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Bakgrund:  Vi lever i en föränderlig omvärld där konkurrensen mellan 

organisationer om de medvetna kunderna blir allt hårdare. 

Innovation och förändring har blivit ett måste för att hänga med i 

samhällets snabba trendvändningar för att inte tappa 

marknadsandelar. Organisationsförändring är därför aktuellt för alla 

moderna serviceorganisationer som vill vara en kandidat på den 

framtida marknaden. En uppgift som inte görs i en handvändning.   

Syfte:  Denna uppsats har som syfte att skapa förståelse för betydelsen av 

 relationer mellan involverade aktörer i ett förändringsarbete inom 

en serviceorganisation.  

Frågeställningar: Hur arbetar Malmöfestivalens ledning för att förändringsarbetet 

skall genomföras? Vilka relationer finns mellan Malmöfestivalens 

ledning och festivalens matutställare, och hur påverkar dessa 

relationer förändringsarbetet?  
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Metod:  Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats i denna uppsats och 

utgår från teorier kring organisationsförändring för att studera ett 

fenomen. Detta fenomen representeras av vår valda fallstudie, 

Malmöfestivalen och dess förändring mot en hållbarare matkultur. 

För att samla in empiriskt material har vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer med såväl matutställare som personer 

ur ledningen för Malmöfestivalen.  Detta var intervjuer som hölls 

ömsom per telefon ömsom via personliga möten. 

Slutsatser: Det sker en växelvis påverkan mellan utställarna och förändringen. 

För att den växelvisa påverkan skall bli positiv krävs en 

välfungerande kommunikation mellan de involverade aktörerna. 

Ledningen måste få utställarna att förstå sin roll i 

förändringsarbetet och inte lämna utställarna till att förändra allt på 

egen hand efter initieringen. Ledningen måste engagera sig, visa 

sitt stöd och föra en kontinuerlig dialog med utställarna. 

Långsiktiga relationer och meningsskapande lärande kan skapas 

och detta skulle kunna bli till fördel för såväl Malmöfestivalens 

ledning som för utställarna. Malmöfestivalens förändring mot en 

hållbarare matkultur kräver således mer än bara initiering.  
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Abstract 

 

Title: Initiating change is not the same as changing – a case study of the 

importance of relations when changing the business of a service 

organization. 

University:  University of Lund, Campus Helsingborg 

Department: Department of Service Management 

Level:  Thesis on Master level, 15 ECTS  

Authors:  Emelie Baggholm and Cecilia Sandström 

Advisors: Yvonne Granfeldt and Josefine Østrup Backe 

Keywords: Organizational change, communication, interpersonal relationships, 

service organization, Malmöfestivalen.  

Background:  We are living in a world of constant change where the rivalry 

between organizations to attract the enlightened customers is 

getting tougher. Innovation and change has become a necessity to 

keep up with society’s quick changes in trends not to loose market 

shares. Therefore, organizational change has become a current 

phenomenon in all contemporary service organizations that wishes 

to be a player on the future market. This task is not to be 

underestimated.   

Purpose:  To create understanding about the importance of relations between 

actors involved in the works of change within a service 

organization. 

Questions:  How does the management of Malmöfestivalen work to go through 

with the work of change? Which are the relations between the 
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management of the festival and the food retailers, and which effect 

do these have on the work of change?  

Methods:  In this thesis we have chosen to use a deductive approach where we 

let the theories lead the way in the study of organizational change 

as a phenomenon. As our case study we have chosen 

Malmöfestivalen and their change towards a more sustainable food 

culture. We have chosen to perform semi structured interviews in 

the gathering of the empirical material. These interviews were held 

with both food retailers and with people representing the 

management of the festival. We performed the interviews either via 

telephone or in person.    

