teamkänslan reducerade hierarkiska nivåer och tillät 
eget agerande, egen kreativitet. Kundfokus gjorde att man tog kundorders i medtävlan med sina 
konkurrenter, vilket gav en direkthet och kunskap om marknaden som saknades i övriga bolaget. 
Prestation var det som var väsentligt och detta gav orders. I gruppen fanns närhet, 
sammanhållning, tillit och ofta ömsesidigt stöd.  
 
Efter omorganisationen År 2003 genomfördes den stora omorganisationen och enheten flyttades 
ut till moderbolagets olika enheter där man från olika produktområden skulle samverka trots de 
olika kulturella skillnaderna man bar med sig.  
Upplevelsen av det enligt respondenter och informanter är att man fokuserar mer på vad som 
finns i ”min ruta” och vad detta innebär än att få samverkan mellan enheterna så produkterna 
kommer ut till kund. Gemenskapen tycker man är borta och trots att ett år gått så känner man 
fortfarande inte varandra. Faktorn att ha kul på jobbet som är ett viktigt incitament enligt en 
omtyckt företagsledare man hade tidigare, saknas. Man bidar sin tid och ”tar det lugnt” tills 
något händer (en ny omorganisation kanske?) Andan känns apatisk och lam, glädjen är borta och 
man verkar luttrad. Det känns svårt för flera att behöva skapa nya nätverk igen, och kanske är det 
så att lusten saknas?  
Nu arbetar man för att ”få inkomsten” medan tidigare ”brann man för uppgiften”. Arbetet är 
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mindre möjligt att påverka så lekmomentet är mindre.  
Omorganisationen upplevs av några ge nya möjligheter, men man vill ha ordning och reda vilket 
är svårt vid för många uppbrott. Det beror på hur man genomför förändringar och vad man 
förändrar. Det är ju inte bra ”att sitta och mögla på samma ställe/sätt hela tiden heller”, som en 
respondent uttryckte det, och ”man vill få kunskap om andra produktområden som man inte hade 
tidigare”. 
”Genomförs förändringar så vill man ju vara med och påverka så att de innebär något för en 
själv. Det man inte gillar är att få det påtalat att nu ska vi göra såhär och då kanske man inte alls 
förstår syftet bakom. Viktig att man får vara delaktig för att kunna göra nytta”, ansåg en annan 
som en viktig faktor för att lyckas vid en omorganisation. Man tycker en del jobbar vidare som 
vanligt, en del karriärplanerar och andra lägger sig platt och inväntar order.  
En säljare påtalade att ”i många nya grupper (sedan ett år) så känner man fortfarande inte 
varandra, sitter inte ens tillsammans”, och såg det som en nackdel och hindrande av 
arbetssamverkan, men även för trivseln och gruppkänslan som uppfattas som viktig.  
 
Tidigare stannade de flesta för att ”man hade kul men nu stannar man mer för att ha ett jobb”, 
säger flera. Samtidigt är denna förändring också positiv eftersom det öppnar för nya möjligheter 
och nya områden som man inte kunnat tidigare. ”Många medarbetare försvann i den sista 
omorganisationen, både frivilligt och ofrivilligt vilket gör att de som nu är kvar arbetar på till 
viss del av rädsla för att annars bli av med jobbet. På den gamla enheten var 
personalomsättningen 25 % innan integreringen börjat”, sade en av produktcheferna. Personalen 
hade som regel inget problem med att finna nya arbeten eftersom de var eftertraktade på 
marknaden pga. sin höga och specifika kompetens. Det var också lättare att byta arbete internt.  
 
Denna sista radikala förändring då hela organisationen stuvades om ”var ju ingen höjdare 
precis”, tycker man. ”Genomgripande förändringar hade man hittills sluppit, och som klart 
påverkar, särskilt för utveckling av portföljen som mer eller mindre avstannat”. 
Nätverken har splittrats och produktledningsfunktionen har försvunnit efter 
förändringen/samgåendet med moderbolaget. Viktiga kundnätverk där man hade tät kontakt med 
kunder och kunde direkt möta krav och klagomål/önskemål från kundgruppen är också borta.  
Omorganisationer p.g.a. att marknaden förändras och skulle kräva det ”är floskler rakt igenom”, 
tycker man. ”Det finns inga krav från marknaden att man måste genomföra dessa men används 
ofta som motivering för att lösa problem, vilket sällan blir fallet utan kanske skapar än fler”, sade 
en tidigare ansvarsområdeschef som både var positiv och negativ.  
 
Man upplever att det är ”svårare att producera tjänsterna medan för kunden har det inte haft så 
stor betydelse” eftersom sälj fungerar. Däremot att få stöd vid affärerna är betydligt svårare, 
eftersom affärsstöden är utspridda”. En annan påtalade att förändringarna beslutas på högre nivå 
där man själv har föga att säga till om”, vilket tyder på en viss uppgivenhet. Särskilt säljarna blir 
utsatta om de inte får hjälp snabbt vid offertframtagning.  
En f d produktchef ansåg att ”bra förändringar är där man försökt lösa ett problem (samverkan, 
processmässigt). Svårigheten är att kommunicera/informera om varför man gör en förändring 
och få acceptans. Vid tre av fyra förändringar har man inte sett något motiv för alls. Blir det 
sådana för ofta blir folk trötta och apatiska.  
Jämför med att man har en trädgård där man just planterat träd och buskar som just börjar slå rot, 
så ska man dra upp dem med roten och omplantera dem. Och så förvånas man över att man inget 
resultat får och varför kommer det inga äpplen på trädet och blommor på buskarna? Man måste 
få tid att rota sig, få igång nätverk så man slipper arbeta med gränssnittsfrågor hela tiden. Vem 
som ska göra vad o s v, särskilt det som inte finns beskrivet någonstans”.  
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De som fanns med vid etableringen av denna verksamhet och bildandet av gruppen säger att ”när 
organisationen är ny och i ett uppbyggnadsskede så är folk entusiastiska och engagerade, och gör 
det som behöver göras oavsett vem som har ansvaret formellt. När sedan 
nyetableringen/organisationen satt sig så gör folk det man har ansvar för inget mer. Det blir inte 
lika mycket gjort inte heller kanske det som är viktigast”. Energin och kreativiteten avtar och 
man känner sig trött.  
 
Arbetsplatsen  
Den var viktig och hade stor påverkan, tyckte de flesta. ”Sitter man långt ute i busken så har man 
ett sämre läge” uttryckte en från it -sidan, och lokalfrågan har alltid varit ett hett ämne.  
 
Före omorganisationen så upplevde man arbetsplatsen som flott, modern och något man kunde 
visa upp, vilket var viktigt med alla internationella kontakter. Det kunde ses på klädseln som var 
officiell med kostym, dräkt mm. Kompetens och utbildning var generellt högre än hos 
moderbolaget, särskilt hos produktledning och affärsstöd. Detta var alltså innan moderbolaget 
kom och alla skulle ha samma inredning, man tog bort logotypen, tidningarna, nätverken mm.  
Själva området var exklusivt och specifikt it –koncentrerat med andra branschföretag.  
Läget utgjordes av ett geografiskt centralt läge till skillnad från moderbolaget, som har en 
betydligt sämre placering längre söderut. Byggnaden syns från långt håll pga. dess höjd och för 
att inträda här behövde man passerkort. Många kände samhörighet med byggnaderna som 
symboliserade just det specifika för dem som arbetade här. Gränsen mellan världen och företaget 
var skarpt avgränsat. I och med det betonades också en kollektiv känsla. I bottenvåningen hade 
de anställda möjlighet att träna på ett exklusivt gym till subventionerade priser. Många gick där 
och skapade en speciell hälsobefrämjande känsla 
 
Lokalerna befanns i den högsta byggnaden, centralt belägen i ett område med företag i samma 
bransch och där personalen identifierade sig med detta som ett företag i teknikens framkant och 
med hög kompetens. Miljön påverkades negativt av heltäckningsmattor och av att vissa rökte 
men i den internationella miljön man verkade i så var det förekommande. Lokalerna var svåra att 
forma efter verksamheten och när man började integreringen med moderbolaget så hamnade man 
på ett plan flera våningar ned. Detta var en av de anledningar som försvårade 
integrationsprocessen betydligt, så svårt att den dåvarande chefen som ansvarade för 
integreringen till slut byttes ut. Man höll fanan högt och stolthet fanns i klimatet, upplevde man.  
 
Gruppen var unik och höll på med unika produkter. ”Arbetsplatsen skulle spegla verksamheten 
och status” som en ansvarsområdeschef uttryckte det, vilket upplevdes som viktigt för 
medarbetarnas moral, prestationer och stolthet.  
Långa korridorer med kodlås försvårade kontakterna så umgänget mellan de olika grupperna 
krävde därför åtgärder. Respondenterna uppger att man hade flera olika aktiviteter för att 
befrämja detta. ”Och sina rum var man rädd om och fick möblera som man ville”, vilket också 
speglade status på den som innehade rummet. Sekreteraren hade sitt rum framför chefens och 
kunde ”vakta honom” som hon uttryckte det, vilket även innebar en del mindre positiva 
upplevelser när det någon gång kom upprörda medarbetare dit som ville ”prata med chefen” och 
hon fick ta emot dem.  
Kontoren var av glasväggar, man hade svepande hellånga gardiner, heltäckningsmattor, tavlor 
och krukväxter. Kontorslokalerna var uppbyggda geometriskt med rektangulära rum efter 
varandra i en rad. Vid varje dörr stod en skylt om vem som arbetade där och det rådde en lugn 
och dämpad stämning. Självklart hade man det senaste inom IT, både gällande datorer och 
telefoner samt kringutrustning för konferenser och möten, fysiskt och virtuellt. 
Konferensrummen var stora och hade tung elegant möblering med stoppade stolar och 
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mahognybord, högtalarutrustning för telefon- och videokonferenser.  
 
Efter omorganisationen finns inga sekreterare kvar inte heller speciella chefs-och sekreterarrum. 
”Vi har fösts ut på landet” ansåg en f d administratör. Inga rum har vi heller utan sitter som en 
skock får hopträngda utan möjligheter till ostörda samtal, tyckte en produktchef. ”Positivt med 
landskap är att man träffar folk med andra kunskapsområden än mitt eget, vilket känns 
utvecklande”, tyckte order- och leveranspersonen.   
 