Conclusions:  There is a mutual interactional impact between the food retailers 

and the management of the festival. If the mutual interactional 

impact is to become of a positive nature there has to exist a well 

functioning communication between the actors involved. The 

management has to make the food retailers understand their role in 

the work of change. They can not expect the food retailers to go 

through with the change on their own. The management must retain 

their support and engage in a continuous dialogue with the food 

retailers. Long term relationships and interactions in terms of 

meaningful learning will create an advantage for both the 

management of Malmöfestivalen and its food retailers. The change 

of Malmöfestivalen towards a more sustainable food culture 

therefore requires more than just the initiating part.  
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1. Introduktion 

Förändring inom serviceorganisationer har blivit allt viktigare eftersom organisationerna bara 

blir fler och fler och konkurrensen om de medvetna kunderna ökar. I takt med att vår omvärld 

utvecklas har den moderna människan insett vikten av förnyelse för att hålla jämna steg med 

samhällets utveckling (Sullivan & Lytton 2000:10). Det har skapats en mentalitet kring att 

förändring och innovation är ett måste för att nå framgång och inte hamna i skuggan av 

drivande entreprenörer och pionjärer. Det har blivit en nödvändighet att följa samhällets 

trender för att vara med i denna konkurrens och för att inte tappa marknadsandelar (Tushman 

& Nadler, 1996). Den föränderliga omvärld vi lever i ställer stora krav på såväl den enskilde 

individen som på organisationen. Förändringens kontinuitet, ett processinriktat arbete som 

innebär att det inte finns en uttalad början, en mitt eller ett slut, kräver ett idogt arbete från 

alla de involverade aktörerna (Ahrenfelt, 2001:274; Sullivan & Lytton, 2000:30). Processen är 

också ett ständigt pågående flöde av mellanmänskliga relationer och ageranden och så länge 

det finns människor kommer det också att finnas grogrund för förnyelse. I näringslivet är 

verkligheten för många företagsledare att få till stånd förändringar som överensstämmer med 

de förväntningar som finns från intressenter och kunder.  

Festivaler och evenemang är organisationer som i allra största grad är i behov av förnyelse för 

att locka återkommande kunder. För att undvika att besökarantalet minskar krävs det att man 

anpassar evenemangsprodukten till trender i samhället. (Larson, 2003:82) Då en festival 

endast varar under en begränsad period och inte är något bestående, utan mer ett 

återkommande, fenomen kan denna också ses som en temporär organisation. Om en 

förändring skall komma till stånd under dessa premisser ökar beroendet av att samtliga 

aktörer samverkar innan den temporära organisationen upplöses vid festivalens slut. (Lundin 

& Söderholm, 1995:442) Vid förändring av en festival krävs således att se verksamheten som 

en samling av aktörer som alla, visserligen utifrån samma intressen för festivalen, arbetar med 

evenemanget med egennyttan för ögonen (Larson, 2003; Ahrenfelt, 2001:278). Det är också i 

detta förhållande, som innefattar såväl relationer som kommunikation, som en del av 

problematiken med förändring kan ligga. 
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 Hur arbetar Malmöfestivalens ledning för att förändringsarbetet skall genomföras?  

 Vilka relationer finns mellan Malmöfestivalens ledning och festivalens matutställare, 

och hur påverkar dessa relationer förändringsarbetet?  

1.1 Syfte och Frågeställningar 

Med grund i ovanstående problematik blir syftet för denna uppsats att skapa förståelse för 

betydelsen av relationer mellan involverade aktörer i ett förändringsarbete inom en 

serviceorganisation. 

För att operationalisera vårt syfte ställer vi oss följande frågor: 

  

   

 

1.2 Avgränsningar 

Vi vill poängtera att när vi pratar om organisationer i denna uppsats menar vi 

serviceorganisationer. Sedan anser vi det vara av vikt att framföra att vi har ett 

aktörsperspektiv, som involverar ledningen och utställarna. Dessa aktörer representerar det 

som vi i uppsatsen benämner som Malmöfestivalen. Vi lägger alltså inte fokus på besökarna, 

och den roll de spelar för organisationens förändring, utan endast de såkallade interna 

aktörerna. Då vi skriver om Malmöfestivalens ledning talar vi endast om de tre personer som 

vi intervjuat och som har en koppling till förändringen mot en hållbarare matkultur. Det vill 

säga att andra personer som arrangerar andra delar av festivalen inte är inräknade i denna 

uppsats. I uppsatsen kommer vi även att tala om Malmöfestivalens utställare, med dessa syftar 

vi till de fyra som vi intervjuat och som hyr platser på festivalen som mat- och 

dryckesförsäljare. Vi vill även poängtera att dessa utställare varit med på festivalen sedan 

minst tre år tillbaka. 