Konflikter/kommunikation  
Före omorganisationen så löste man problemen direkt eftersom man kände varandra och visste 
vems olika ansvarsområden var. Särskilt för personal på order- och leveransavdelningen som 
idag sitter långt ifrån ansvariga. En av dessa uttryckte det ”när vi satt tillsammans var de tvungna 
att tänka till när de utvecklade tjänster”, så personalen kunde tidigt bidra för att underlätta 
leveransprocessen senare i utvecklingen.  
 
Respondenterna tycker inte att det funnits konflikter i någon större omfattning. När det anställdes 
nya så hade flera grupper vissa rutiner för att ta hand om dem och man tillhandahöll utbildningar 
inom produktområdet kontinuerligt. Nu kan det sitta någon som inte vet vad den skall göra i ett 
helt år utan att åtgärder sker.  
Var det något problem i kedjan (från utveckla, sälja, producera, leverera, ta betalt, förebygga 
kundproblem, lösa kundproblem) så löste man det själv med de ansvariga så långt det var 
möjligt. Inga generationsmotsättningar fanns heller.  
Trots att vissa medarbetare hade starka personligheter var konflikter få för med samma vision 
och mål så störde inte det, snarare tillförde en annan dimension. Cheferna hanterade de få 
konflikter som var när det gick för långt. Informationen var väl utvecklad, man gav ut tidningar, 
tryckta broschyrer och nyhetsblad. Det gick snabbt att åtgärda saker eftersom man kände alla, 
och man kunde i förväg agera innan själva definierandet utfördes, för man kände varandra och 
uppgiften så väl.  
 
Man tog varandra på allvar, man lyssnade, man åtgärdade och tog till sig andras kompetens och 
erfarenhet så lärandet var en del av processen, en del av verksamheten. Visst kan många 
sinnesintryck te sig förvirrande men om man själv varit en del av dess verklighet så blir de något 
lättare att tolka och stäms av med de intervjuade. ”Man omorganiserade även då men detta 
skedde inom en miljö som var bekant och erkänd, med människor man redan kände och 
accepterade”, upplevde man enligt en intervjuad. Utanför sin enhet var man dock endast ytligt 
tillhörande och ansåg att den överordnade organisationen mest var ett ”jobbigt moment” som 
förlängde och försvårade beslutsprocesser. Den kompetens och utbildning man hade inom 
gruppen fanns inte på de andra enheterna.  
Konkurrens inom enheten var inte heller aktuell, detta beroende på att deras utbildning och 
specifika kunskap inte så lätt kunde konkurreras ut, och man hade ett kontinuerligt 
utvecklingsprogram, ofta i samverkan med leverantörer av de komplexa system som levererades 
till de olika tjänsterna. De duktigaste certifierades och hade en hög ranking inom hela branschen. 
Spänningar uppstod när det var ont om resurser eller något i processen som gått snett av någon 
anledning, men själva synen på skeendet delades av merparten i gruppen.  
 
Kommunikationen inom enheten betydde mycket och man träffades ofta. När man är en 
organisation med en specifik arbetsuppgift så bildas en speciell känsla. ”Idag befinner man sig i 
en liten ruta som ska fungera i en helhet som man har svårt att övergripa”, tyckte en produktchef. 
”På den tiden gick man till varandra direkt och skickade inte allt elektroniskt. Den användningen 
har utvecklats mer på senare tid men man föredrog direktkontakt så långt det gick. Budskapet att 
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fixa affärer är mera konkret och påtaglig än att tala om enstaka arbetsuppgifter. Affärsstödet satt 
nära så man kunde snabbt få svar på särskilt komplicerade frågor”, tyckte en annan av 
respondenterna. ”Internationellt var det lite problem med språket till en början men man lärde sig 
med tiden”, sade en annan. Även klädseln präglades av de internationella kontakterna (och 
kundkontakter) för att kunna samspråka med dem på samma nivå och man kunde aldrig veta 
vilka som kunde dyka upp. Man ville ju inte uppfattas som den ”fattiga kusinen från landet”, om 
man ville bli tagen på allvar, som en av produktcheferna uttryckte det. ” 
Man kommunicerade att man låg i teknikens framkant” genom alla dessa symboler och 
definitioner. En av utvecklingsmedarbetarna tyckte att ”internationellt fungerade det bra så länge 
ländernas verksamhet var likadana uppbyggda med en gemensam modell. Senare ändrades den 
och fungerade då inte lika bra och man fick svårigheter med leveranser bl.a.”. Det var början till 
att hemländerna ville avveckla verksamheten och avsluta det internationella samarbetet.  
 
Man höll många informella möten, vilket underlättades av att alla hade egna rum och man 
använde också mail och webbrevlådor för kommunikation var öppen, rörlig, dynamisk, kreativ. 
Snabba, enkla besked utgjorde underlag för fortsatt agerande. Gruppen var stabil och dess 
struktur var kontrollerad. Viss stress och spänning fanns men det uppfattades snarare som 
positivt eftersom man verkade på en internationell dynamisk marknad. En reflektion som styrks 
av de djupintervjuer som gjorts.  
 
Medlemmarna i gruppen definierade situationen för det specifika förhållande som deras 
kompetensområden krävde för att kunna producera komplexa tjänster. Beroendeförhållandena 
var sådana att utan den kunskap att definiera situationer och intuitivt veta hur de olika personerna 
i de olika processleden skulle hanteras och när, kunde inte sådan framgång ha åstadkommits som 
man nu gjorde. Människor med denna speciella kompetens var också utan tvekan både krävande 
och komplexa. Ett felaktigt hanterande och definierande kunde få oanade konsekvenser.  
 
Mötesformerna verkar ha stor betydelse och inom denna grupp fanns både strukturerade 
ledningsgruppsmöten och teammöten, där man informerades om vad ledningen diskuterat. Också 
mer informella möten där man lärde av varandra och skapade bättre arbets- och 
informationsflöden mm. Dessa mötessätt var ett av de främsta sätten att infrastrukturera för en 
lärande organisation och gjorde att medlemmarna kände sig delaktiga i processen och 
betydelsefulla. Golf och seglarresor anordnades gemensamt och all fysisk aktivitet uppmuntrades 
allmänt, gav stor gemenskap samt skapade hälsosamma normer.  
 
Arbetsuppgifternas karaktär innebar att utan dessa medarbetare skulle inte tjänsterna kunna 
säljas, levereras och faktureras. Inte heller nyutveckling skulle kunna bedrivas utan den kunskap 
man besatt och den samverkan man hade i de olika processdelarna, vilket krävde både initiativ, 
kreativitet och interaktion på en hög nivå. Vissa nyanställningar föll inte väl ut men dessa 
stannade inte länge. Personerna saknade kunskapsnivån och kunde inte tolka situationer och 
personer bra, med den påföljden att personen inte fick något stöd eller hjälp för att kunna lösa sin 
uppgift. Fientlighet har inte visats utan klimatet har präglats av respekt, värme och mod.  
 
Vid nyanställningar så hade man ett slags faddersystem där den nye lotsades in i de olika 
delarna, både på en grundlig och på en djupare nivå, så att han på det sättet skulle kunna börja 
fungera i sin del så fort som möjligt. Därför var det så viktigt att alla i kedjan samverkade och 
kunde gemensamt samverka till att processen fungerade.  
 
Efter omorganisationen så tycker man att konflikter ”hanteras inte alls”. Vissa medarbetare vet 
inte vad de skall göra i sina nya rutor och cheferna avlöses frekvent. Affärsstöden är placerade 
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långt bort från säljsidan tycker man och det innebär ”att man får jaga dem elektroniskt vilket 
innebär stor risk för missförstånd och tar tid för de är ofta på möten. Det var enklare när man 
kunde gå över korridoren och se när de fanns på plats”. En ansvarsområdeschef tyckte att ”man 
känner ingen i sin grupp ännu så det finns varken samverkan eller konflikter, men det känns som 
om ingen chef tar sitt ansvar beträffande personalbitarna”.  
 
Ledarskapet  
Före omorganisationen så var ledarskapet var informellt och chefen var ”en i gänget” som mest 
hjälpte till vid eskalering. Organisationen fungerade som en platt organisation där man själv hade 
stort mandat och egen budget att kunna styra sitt arbete med. Snabba beslutsprocesser kortade 
ledtiderna i kedjan. Man hade i stort sätt samma chefer under hela den här perioden, vilka 
jobbade operativt och kundnära. Cheferna var kunniga om verksamheten upplevde man och en 
viktig skillnad mot nu. ”Cheferna kunde styra och leda verksamheten bra samt fungera som 
bollplank” ansåg en utvecklare.  
Ledarstilen var okonventionell och chefen delegerade det mesta i möjligaste mån och gav 
medarbetarna stor frihet. Dörren var öppen om han/hon var där eller gick själv runt och pratade 
med medarbetarna. Chefen deltog ofta i viktiga informella möten med gruppmedlemmarna och 
ordnade aktiviteter så att man kunde träffas på ett mer personligt plan. Tillsammans försökte man 
hitta det mest effektiva sättet att samarbeta på med de olika enheterna. Hälsobefrämjande 
åtgärder prioriterades och uppmuntrades. Man hade regelbundna hälsokontroller och 
subventionerade idrott i hög grad.  
Inom enheten var man överens om hur man skulle nå målen och chefernas uppgift bestod mest i 
att eskalera problem uppåt i organisationen och hålla igång beslutsprocessen som var för vissa 
frågor lång. I övrigt försökte man låta de som arbetade med verksamheten besluta så mycket som 
möjligt och cheferna höll sig uppdaterade genom info - och ledningsgruppsmöten eller genom att 
komma förbi helt enkelt. ”Det var mycket enklare då” påpekade en respondent.  
 
Efter omorganisationen ”Mest negativt har det varit för effektiviteten och påverkan på affären”, 
tyckte en av säljarna. Täta omorganisationer har också bidragit till att man inte känt sig som ett 
företag eftersom de ledare man träffat har regelbundet bytts ut och man har föga kunskap om den 
övriga verksamheten som inte varit lika tydligt avgränsad. Ledarna som finns nu har tappat 
kundfokus helt och har sällan kundkontakter. 
”Idag sysslar man mer med att rita rutor och göra rollbeskrivningar som ingen förstår vad de står 
för”. Egen kreativitet kan inte användas för man förstår inte alltid sina uppgifter eller vilka mål 
som gäller. Moderbolagets vision är så abstrakt att den är för svår att tillämpa praktiskt och visst 
har man sina målkort men de kan ibland upplevas som självpåfunna.  
En annan produktchef hade åsikten att ”det tar minst ett år innan en ledare vet vad alla går för 
och då är det dags för nästa omorganisation. Det saknas kontinuitet och planering i dag. 
Relationen med chefen tar tid och man behöver ha en bra relation för att få rätt stöd. Gruppen 
tidigare hade mål som man försökte lösa tillsammans men idag har man individuella målkort. 
Man behöver också stabila relationer till omgivande grupper för att kunna lösa problem och få 
processer att bli effektiva, annars går mycket tid åt att diskutera vem som skall göra vad, och 
hur”.  
 
Relationer/gruppsamhörighet  
Före omorganisationen så befrämjades gruppsamhörigheten av att man hade många jippon, 
hälsoprojekt, pubkvällar och formella/informella möten. Man var en och samma enhet och alla 
gick mot samma mål. Då uppfattade man varandras sinnesstämningar och kunde agera utifrån 
det, vilket hjälpte processen. Man fikade och åt lunch ihop vilket inte fungerar så bra nu. Alla var 
lojala, kände samhörighet och gemenskap. 
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”Tappades en viktig kund så var det väldigt dramatiskt eftersom få stora kunder stod för 
merparten av intäkterna. Idag har man föga information om kunderna alls” ansåg säljaren. ”Det 
blir en annan närhet när man har byggt upp en speciell kultur med den internationella 
verksamheten, komplexiteten, kunskapen och djävlar anamma i enheten.”  
 
Positiv anda påhejades av cheferna, att hitta lösningar och inte hämmas av organisationen och 
rollbeskrivningar. Man kände alla och man gick och pratade med dem som var berörda, vilket 
bidrog till att beslutsgången var snabbt. Man visste vad var och en gick för, och man visste hur 
man skulle hantera dem. Man kände stöd i arbetet och socialt så man kände varandra väl. ”De 
man känner kan man ju se på om de mår dåligt och själv erbjuda stöd innan det går för långt.”  
 
Man låg i framkant, var en liten organisation, hade internationellt ansvar och fick både mandat 
och förtroende att hantera det trots att man inte alltid visste hur. Kompetensutveckling ingick 
kontinuerligt tycker man. Samverkan och trivsel fanns. De som verkade på annan ort kände sig 
inte utanför, tyckte en av leveranscheferna på annan ort, ”utan vi fanns starkt med i 
organisationen pga. vår funktion och kundkontakter/erfarenheter”.  
 
De anställda hade en utpräglad ”vi-känsla” och bar med sig en särpräglad stolthet över att få 
arbeta med den speciella kompetens som krävdes för de kund- och leverantörskontakter man 
hade, inom och utom Sverige. Enheten och alla de som arbetade där hade särskilt hög status och 
de flesta var till skillnad från övriga bolaget akademiker. De äldre blev förebilder för de yngre 
och fungerade som mentorer och hjälpte till att inskola och forma dem.  
 
Alla kände alla även om man befann sig på olika orter tack vare dessa sammankomster som både 
var på arbets- och privat tid. Man hade goda relationer mellan de olika avdelningarna inom 
enheten och samarbetade för att kunderna skulle bli så nöjda som möjligt och man följde 
regelbundet upp olika affärer och analyserade dem gemensamt. För dessa specifika tjänster och 
deras hantering var det livsviktigt att nätverket av de olika avdelningarnas kompetenser 
fungerade för att bekymmer skulle kunna lösas så fort som möjligt. Kunskapsnäten fortsatte att 
fungera trots interna omändringar eftersom de flesta stannade kvar inom enheten på olika sätt 
och spred sin kunskap inom den nya gruppen. Definierandet och agerandet på specifika 
situationer skedde smidigt och utan avbrott.  
 
Efter omorganisationen tar man det lugnt för att se vart det bär, intar allmänt en avvaktande 
hållning. Flertalet av de intervjuade ser sitt arbete numer som en inkomstkälla för att kunna njuta 
av fritiden. ”Arbetet kan ses som en lek, är inte allt det” frågade sig en av respondenterna. 
Stimulation, kreativitet som lösgör spänningar påverkar positivt men även bidrar till att skapa 
normer, värderingar och förhållningssätt. ”Värderingarna då är helt annorlunda mot dem som nu 
kommer, eftersom ansvaret och helheten saknas i denna nya struktur”, tyckte en av it -
medarbetarna. ”Att man stannat kvar alla år är för att det alltid funnits något roligt runt hörnet, 
man har varit nyfiken. Branschen är intressant men nu handlar det mer om att hålla sig kvar.”  
En skillnad mot hur man tidigare styrde företaget är att man kostnadsbesparar hårdare. Man 
omorganiserar och byter chefer oftare så man lär aldrig känna varandra.  
”Förändringarna borde göras sömlösa så skulle de blir mer funktionella, visserligen tidskrävande 
men skulle kunna få medarbetarna med sig på ett annat sätt”, tycker man.  
 
Man tror inte andra stora företag har det bättre så därför stannar man där man är. Förut visste 
man hur affären låg till medan nu får man i bästa fall veta hur det gick med en affär efter ett 
halvår, eller information genom någon rapport. Man kan inte bidra för man vet inte vad folk 
håller på med utan man gör sin lilla bit bara.  
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Det gjordes förändringar även tidigare men då kände man i regel de människor man skulle jobba 
med. Detta innebar att man kunde fortsätta jobba på och samtidigt överföra kompetensen. Några 
nya ledare kom inte in utan personalen flyttades runt i befintlig verksamhet. ”Man kände till dem 
som man flyttades till, det var namn som hade betydelse för en och som man kunde hantera. Nu 
vid den senaste omstuvningen så är det bara namn på en lång excellista som ska fördelas runt och 
där ingen knappt vet vad personen har för kompetens eller önskemål att jobba med”, tyckte en 
utvecklingschef.  
 
Grupperna består idag av medarbetare från helt olika bolag där ingen känner varandra ännu. 
Normer, värderingar och åsikter är inte klarlagda och man känner inte och kan inte tolka 
varandra. ”Utvecklingsenheten idag är mer som en personalpool utan något eget ansvar.” 
Kunskapen är mindre för man har inte hela kedjan att ansvara för så förväntningarna på en 
upplevs som betydligt lägre.  
 
”I den nya gruppen så är det några som är positiva pga. av de arbetat kort tid och varit oroliga för 
att bli uppsagda, så då blir ju inställningen annorlunda.” Man känner dem inte så väl att man kan 
tolka dem utifrån deras personligheter än och detta försvårar samverkan. Många har flyttats runt 
flertalet gånger vilket tar på krafterna. Rädslan påverkar också så man hoppas det dröjer innan 
man omorganiserar igen 
 
För de som kvar är trygghetsfaktorer mest bestämmande, säger man i intervjuerna. Man har 
stannat för länge för att gå vidare och i en tid av uppsägningar så blir fokus istället på att behålla 
arbetet, oavsett vad man hade för titel/ansvar tidigare. En tidigare affärsstödschef är idag 
lokalansvarig på den nya orten men är nöjd med det eftersom hans bostadsort finns med på 
avvecklingslistan. 
 
Symboler 
har också betydelser för relationerna i den hierarkiska ordningen eftersom ett företags arkitektur, 
inredning, användande av utrymmen och övriga materiella symboler, kan bidra till att uttrycka 
och reglera dessa.  
 
Före omorganisationen hade denna enhet en mycket hög profil när det gäller symboliska makt- 
och statusattribut. Dessa var både iögonfallande och påtagliga med alla maktens symboler väl 
representerade i denna högborg. Byggnaden var ju den högsta i området och kunde beskådas från 
mils håll. Order och leveransavdelningen låg längst ned medan sälj och marknad/ekonomi samt 
ledning och staber befanns sig högst upp. Lite av ett tripp, trapp, trull förhållande, men order- 
och leveransavdelningen var ingen avskild enhet som man helst undvek utan de flesta cheferna 
hade noga kontroll på deras verksamhet och personal eftersom deras betydelse var så viktig för 
helheten. Informanterna instämmer i detta.  
 
Vilka budskap kunde man då uppfatta inom denna speciella enhet och som kunde tolkas som 
sanna budskap om sin identitet (man kan ju ge falska budskap om sin egen identitet också) och 
man kan väl säga att identiteten/själen kunde upplevas som värdig, respektfull och generös, 
vilket flera instämmer med. Arbetsplatsen var mycket populär så problem med rekrytering fanns 
inte. Folk slutade inte utan det var väldigt stabilt tills upplösningen som började för fyra år sedan 
och det blev oroligt. Symbolerna kommunicerade det man stod för och fanns överallt, både i tal, i 
den egna logotypen, i företagsandan, i klädseln. Man kände igen de sina på hålls avstånd och 
man hälsade varandra på särskilt sätt. När det kom besökare från moderbolaget kunde man känna 
en förändrad stämning i rummet och atmosfären blev inte lika öppen och trivsam längre, utan 
mer avvaktande, för att kunna definiera denna nya situation och hur man skulle hantera den, 

 21



beroende på den besökande individen. Personalen var av båda könen och mestadels medelålders. 
Både män och kvinnor var välutbildade och befanns på samma positioner.  
Klädseln utgjorde en del av de materiella artefakterna och var utpräglad affärsmässig för både 
män och kvinnor, vilket innebar kostym eller kavaj, oftast med slips för herrarna.  
 
Efter omorganisationen ”Målstyrningen är diskutabel. I Holland hade man målkort men i 
Sverige fördes det aldrig in. Har man roligt så är man mer effektivare än om man har det jobbigt 
och besvärligt”, sade en respondent som ansåg att målkort var till för kontroll och detta behövde 
man inte tidigare. En av produktcheferna tyckte att ”visst har vi en ny logotyp, flagga och annat 
men vad detta består av vet vi ännu inte eftersom den nya organisationen inte satt sig och vi har 
så många olika kulturer med oss i bagaget. Det skall bli spännande att se vilket gruppklimat vi 
kommer att få nu, om vi får arbeta i lugn och ro så vi kan etablera en ny gruppkänsla, baserad på 
de olika kulturerna”.  
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6 ANALYS/DISKUSSION 
Vikten av att kunna belysa de förhållanden som påverkar i vilken utsträckning en organisation 
som haft en egen identitet, där upplevelser och handlande utgjort en bas för kollektivt handlande, 
som i och med centralisering slås isär, är väsentlig för resultatet. Hur man i en sådan grupp 
upplever det och hur det påverkar ”gruppens själ” har varit min utgångspunkt.  
 
Man kunde på olika nivåer se samstämmighet beträffande uppfattningen om en gemensam enhet, 
där alla kände sig delaktiga och viktiga led i kedjan. Identiteten var viktig för yrkesstoltheten och 
man bar både synliga och dolda symboler. Igenkännandet av varandra inom enheten var påtaglig 
både för de själva och andra. Kläder, logotyp och företagsnamn var bara några faktorer som 
försvann efter ingående med moderbolaget men det kunde man inte märka på medarbetarna som 
blev kvar inom verksamheten. Tvärtom, man skärpte gränserna utåt betydligt, och värnade 
alltmer om den gamla andan. Kanske just detta var en bidragande orsak till att enheten till slut 
splittrades och medarbetarna skingrades? 
 
Klimatet grundades på det organisationsbyggande som utvecklar en för personalen gemensam 
identitet förknippad med organisationstillhörighet och känslan av att organisationen hänger 
samman. Det handlar om att förvandla en formell organisation till en fenomenologisk sådan, d v 
s förankra organisationen som enhet i de anställdas medvetande och upplevelsevärld på ett 
sådant sätt att en uppdelning av många –mellan vi och icke - vi följer organisationens gränser.  
En förutsättning för organiserat handlande är att individerna relaterar sig internt och till sin 
omvärld på ett likartat sätt (Weick, 1979) och i modern organisationsteori betraktas 
organisationen som en fråga om gemensamma föreställningar, referensramar, symboler och 
innebörder.  
Gruppens själ upplevdes som varm, generös och innehöll stor frihet att agera på egen hand, 
vilket reducerade hierarkiska nivåer och tillät egen kreativitet. Kundfokus gjorde att man tog 
kundorders i medtävlan med sina konkurrenter, vilket gav en direkthet och kunskap om 
marknaden som saknades i övriga bolaget. I gruppen fanns närhet, sammanhållning, tillit och 
ofta ömsesidigt stöd eftersom fokus var gemensamt. Man hade byggt ett klimat och värde inom 
enheten som skulle stå för kvalitet, globala tankar, teknisk framkant och kundvärde. Man höll 
fanan högt och stolthet fanns i klimatet, upplevde man. Gruppen var unik och höll på med unika 
produkter så gruppen hade relaterat sig på ett likartat sätt både internt och till omvärlden. Man 
uppträdde konformt. Tack vare att man kände varandra väl så kunde man agera både direkt och 
proaktivt, vilket skapade både en synlig och osynlig interaktion mellan medlemmarna. Närheten 
till varandra hade stor betydelse för denna samverkan.  
 
Symbolerna som vi använder och tolkar vår värld med betyder som jag kan förstå av de 
intervjuade, en stor del. Känner vi dem vi samverkar och arbetar med så underlättas det dagliga 
arbetet. Denna främst icke verbala kommunikation är medarbetarnas sätt att presentera sig och 
visa sin identitet.  
Människor använder även icke verbal kommunikation för att förmedla budskap på. Man har 
olika sätt att klä sig, dekorera sig, beteenden, tal, gester och rörelsemönster som beskriver på 
olika sätt vem vi har att göra med. Man använder dem till att uttrycka och styrka sin position 
med och sitt självmedvetande. För den initierade är detta ett språk som man förstår och som 
engagerar. Man använder kroppsspråk, minspel och även dofter. Att tolka språket är det som är 
svårt och kan kräva omfattande kunskaper inom ”språkområdet” eftersom själva upplevelsen 
ligger i budskapet, vilket gör tolkningen svår. Även signaler används för att förmedla budskap 
vilket har använts sedan årtusenden för överförandet av budskap på långa avstånd.  
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Problem med artefakter/symboler kan man få och dessa spelar roll när man skall omforma mål 
och medel eftersom ledningen behöver kunna kontrollera och utforma dem. Symboler ska 
uttrycka den rätta identiteten, imagen och signalera de värderingar och ideal som företaget vill 
uppfattas stå för. Detta märks när man nu centraliserats och ska skapa en ny grupp/företagssjäl 
och identitet. Försöken är trevande och styrs av höga chefer. De nya symbolerna logotyper, 
flagga m.fl. har ännu ingen innebörd för medarbetarna. 
En artefakt kännetecknas också av enligt Alvesson/Björkman (1996) att den är a) en produkt av 
mänskligt agerande som existerar oberoende av sin skapare b) är avsiktlig, dvs. den har 
uppkommit eller existerar för att lösa ett problem eller tillfredsställa ett behov c) kan varseblivas 
genom sinnena och d) har en innebörd, dvs. kommunicerar något (värderingar, ideal, estetiska 
upplevelser etc.) till en grupp.  
 
Symboler jag kunnat påvisa intressanta var det geografiska området, byggnadens - och rummens 
inredningar, personalens klädstil samt den internationella andan. Detta speglas också i 
intervjuerna Symboler av verbal, beteendemässig eller materiell natur har föga uppmärksammats 
inom organisationskulturforskningen eller av ledare inom företag, vilket i sig kan tyckas märkligt 
eftersom man känner till att företag behöver bygga sin egen företagskultur med sina egna 
värderingar och normer. Symboler är ett sätt att känna igen sig och inom marknadsföring, PR så 
är man väl bekant med dess betydelse, även för det undermedvetna.  
 
I Schein (1985) så är artefakter i huvudsak synliga uttryck för kulturens kärna och bidrar till 
grundläggande antaganden, vilka tas som ingång till en djupare förståelse av kärnan. Symboler 
fungerar också som påverkandefaktorer eftersom de kommunicerar budskap som måste tolkas 
och ges innebörd.  
I och med frånvaron av åtskillnad så stärks också gemenskapen. Till detta bidrar att i 
fallstudiegruppens område fanns mest företag inom samma bransch med människor som såg 
ungefär likadana ut, bar samma klädsymboler och använde samma språk. Flertalet kände sig som 
en del av denna egna värld. Den internationella andan var påtaglig och man pratade alltid om det 
senaste inom teknikområdet. Klädkoden var allmän och man förde sig med påtaglig stolthet.  
 
Tillträde till byggnaden skedde genom kodlås så att man hade i princip inhägnat området vilket 
upplevdes som stärkande av gemenskapen. Vem som helst ägde inte tillträde, bara de ”utvalda”. 
Passerkort betonar en kollektiv känsla och stänger effektivt ut dem som inte tillhör enheten. 
Gränsen mellan företaget och omvärlden symboliseras starkt av områdets markerade inramning 
och företagens branschinriktning. (Jämför med Silicon Valley.) 
Nackdelen med avgränsning är att utomstående kontakter kan vara svåra att ta, nytänkande får 
svårt att uttryckas och utvecklas, vilket är viktigt när man arbetar nära marknaden som ständigt 
är i förändring. Mot slutet upplevde flera det som om man ”fastnat” i gamla hjulspår ”och såg 
positivt på förändring.  
 
Relationer, beaktar man och förstår hur viktigt det är att grupper som ska samverka får tid att 
etablera kontakter och lära känna varandra så väl att man lär sig varandras ”språk”, d v s det icke 
verbala språket som underlättare vår interaktion med varandra. Effektiviteten ökar och 
personerna får använda alla sina sinnen i sin kommunikation för att finna bra lösningar. 
Relationerna befrämjades av att man hade formella/informella möten med många jippon, 
hälsoprojekt, pubkvällar, man fikade, åt lunch ihop i stora grupper. Man var en och samma enhet 
och alla gick mot samma mål. Man fick förståelse och respekt för varandra som individer.  
Man uppfattade varandras sinnesstämningar och kunde agera utifrån det, vilket hjälpte processen 
och samverkan, man kunde tolka varandra och agera/reagera på ett annorlunda sätt än om man 
inte känt varandra så väl. Alla de intervjuade upplevde att man kände lojalitet med gruppen, 
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samhörighet och gemenskap. 
Relationen och bindningen mellan medarbetarna i gruppen var både stark på det personliga och 
yrkesorienterade planet. Symboler/identiteten hade samma betydelse för alla och man tolkade 
situationer, beteenden på i stort sätt samma sätt och kunde agera därefter. Detta 
nätverksbyggande tog lång tid att bygga upp och nu har man slagit sönder det.  
Kanske tiden var mogen för det och man måste nu bilda nya kunskapsnätverk inom den nya 
gruppen, och man får hoppas att energin räcker till.  
 
Den mänskliga interaktionen består till stor del av att passa ihop ett antal aktiviteter och 
beteenden. Känner man varandra väl så kan man redan på förhand definiera situationen och 
agera på de objekt man definierat tillsammans. Att förstå, notera och omvandla är själva 
processen för definitionen och ju mer samspelta medlemmarna i gruppen är ju mer driv och 
effektivitet i flödet får man. Diskussioner där man tillsammans behöver definiera något sker mer 
sällan.  
 
Konstateras kunde att tack vare en stark gruppsjäl och identitet hos dem som arbetade 
tillsammans under tio år så kunde man etablera denna enhet tack vare gruppens effektivitet, 
kreativitet och mod, så ledtider förkortades och man fokuserade hela tiden på ett konkret resultat. 
Detta tyckte samtliga respondenter var viktigt för att förstå och medverka i processen.  
Begreppet samarbete står för många personer som samhörighet, lojalitet och gemenskap och utan 
dessa ingredienser så ”smakar soppan fadd”, d v s man trivs inte lika bra och bidrar inte till att 
skapa eller vidmakthålla gruppsjälen. Företaget kommer då att sakna den anda och det budskap 
som bör prägla det på något sätt. Den decentraliserade enheten som var en nyetablering 1992 
gick att åstadkomma och få en sådan speciell anda genom denna samverkan som gruppens 
medlemmar hade, och man kommer för alltid att präglas av den. För ledarna på den tiden så var 
det inga svårigheter att förankra ideal och synsätt inom hela organisationen, för medarbetarna var 
de som skapade dess prägel i mångt och mycket.  
 
Ledarstilen som baserades på ”management by walking around” en framgångsfaktor, för man 
kände sig trygg med både chefer och sina kollegor. Både medarbetarna och cheferna bidrog till 
nya idéer och arbetssätt för att få den slagkraft man åstundade i konkurrensen om kunderna. 
Närheten till kunden och marknaden betydde mycket för gruppens utveckling och drivkraft, och 
tack vare den minskade distansen och överskridandet av verksamhetsgränser kunde man jobba 
fokuserat på att vinna affären. Trots att vissa verksamheter var placerade på annan ort upplevdes 
det inte som långt emellan då man hade regelbundna möten och träffar, inte heller fanns något 
symboliskt avstånd som fick dem att känna sig utanför. Medarbetarna tilläts resa frekvent och 
detta bidrog till att skapa en egen kultur med egna värderingar, ideal, föreställningar och stil, 
vilket man kunde se på dess internationella prägel, klädsel och inredningen som väsentligt skilde 
sig från moderbolaget.  
Organisationen var mer funktionell än hierarkisk och förstärkte känslan av ”vi och dom”. På 
moderbolaget så var enheten och verksamheten väldigt abstrakt och svårförståeligt. Man saknade 
den specifika kompetensen inom området som man samlat i enheten och det internationella 
perspektivet. Detta förstärkte känslan av vi och dom, och kan ha spelat roll vid återföreningen. 
Tio år i en egen värld skapar en helt egen kultur och identitet så vid integreringen då alla 
splittrades åt olika håll så försvann även denna speciella kultur, på gott och ont.  
 
Chefen delegerade det mesta i möjligaste mån och gav medarbetarna stor frihet. Dörren var i 
stort sätt alltid öppen om han/hon var där och gick själv runt och pratade med medarbetarna, 
deltog i möten med dem och ordnade aktiviteter så att man kunde träffas på ett personligare plan. 
Tillsammans försökte man hitta det mest effektiva sättet att samarbeta på med de andra 
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enheterna. Hälsobefrämjande åtgärder prioriterades och uppmuntrades. Beslutsgången var snabb 
och medarbetaren upplevde att man fick gehör från cheferna som var kunniga inom området och 
hade flerårig vana. 
 
Kommunikationen var öppen, rörlig, dynamisk, kreativ. Snabba, enkla besked utgjorde underlag 
för fortsatt agerande. Gruppen var stabil och dess struktur var kontrollerad. Konflikter förekom, 
dock inte ofta och hanterades med största respekt för individen. Viss stress och spänning fanns 
men uppfattades som positivt eftersom man verkade på en internationell dynamisk marknad. 
Säljarna tävlade om att ta affärer och firade när så gjordes med tårta och det egna 
champagnemärket med hela enheten eftersom alla ”bidragit med sin bit”.  
 
Arbetsplatsen var viktig och har stor påverkan. Sitter man långt från centrum eller utplacerad 
långt ifrån så har man ett sämre läge, både för samverkan och för påverkan. Där man satt tidigare 
så var det flott, modernt och något man kunde ”visa upp”, vilket var viktigt med alla 
internationella kontakter. Detta var alltså innan integreringen med moderbolaget och alla skulle 
ha samma inredning, man tog bort logotyp, tidningarna och splittrade nätverken mm. Personal 
som upplever den organisatoriska strukturen som godtycklig, konstlad, lösryckt har inget 
utrymme för någon djupare tillhörighet. Arbetsplatsens miljö och utformning har enligt Alvesson 
(1996) stor betydelse för gruppsamverkandeprocesser, och kan både kommunicera företagets 
image och både befrämja/hindra samverkan på olika plan. Detta har spelat stor roll för enheten 
att behöva flytta från detta it -centrum och ”ut på landet” som man ser det.  
 
Arbetsmiljön avspeglar på olika sätt de arbetsuppgifter som skall utföras. Varierbarhet spelar roll 
i den sociala dimensionen. Siffror, resultat och de affärer man tagit får full uppmärksamhet. Det 
är i denna abstrakta miljö som produktion och utveckling sker och som förmedlas tvärsigenom 
enheten som den organisatoriska verkligheten. Den fysiska miljön som man rör sig i influerar 
beteendet genom de gränser/strukturer som sätts upp för känsloerfarenheten och föreställningar. 
Heltäckande mattor ger en dämpad stämning och fanns på alla plan och inredningens status 
återfinns i alla utrymmen. Detta kommunicerar att alla som arbetar här är viktiga och har 
betydelse för att kunna leverera en helhet, en uppfattning delad av flertalet respondenter. 
Avdelningar för sälj och produktion, marknad och utveckling skiljer sig alltså inte åt. Man har 
till stor del fått inreda sina rum själv så viss skillnad finns, dock inte i kvalitet och kvantitet.  
 
När jag pratat med respondenterna så får jag uppfattningen att man är sorgsen för denna 
splittring parad med osäkerhet och tveksam förståelse för nödvändigheten av denna 
omorganisation. Sammantaget är man trött och skeptisk, tror inte man får uppleva en sådan 
kreativ tid igen, och man betvivlar att omorganisationerna kommer att leda till någon 
effektivitetsförbättring. Tillhörigheten och identiteten medför relations –och 
handlingsimplikationer, genom vilka man kategoriserar och förstår/hanterar sin omvärld och sin 
plats i denna. Identiteterna kan vara mer eller mindre framträdande och ställer krav på den 
relationik man har på arbetsplatsen, d v s att de man samarbetar kan definiera den rätt och agera 
på ett adekvat sätt i förhållande till den för stunden innevarande identiteten. Gruppmedlemmarna 
känner sig vilsna och saknar gruppkänslan. Man känner inte varandra så det lär nog ta tid tror 
man.  
 
Ledarna som mäts regelbundet är naturligtvis intresserade av engagerad och kreativ personal 
som trivs på jobbet och ger bra resultat. Det man talat om tidigare var mest om gruppers 
förändringsmotstånd som ett större problem och hur man ska hantera det. En stark företagssjäl 
kan innebära att man värjer sig mot allt som kan rubba strukturen i rena självbevarelsedriften. 
Denna emotionella koppling kan vara dyrbar men samtidigt med ett gemensamt fokus och en 
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uppriktig och involverande kommunikation borde detta motstånd gå att bryta. Kan man få 
medarbetare till samsyn så borde motståndet gå att omsätta till att skapa nya strukturer och det är 
flera av respondenterna som just påtalat detta att om förändringarna inte är för frekventa, för 
oförståeliga så uppskattar man detta just för att gagna nytänkande och fånga nya idéer/lära sig 
mer.  
Naturligtvis så påverkar även gruppens historia med alla dess minnen, traditioner, berättelser och 
speciella anda så att organisationen nöts in i medvetandet och därför kan vara svårt att 
genomföra större förändringar, som påverkar hela personens identitet. I detta fall stoltheten som 
var så påtaglig.  
 
I organisationer som omorganiserar ofta och kostnadsbesparar hårt så tvingas människor arbeta i 
en verksamhet där förändringar travas på varandra och arbetsuppgifterna måste utföras i rasande 
fart.  
Tiden har blivit en bristvara och framgångsfaktorer är medarbetarskap och delaktighet. Många 
företag i Sverige har medarbetarskap som ledstjärna men har svårt att hitta strukturer och 
processer som stödjer detta. Då tiden blir knapp så kommer kompetensutveckling och lärande att 
stå tillbaka och man får lära genom att handla. Problemet är då som Marianne Döös (2003) tar 
upp att lärvillkor trasas sönder och relationik sätts ur spel av för täta omorganisationer, 
förändringar. Hon använder metaforen infrastruktur för att beskriva hur man i en 
kunskapsorienterat företag bör strukturera för lärandet, som bygger på erfarenhetslärandet.  
Detta innebär att man lär medan man jobbar med uppgiften, inuti uppgiften och där nätverket får 
stor betydelse, vilket också de intervjuade också höll med om. Det innebär en stor del 
risktagande att ge sig på nya uppgifter och därför behövs ett speciellt klimat för att man skall 
våga sig på det, både i form av kompetensnätverk men även ledarens inställning har betydelse. 
Fallstudiegruppen är ett tydligt bevis på detta, som genom varandra överfört kunskap och 
utveckling kontinuerligt, med stöd från ledaren.  
 
I en studie inom telekombranschen (Döös, Wilhelmson, & Backlund, 2001) fann de att det inom 
organisationen rådde en omedvetenhet om de egna lärprocesserna, vilket fick följden att man inte 
organiserade/strukturerade för detta. Mellan vissa kobbar och skär fanns viss infrastruktur för det 
som var synligt men däremot inte det som låg under ytan osynligt. Man planerade för lärande i 
form av kurser och inte som infrastruktur framtagen utifrån en insikt om hur telekomingejörerna 
faktiskt arbetade och lärde i kombination. Döös (2003) använder begreppet relationik som ett 
organisationsbegrepp som kopplar till medvetandet och kompetenta relationer, som går att 
organisera/infrastrukturera för om man är medveten om det. Faran som hon ser det är att man ser 
medvetandet/kompetensen som en individuell egenskap och ser inte till medvetandet som sitter i 
själva relationerna, frågor som är avgörande för verksamhetsuppgiftens kvalitet och 
organisationens effektivitet. Hon beskriver relationik som ”det sammantagna bygget av de 
interaktiva processer och de transaktioner som bär upp arbetsplatsens kompetens”.  
Här kan man jämföra hur kompetens har hanterats på moderbolaget, där det främst är kursinriktat 
lärande som är fokus eftersom nätverken ännu inte kommit igång och man känner sig otrygg och 
saknar energi. Denna kompetens är sällan synlig eftersom de möten, samtal som byggt upp den 
inte går att se.  
 
Detta stärks av de intervjuer jag gjort för där handlar verksamheten mycket om att tillsammans 
lösa uppgiften och där man i samtalet betraktar varandra som likvärdiga och inriktade på att 
förändra sin förståelse av det man samtalar om så man får ett vidgat perspektiv och kan tänka i 
nya banor och på så sätt tillföra ny kunskap. Varje individ som deltar i det lärande samtalet har 
sina egna specifika erfarenheter som är olika andras och det är dessa olikheter som är själva 
vitsen och svårigheten, eftersom vi har olika sanningar med oss i bagaget. Här konstatera jag att 
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det var just därför som min fallstudiegrupp lyckades så väl med nyetableringen. Man fick själv 
bygga upp verksamheten genom sina kontakter, erfarenheter, prova på och hade gemensamma 
mål som inte styrdes av byråkrati/hierarki och man utvecklade lärande efter hand. Genom en 
total sönderslagning så finns inte kunskapsnätverket kvar längre vilket får en negativ inverkan på 
affären. För medarbetarna kan detta både vara positivt och negativt men från ledningens sida så 
är frågan om man beaktat sådana konsekvenser när man slog sönder mindre bolag utan att ta 
hänsyn till enheternas olika verksamheter? Nu får de börja om igen med att definiera nya 
symboler och dess värde i ljuset av nya medarbetares perspektiv och anpassa sina egna 
tolkningar och ageranden till nya medarbetare, vilket kommer att ta tid. 
 
 
 
 
Nedanstående tabell visar vad teoretiker ansett vara viktiga påverkande faktorer för grupper och 
sedan har jag analyserat vad som framkommit funnits viktiga av respondenterna i intervjuerna.  
 
TEORI 
       

GRUPPENS ÅSIKTER 
 

1.  Symboler      Fanns många 
        
   
   
2.   Klimat Öppet/kreativt, gemensamma mål  
   
   
   

3.  Relationer 
Kunskapsrelationer som gemensamt 
byggde upp verksamheten 

    
        
 
 
 
    
      
4.  Ledarstil   Egna kompetensen, gav ansvar/mandat till medarbetarna 
        
5.  Kommunikation   Möten, träffar, samtal och företagssymbol viktig kommunikation 
        
6.  Lokal/arbetsplats  Omgivning och företagets symbolik viktig för medarb/kund/leverantör 
        
    

 
 
               GRUPPENS SJÄL 
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7 SLUTSATS 
Det man kan konstatera är att de faktorer som lyfts fram i teorin har även styrkts av intervjuerna. 
Gruppen fick fritt själva strukturera verksamheten i uppstartsskedet och har fortsatt så. Ledarna 
hade egen kompetens och fungerade som bollplank och inspiration men styrde inte på detaljnivå. 
Gruppens medlemmar hade respekt för varandra och varandras kompetenser vilket underlättade 
när man skulle definiera situationerna och därmed svara på rätt sätt för att leda interaktionen 
vidare utan störningar.  
I och med att man möttes på samma nivå så kunde även lärandet spridas, ökas och ny kunskap 
uppstå. Perception och tanke som styr handlandet just i den specifika situationen blir avgörande 
för skeendet. Individerna stimulerar varandra och agerar på varandra genom sitt sätt att definiera 
situationerna. I de nya grupperna så känner man inte varandra och det är som att lära sig ett nytt 
språk, innan du kan och förstår det så kan du inte heller svara. Att definiera det som sker med ett 
samtida perspektiv kräver långvarig interaktion som förser den mentala tankeprocessen med rätt 
information för att kunna definierar situationen rätt för den specifika situationen. Det sker inte 
bara genom interaktion med andra utan även med egna samtal/resonemang för att komma fram 
till en lämplig tolkning och ett korrekt agerande just då.  
 
Täta omorganisationers betydelse enligt fallstudiegruppen för resultatet är att när man startar upp 
tillväxtområden så är det viktigt med en bra och stabil grupp där man självständigt kan fokusera 
på målet, och där man känner varandra så väl att man kan agera både preventivt och svarande för 
situationen och våga ta risker. Ledarens stöd är viktigt. Man anser att för täta omorganisationer 
medför att man aldrig lär känna varandra och varandras kompetenser vilket försvårar 
kunskapsnätverkandet Bygga nätverk tar tid och utan dessa förlängs ledtider och försvårar att få 
rätt kvalité. Omorganisationer i sig ser man som positivt, om man förstår dem och kan bidra i 
dem, annars får man inte nytänkande och energi om man ”går i samma spår”, som en respondent 
uttryckte det.  
För att kunna bilda en gruppsjäl/identitet så måste gruppen få fäste och kunna samverka utan 
störningar. Faktorer som är relevanta för detta har funnits vara de som lyfts fram i teorin, empirin 
och belysts i analysen. Det kan finnas många fler men jag har valt att begränsa mig till dessa för 
att göra undersökningen begränsad i den mening att den skall vara hanterbar. Det kan också vara 
intressant för andra bolag med liknande problem att kunna göra jämförelser och kanske använda 
mitt resultat när man planerar en förändring. Detta är min förhoppning eftersom jag vid dessa 
intervjuer kunnat iaktta ett visst sorgmod och ledsnad vilket kanske kunnat undvikas.  
 
Sammanhållning som konstruktiv eller destruktiv kraft? 
Kellerman (1981) diskuterar sammanhållning utifrån dimensionen stark – svag.. Han anser att 
sammanhållning leder till hög produktivitet men låg frihet och att gruppen efter hand utvecklar 
en kontrollstruktur för att befrämja sammanhållningen. Här kan jag dra paralleller med min 
fallstudiegrupp där nästan ingen nyrekrytering fanns och där en utvecklingschef också såg en 
baksida eftersom han upplevde att nytänkandet avstannade och man gick i ”gamla hjulspår”. Inte 
förrän han bytte bolag och fick starta upp en annan nyetablering så kände han sig produktiv igen.  
 
Detta är gruppens baksida: under själva etableringen så är det viktigt med täta och 
överensstämmande kontakter så arbetet blir smidigt och effektivt. När det sedan är igång så lutar 
man sig gärna tillbaka och ”gör bara det man ska” som en annan respondent uttryckte det.  
Vissa starka grupper blir så mäktiga och dominanta att det är nästan ogörligt att splittra eller 
omstrukturera dem. Inom den gamla enheten så hade man en nog en kontrollstruktur för om 
någon anställts som inte riktigt passade in (enligt gruppens normer) så blev denna person inte 
långvarig (eller om normerna var så starka att de kunde överföras till en viss personlig profil som 
genast avgjorde om man var lämpad eller inte). Möjligt men det ska min forskning inte belysa.  
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Fallstudiegruppen skärpte gränserna utåt betydligt när det blev förändringar, och värnade alltmer 
om den gamla andan. Kanske just detta var en bidragande orsak till att enheten till slut splittrades 
och medarbetarna skingrades? Gamla stabila grupper som upplever att någon/något hotar dem 
slår fast om sitt revir och tillåter ingen att störa dem, enligt Barbro Lennéer-Axelson, Ingela 
Thylerfors, ”Arbetsgruppens psykologi”, 1991. Kanske är det processen att när en grupp har 
genomfört det den skall uppnå så ska den upphöra för att fortsätta vara kreativ, engagerad och 
stimulerande. En grupp som överlevt för länge kanske blir stagnerad, orkeslös och bygger inga 
nya broar till andra, utan självdör till sist?  
 
Det man kan konstatera är att när man gör stora förändringar i grupper så påverkas gruppsjälen 
och skall denna få växa och slå rot så måste den få tid och ro för detta.  
Inom Com kommer man nu att få en helt ny anda/gruppsjäl som bygger på resterna av de många 
bolag som nu slagits ihop till ett stort. Hur denna själ kommer att se ut och vilka värderingar den 
skall stå för det återstår att se. Efter ett år så känner man grupperna inte varandra och därför 
bildas heller ingen gruppsjäl. Hur länge det tar blir spännande att se.  
 
Frågor kring själva gruppens identitet/själ är av intresse endast utifrån vad en sådan eller 
avsaknad av en sådan har för betydelse och konsekvenser för dem som arbetar i företaget. Det 
intervjuer, observationer och annat har belyst tydligt är att när man omorganiserar ofta hinner 
ingen gruppkänsla bildas, särskilt inte om medlemmarna i arbetsgrupperna byts ut. Det är 
interaktionen mellan medarbetarna i gruppen som skapar känslan/själen och som sedan präglar 
företaget. Medarbetare utan gruppsjäl har inte lika ”kul” på jobbet som andra och trivs inte lika 
bra.  
Visst kan chefer på olika nivåer förse dem med symboler och värderingar men om dessa inte 
förankras i gruppen så kommer de aldrig att bära kraft. Påverkan på energin och effektiviteten 
har jag redan belyst, och nog är det så, att har man ”kul” på jobbet så är man mer produktiv och 
bidrar till gruppsjälen genom sin samverkan med kamraterna. Ett företag utan gruppsjäl kommer 
inte att nå ut till marknaden tror jag, inte heller sätta sin prägel på omvärld, kunder eller sina 
anställda.  
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9 BILAGOR 
 

• Pilottest och underlag till studien, enkätundersökning angående Företagsklimat 
• Analys av fallstudiens ledningsgrupp 
• Intervjuguide 
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Bilaga 1 
 
ENKÄTFRÅGOR 
           angående organisationsklimat 
 
Attityd 
 

1. Jag tycker omorganisationer är nödvändiga. 
2. Jag uppskattar nya utmaningar. 
3. Jag påverkar själv min situation 
4. Jag har rätt kompetens för mina arbetsuppgifter 
5. Jag får göra fel och har stöd av chefen och kamraterna 
6. Jag gör det jag blir tillsagd att göra och inte mer 
7. Jag tar mer ansvar nu 

 
Beteende 

 
8. Jag följer fattade beslut och riktlinjer för det är viktigt 
9. Jag är införstådd med målet för omorganisationen och strävar mot  

   samma mål 
10. Jag känner glädje när jag går till jobbet 
11. Jag upplever mina medarbetare som positiva och glada 
12. Vi samarbetar bättre nu 

 
Känslor 

 
13. Jag upplever negativ stress på jobbet 
14. Jag känner mig passiv och orkeslös 
15. Jag påverkas av kollegornas sinnesstämning 
16. Jag har ingen ork kvar när jag kommer hem från jobbet 
17. Jag trivs med mitt arbete och känner mig tillfreds 

 
Resultatet av dessa frågor blev 
ÅLDER * Jag tycker omorganisationer är nödvändiga. Attityd 
Crosstabulation 

  Jag tycker omorganisationer är 
nödvändiga 

   Total 

Skala 1-5  2 3 4 5  
ÅLDER 20-30 1 1   2 

 30-40 3 3 6 1 13 
 40-50 1 9 11 3 24 
 50+ 1 1 7 2 11 

Total  6 14 24 6 50 
De yngre verkar tycka att det är något mindre viktigt med omorganisationer än de äldre. Kan det bero på att de yngre 
är inte lika intresserade vad andra tycker att de bör tycka eller har de inte uppfattat behovet av omorganisationen 
som de äldre (och mer erfarna)? 
 
KÖN * Jag tycker omorganisationer är nödvändiga  
Crosstabulation 

  Jag tycker omorganisationer är 
nödvändiga 

   Total 

Skala 1-5  2 3 4 5  
KÖN man 1 4 9 5 19 
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 kvinna 5 10 15 1 31 
Total  6 14 24 6 50 

Uppdelat på kön så är värdet likvärdigt. Män och kvinnor anser det nödvändigt att omorganisera.  Några fler kvinnor 
tycker inte det och några fler män tycker det är väldigt nödvändigt.  
 
FÖRETAG * Jag tycker omorganisationer är nödvändiga  
Crosstabulation 

  Jag tycker omorganisationer är 
nödvändiga 

   Total 

Skala 1-5  2 3 4 5  
FÖRETAG    telekom 5 13 15 5 38 

 handelkoncern   3 1 4 
    mindre itftg 1 1 6  8 

Total  6 14 24 6 50 
Oberoende av vilket företag man kommer ifrån så anser man omorganisationerna  är väl nödvändiga 
 
POSITION * Jag tycker omorganisationer är nödvändiga  
Crosstabulation 

  Jag tycker omorganisationer är 
nödvändiga 

   Total 

Skala 1-5  2 3 4 5  
POSITION chef 2  4  6 

 anställd 4 14 20 6 44 
Total  6 14 24 6 50 

Något osäkert resultat eftersom antalet chefer är mycket mindre än chefsantalet men resultatet pekar på en likhet, d v 
s att man tycker omorganisationer är väl nödvändiga, oavsett position.  
 
Case Processing Summary Beteende 
 
FÖRETAG Jag är införstådd med målen för omorg. och strävar mot samma mål 

 Cases      
 Valid  Missing  Total  
 N Percent N Percent N Percent 

FÖRETAG * 
Jag är 

införstådd med 
målen för 

omorg. och 
strävar mot 
samma mål 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

 
Crosstabulation 

  Jag är införstådd med 
målen för omorg. och 

strävar mot samma mål 

    Total 

Skala  1 2 3 4 5  
FÖRETAG telekom 1 6 6 22 3 38 

 handelkoncern    2 2 4 
 mindre itftg  2  4 2 8 

Total  1 8 6 28 7 50 
Företagsoberoende så tycker man att man är införstådd med målen och medverkar till detta.  
 
Case Processing Summary Känslor 
FÖRETAG * Jag påverkas av kollegornas sinnesstämning  

 Cases      
 Valid  Missing  Total  
 N Percent N Percent N Percent 

FÖRETAG * Jag 
påverkas av 
kollegornas 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 
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sinnesstämning 
 
Crosstabulation   

  Jag påverkas av kollegornas 
sinnesstämning 

   Total 

Skala  2 3 4 5  
FÖRETAG telekom 2 15 17 4 38 

 handelkoncern  2 2  4 
 mindre itftg  3 4 1 8 

Total  2 20 23 5 50 
Företagsoberoende så påverkas man av kollegorna, inte väldigt mycket men man påverkas. 
 
Multivariat analys 
Case Processing Summary 

 Cases      
 Valid  Missing  Total  
 N Percent N Percent N Percent 

POSITION 
* KÖN 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

ÅLDER * 
KÖN 

50 100,0% 0 ,0% 50 100,0% 

 
POSITION * KÖN  
Crosstabulation 

  KÖN  Total 
  man kvinna  

POSITION chef 3 3 6 
 anställd 16 28 44 

Total  19 31 50 
Här ser man fördelningen av enkäternas strata och deras position. Något ojämnt men så är också fördelningen inom 
företagen.  
 
ÅLDER * KÖN  
Crosstabulation 

  KÖN  Total 
  man kvinna  

ÅLDER 20-30  2 2 
 30-40 2 11 13 
 40-50 11 13 24 
 50+ 6 5 11 

Total  19 31 50 
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Bilaga 2 
 
DAGBOKSUPPGIFT, Beskrivning av gruppdynamiken vid ett affärsledningsgruppsmöte en 
grå dag i oktober. 
 
Bakgrund  
Mötesdeltagarna består av nio personer. Förutom affärsenhetens ledare(en man), så finns tre 
resultatområdesansvariga (två kvinnor och en man), en manlig affärsutvecklare, ett manligt 
ledningsstöd, en manlig ekonomichef, en sekreterare och en manlig teknisk designansvarig. 
Vissa inom gruppen har suttit i denna ledningsgrupp väldigt länge, t o m när den befann sig inom 
ett annat bolag (men samkörde tjänster ihop med Telia), och vissa är helt nya, t ex affärschefen 
som tillträdde för en månad sedan. Gruppen är mogen och leds i demokratisk ordning d v s att 
det är gruppen tillsammans som tar alla beslut  
 
Gruppen har haft många problem av varierande karaktär, bl.a. svårigheter att fokusera på 
resultatet. Nu har man emellertid haft seminarier i teambuilding och lärt känna varandra lite mer 
och därmed identifierat att vissa av personerna pratar mer än andra. Som ett led i detta har man 
infört ”Stinsfunktion” som roterar laget runt, och där man har som uppgift att se till att alla får 
komma till tals och att tiden för punkten håller.  
 
Jag utgår ifrån Kurt Lewins fältteori där människor i varandras närhet upplever eller konstruerar 
en föreställning om ett gemensamt fält och de som närvarar delar detta fält med varandra. Man 
använder termer som ”vi” och härifrån utgår den s k ”striden”. Teorin som b l a är en 
konstruktionsteori, där gruppen kommer att utgöra ett samordnat mönster av krafter utifrån 
medlemmarnas strävande och gemensamma upplevelse av den sociala situationen, en dynamisk 
helhet av relationer. Som man påpekar är inte gruppen en statisk konstruktion utan ett ständigt 
föränderligt samspel av krafter. Ledaren uppfattas som någon som styr gruppens uppbyggnad av 
relationer genom bestraffningar och belöningar. Gruppen ses som en helhet och teorin bygger på 
förekomsten av en gemensam osynlig konstruktion, där handlingarna antas begripliga i 
förhållande till egenskaper i konstruktionen, såsom målsättningar, pådrivande och begränsande 
krafter. Enligt Lewins fältteori definierar man sammanhållningen i gruppen av, dels individernas 
önskan att tillhöra gruppen, dels gruppens inflytande på medlemmarna. Denna interaktiva 
process mellan individen och gruppen skapar således gruppens unika sammanhållning, dess själ. 
Dess handlande består av sociala krafter som uttrycks som gruppens klimat, och förväntningar, 
målsättning och intentioner kan vara sådana sociala krafter. I denna teori ingår också 
maktdynamik, och en persons makt över någon annan innefattar både dennes önskningar och den 
andres egna krafter i förhållande till dessa önskningar. En strävan att påverka en annan människa 
leder därmed inte till en självklar effekt. Man kan bara påverka de krafter som redan är aktiva 
hos den andre. Lewin skiljer på krafter som kommer inifrån individen och de som induceras 
utifrån någon annans önskningar. Även förändringar hos individen är en upplevelse av sig själv i 
förhållande till omvärlden. För att förstärka denna bild vill jag även väva in Murrays (1963) 
personlighetsteori med behovsbegreppet som det centrala i konstruktionen, och där han anser att 
individens centrala behov är att kontrollera och dominera andra människor. Enligt Murray 
bestäms interaktionen i en grupp av dominansbehovets styrka men även av prestations-, 
självständighets-, exhibitions-, och sällskapsbehov, samt det tryck som individen upplever från 
omgivningen. Denna maktpåverkan ser man tydligt från vissa av mötesdeltagarna, likaså de som 
vill höra till men inte får. 
Mötet som hölls denna dag var förlängt för att man skulle kunna utreda vissa problemområden 
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bättre, och hölls under åtta timmar.  
Inledning 
Ledaren öppnade mötet med en öppen trevlig attityd som också anger klimatet/stämningen på 
mötet, d v s öppet och hjärtligt utan att för den skull brista i den samlade ansatsen. 
 
Sammanhållningen i gruppen är stark och kanske därför dras man med problemen att det inte 
händer så mycket i och utanför denna grupp. Man har tagit beslut om att gruppen är ett 
beslutsfora men många av punkterna presenteras med sådan historik att få beslut tas. En orsak till 
detta kan vara att affärscheferna har växlats med en ny tillträdande per år (under fyra år), och den 
som är ledningsstöd idag var chef på det gamla bolagets tid, och har inte mentalt abdikerat från 
detta chefskap. 
Flertalet punkter visar sig inte bestå av några beslutspunkter alls utan mest information. Stins 
idag är den manlige från ett av resultatområdena. Ledaren frågar om det är någon som vill ta upp 
något under övrigt och det är som att öppna pandoras ask, den förre chefen tar ansats med stor 
frenesi och rabblar åtminstone upp punkter under tio minuter, med kommentarer så att alla säkert 
har förstått. Ekonomichefen som är oftast tyst, sitter resignerat hopsjunken, andra håller sig för 
ansiktet i varierande grad. Smittsamt? Stinsen avbryter till sist och den avbrutne blir väldigt 
otålig när Stinsen och den tekniskt ansvarige fortsätter diskussionen i någon punkt, han vrider 
händerna, sitter långt framåtlutad, till skillnad när han själv talar, då har han händerna på huvudet 
och lutar sig bakåt (för att ta anstormning kanske…) 
 
Gruppen diskuterar sedan olika punkter i ett klimat som präglas av öppenhet, värme och där man 
har en attityd av att man ”måste ju delta för det allmänna bästa” men undermedvetet visar att 
deltagandet är viktigt (ingen kommer för sent, och någon direkt paus initieras inte). Gruppen är 
isolerad i den bemärkelsen att mycket som bestäms inte når ut till de som skall informeras eller 
som skall utföra detta.  
Redan innan man omorganiserade fanns denna dolda konflikt, eller vakuum men nu verkar den 
ha internaliserats i verksamheten och man verkar ha skiftat fokus från ett 
kommunikationsproblem till oförrättsbeteende. Vissa personer som efter omorganisationen nu 
tillhör ett område med betoning på äldre tjänster och produkter uttalar med bitterhet hur det var 
förr, och visar på olika sätt sitt missnöje, dock inte öppet. Resultatområdeschefernas möjlighet 
att ändra attityder med belöningsmakt genom att sätta bonusmål per individ, har ännu inte vunnit 
kraft.  
 
Stämningen är hög, beslutsam växelvis med seghet (när historieberättaren sätter igång) för att vid 
vissa ämnen övergå till laddad och stormig, när historieberättaren ifrågasätts eller någon 
intervenerar med ett inlägg. Då råkar personen i affekt och lyfter upp händerna över huvudet och 
påminner om en indianhövding. Märkligt nog intar även den ordinarie ledaren denna position 
och plötsligt har vi två hövdingar, ledare. Sedan om det beror på en utmaning eller en 
efterapning är svårt att säga Den verklige ledaren har då en lugnande effekt på den andre och 
mötet kan fortgå tills nästa heta ämne. Den som mest utmanar denne person är affärsutvecklaren, 
som också varit med sedan tidigare men som har en högre utbildning, hög kompetens ifråga om 
affärsmässighet men saknar diplomatins sätt att inlinda saker på ett humanare sätt, tar tjuren vid 
hornen och säger rakt ut att kompetens saknas m m. De två kvinnliga resultatområdescheferna 
gör endast några försynta inlägg i debatten, utom vid ett senare tillfälle då ”Stinsen” gått och den 
ena av dem utser sig till t f Stins och avbryter den förre chefen vid ett längre utlägg.  
Gemensam syndabock nu har blivit en av våra leverantörer som på olika sätt dabbar sig och 
påverkar vår affär. Här är alla rörande överens och ett kraftfält för den interna diskussionen har 
bildats. Affärsutvecklaren raljerar, förre chefen småler i hövdingposition, många ler och 
stämningen stiger…tills luften går ur diskussionen och man börjar gäspa, tiden går och inget 
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direkt konkret beslutas. Ekonomichefen tar hjälp med sina händer för att visualisera problemet 
och hur han vill att vi ska se det, vilka farhågorna är m m. Rätt som det är försvinner en deltagare 
på en timme, utan förklaring och ingen frågar sedan. Förre chefen avviker också i ett inplanerat 
annat möte och kommer tillbaka efter en timme och skall då informeras om vad som hänt, med 
inlägg och kommentarer tar över 15 min. Förre chefen gungar då i stolen och ger ett barnsligt 
intryck (regression?) medan mässandet fortgår. Paniken sprider sig, eftersom tiden som var så 
god krymper stadigt och man har satt deadline vid 18.00 (p g a en av kvinnorna) och man har nio 
punkter på listan som måste gås igenom. Ledaren tar för ett tag över kommandot och försöker 
höja tempot. Den förre chefen reagerar direkt och invenerar men blir avbruten av 
affärsutvecklaren och en hetsig diskussion uppstår men ledare försöker få alla att fokusera på att 
komma igenom uppgifterna, vilket man i sista minuten hann göra. De flesta av oss reser oss och 
går vid sex men ledaren och förre chefen sitter fortfarande kvar, och vad har vi åstadkommit? 
 
När man ser på gruppen som helhet så är det många faktorer som är relevanta. I teambuildningen 
framkom t ex att förre chefen uppfostrats av endast en mor och som många inom den äldre 
”stammen”, saknar högre utbildning, vilket kan vara ett motiv att hävda sig genom att göra alla 
inlägg och beskrivningar, och som i sig är så intressanta men gör att man aldrig kommer framåt. 
Det känns som att vada i kvicksand när han är med på möten. Hans röst i sig är också väldigt 
entonig och mässande och för egentligen aldrig dialog med andra, utan talar om för andra hur det 
egentligen är. Affärsutvecklaren är MBA utbildad, något som är rätt ovanligt att många har och 
är fruktansvärt skärpt. Hans bakgrund är att han är skilsmässobarn och erkänner öppet att någon 
social kompetens har han inte, vilket är fel för han kan vara väldigt varm när det inte gäller 
kompetensen i sin roll. Dock så är han rädd för emotionalitet, vilket alla värnar om att inte visa 
och nivån inom gruppen gällande emotionalitet är rätt så platt, låg för att vara en grupp som 
hållit ihop så pass länge. Kvinnorna är precisa och koncisa i sin läggning (båda är 
civilingenjörer) och i sin diskussion och detta kanske retar förre chefen, som med sin ovanliga 
bakgrund vill utmana det triviala, eller föra sin roll som chef (i hans ögon) eller som man, för 
han tar sin roll som far och man väldigt på allvar och skall klara av allting själv.  
Den nytillsatte ledaren avvaktar lite i sin roll och balanserar inte de olika medlemmarnas 
maktbehov väl men har potentialen. Förmodligen håller han på och definierar situationen och 
försöker tolka den innan han beslutar för hur han skall bete sig, både som ledare och som en 
tillgång för diskussionen. Personligen så pendlar han från mitten av landet och hit tills hans hus 
är byggt här i Stockholm. Han måste därför leva utan sin familj i veckorna, vilket måste påverka 
honom som familjefar väldigt mycket. Sekreteraren (jag) ska väl i min roll bara föra protokoll 
och vara tyst, men mina inlägg hör de med. Korta och kärnfulla med en del ironi när det blir för 
segt. Ler konspiratorisk med en av de andra kvinnorna när hövdingarna går på för fullt, eller 
avbryter oss. Vi är då milt överseende, (som mödrar med små oregerliga pojkar brukar vara) och 
lägger inte mer energi på detta. Så, hur är då det psykologiska klimatet egentligen? 
Självständig som individer i en grupp ja, men som grupp nej. Vi genomför inte mycket på egen 
hand och vi kontrolleras från huvudkontoret via attesträtter, styrkort och olika policys.  
När man tänker efter undrar jag om vi har så bra sammanhållning? Inte om man beaktar att vi 
skall hjälpa varandra. En del i gruppen känner mer för det men generellt vill man nog att någon 
annan skall göra jobbet. Tilliten är nog rätt låg. Affärsutvecklaren sade just det när den ene 
resultatchefen gått från mötet, att han alltid tror att det händer någon annanstans, hos någon 
annan. Stressade är vi alla, med alla krav uppifrån och från medarbetarna. Leder till problem 
med prioriteringen. Emotionellt stöd har jag nämnt, erkännande av andras insatser gör av vissa, 
rättvisa, vem avgör det ? Innovation uppmuntras men genomloppstiden är för lång från idé till 
realisering, för någon att lyfta upp det och sedan implementera idén.  
 
Klimatbegreppet är intressant men täcker inte det mångfacetterade skeende som en levande 
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grupp innebär. Därför tycker jag Lewins synsätt att betrakta gruppen som ett kontinuerligt 
föränderligt kraftfält, där stabilitet kan råda tillfälligtvis men där det finns en spänning mellan 
olika krafter som inverkar på varandra hela tiden. De kan ibland balansera varandra, ett s k 
kvasistationärt tillstånd för att ibland övergå till öppna konflikter. De individuella psykosociala 
motivatorerna kan man inte utesluta heller för de fungerar som våra drivkrafter och får oss att 
bete oss olika i olika situationer och med olika personer, grupper. 
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BILAGA 3 
 
INTERVJUGUIDE angående Gruppens betydelse för individ/företag 
 
VILKEN HANDLINGSBENÄGENHET HAR MAN INFÖR: 
• Förändringar, hur har de påverkat dig DÅ, NU, FRAMTID 
• Vill man ha förändringar? 
• Hur vill du i sådana fall att de skall ske? 
• Hur känner du dig (individens upplevelse av sig själv i förhållande till omvärlden.) efter 
denna förändring då hela datakomgruppen splittrades? 
• Vad innebär en förändring för dig som person? Vad innebar den för övriga i 
gruppen/divisionen, hur gjorde ni i gruppen för att klara av tidigare förändringar? 
• Hur känner man sig vid större omorganisationer 
• Med vilken effektivitet arbetar man då? 
• (individens upplevelse av sig själv i förhållande till omvärlden.  
 
ARBETSPLATSEN 
• Tror du arbetsplatsens utformande (lokalisering, inredning, byggnad, möjligheter till möten 

etc.) kan påverka gruppen och i så fall hur? Viktigast är? 
• Hur vill du att din arbetsplats skall vara 
• På vilket sätt skiljer den sig nu mot tidigare då ni satt tillsammans i Globen? 
• Vilken betydelse har lokaliseringen? 
 
SOCIALA RELATIONER 
• Organisations/ledarskapet, hur viktigt har det varit för er i gruppen  
• Hur har ledaren/organisationen betytt handlingsbenägenheten i den tidigare gruppen 
 
AGERANDET/EFFEKTEN av eget och andras beteenden vid omorganiseringar (beakta även 
icke verbalt språk) 
• Hur har man agerat vid omorganisationen tycker du?  
• Känns framtiden oroande eller intresseväckande, både ur ett arbetsperspektiv och privat?  
 
STÄMNINGEN/KLIMATET,  definition av situationen 
• Vilka åsikter, normer och förväntningar finns det nu jämfört med innan splittringen? Hur påverkar det 
dig? 
• Kan man empatiskt föreställa sig hur arbetskamraterna tänker/känner i olika situationer på arbetet? Är d
skillnad mot denna grupp du arbetar i nu?  
• Fanns det uttalade/icke uttalade förväntningar mellan er på arbetsplatsen? Hur påverkade det dig? Hur ä
det nu i din befintliga grupp? Hur märks det i så fall? 
• Hur upplevde du datakom gruppens omgivning? Ålderdomlig, modern, påkostad, snål? 
 
KOMMUNIKATIONEN inom organisationen.  
• Får alla komma till tals och hur kommunicerar ni? Då jämfört med nuvarande grp(webb, 

brevlåda el dyl)? 
• Uppfattade du och din dåvarande grupp sig tillhöra en och samma enhet?  
• Vad var det som förenade och differentierade er i gruppen. 
• Vad är det som har hållit dig kvar under alla dessa år, vilka skillnader upplever du mellan 

förr och nu? 
• Vilket klimat rådde? 
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• Skilde sig chefen/anställdas klädstilar åt? Vilken klädstil rådde tycker du? 
• Förstod alla vad den gamla divisionen stod för som företag? Var man ett företag efter 

integrationen med huvudbolaget eller kändes det som om den gamla gruppen fortsatte leva 
sitt eget liv? 

• Fanns det generationsmotsättningar och svårigheter när någon ny skulle inskolas och formas? 
• När något inte fungerade i processen så hur hanterade man det, skapade det motsättningar 

enheter emellan? 
• Var det svårt att fysiskt flytta mellan olika enheter inom den gamla gruppen? Personer kan 

känna sig utpekade och man har svårt att lämna sitt ”gäng”. 
• Var yrkes- och arbetsgruppsbindningarna inom den gamla gruppen starka och överlappade 

enhetstillhörigheten? 
• Begreppet samarbete kan för många stå för samhörighet, lojalitet och gemenskap. Hur 

stämmer det in på hur du uppfattar situationen där du arbetar idag? Vilken konsekvens får 
detta för dig då? Om du inte tycker att samarbetet fungerar väl tror du detta kan detta bidra 
till minskade inspirerande och produktivitetshöjande effekter? 

• Ser du ditt arbete som en inkomstkälla för att kunna njuta av fritiden? 
• Kan du uppfatta ditt arbete som en lek, d v s ett sätt att socialisera, stimulera kreativitet och 

lösgöra spänningar? Bidrar arbetet till att forma värderingar och förhållningssätt?  
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