Uppsatsen har fokus på förändring av en serviceorganisations verksamhet. Vad en hållbar 

matkultur innebär inom Malmöfestivalen kommer att förtydligas men hållbarhetsaspekten får 

därutöver inget teoretiskt utrymme. Hållbarheten är således en generell kontext inom vilken 

förändringen sker, men vars innebörd vi inte berör. Detta då arbetet med förändringen inom 

organisationen är av intresse för oss och inte vilket område förändringen sker inom.  
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1.3 Uppsatsens fortsatta disposition 

Kapitel 2 – I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska genomförande. Först 

presenteras det deduktiva förhållningssättet till teori och empiri samt att valet av fallstudie 

beskrivs. Därefter redogörs för den kvalitativa forskningsstrategin som ligger till grund för 

uppsatsens undersökning. Vidare följer en mer specifik förklaring av undersökningsmetoden 

som har bestått av semistrukturerade intervjuer.  Intervjuurvalet presenteras därefter för att till 

sist mynna ut i en diskussion kring det insamlade materialets trovärdighet.   

Kapitel 3 – Här presenteras uppsatsens teoretiska ramverk som behandlar 

organisationsförändring och de krav som denna ställer på involverade aktörer. Ytterligare 

hörnstenar i teorin är de mellanmänskliga relationerna och den roll dessa spelar i en 

organisationsförändring. Utöver detta görs även en definition på en organisation i en 

servicekontext.  

Kapitel 4 – I detta kapitel analyseras den insamlade empirin och sätts i relation till det 

teoretiska ramverk som presenterats i föregående kapitel. Här ges först en inblick i den 

förändring Malmöfestivalen ställts inför för att sedan gå vidare till att utreda hur de teoretiska 

utgångspunkterna kommer till uttryck inom densamma. Följaktligen behandlas empirin ur ett 

ledningsperspektiv samt ur ett mellanmänskligt perspektiv. Ledningens arbete med 

förändringen ställs i relation till utställarnas reaktioner på förändringsarbetet.    

Kapitel 5 – Här görs en återkoppling till uppsatsens syfte och i detta kapitel besvaras även 

forskningsfrågorna som har legat till grund för denna uppsats. Kapitlet avrundas med en 

slutsatsdiskussion.  

Kapitel 6 – I uppsatsens sista kapitel görs avslutande reflektioner kring arbetet med uppsatsen, 

förslag till vidare forskning ges samt att uppsatsens innehåll sätts i ett vidare perspektiv.  
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2. Metod 

I detta kapitel redogör vi för våra metodologiska val. Vi förklarar förhållningssättet mellan 

vår teori och empiri, vi presenterar undersökningsdesignen och strategin för undersökningen. 

Vi går även i detta kapitel igenom undersökningsmetoden och diskuterar vårt materials 

trovärdighet. 

 

2.1 Teoretiskt och empiriskt förhållningssätt  

I denna uppsats har vi valt en deduktiv ansats, där teorin styr forskningen framåt. Det är 

utifrån teorin som vårt syfte har framkommit och på så vis har teorin även påverkat 

datainsamlingen av det empiriska materialet. Det empiriska materialet prövas mot teorierna 

och resulterar i svar på våra frågeställningar. Dessa är dock inte definitiva svar utan mer 

diskussioner kring hur saker och ting kan te sig. (Bryman, 2002:21f; Patel och Davidson, 

2003:23) 

 

2.2 Fallstudie som undersökningsdesign 

Utifrån vårt syfte uppkom intresset att bidra till kunskapen om organisationsförändring som 

ett organisatoriskt fenomen. Med detta i åtanke, samt önskan om att förstå denna komplexa 

företeelse, valde vi att genomföra en fallstudie av Malmöfestivalen som i skrivande stund 

(maj 2010) är i genomförandet av en förändring av sin verksamhet. (jmf. Yin, 2009:4; jmf. 

Bryman, 2002:64ff)  

Fallstudie som undersökningsdesign är enligt Yin (2009) att föredra då man använder sig av 

forskningsfrågor som är fokuserade kring ”hur” fenomen ter sig. Även då man studerar 

samtida händelser genom direkta observationer och intervjuer med de involverade i händelsen 

är en fallstudie att föredra. Hartley (2004) menar å sin sida att en fallstudie bäst lämpar sig vid 

undersökning av frågor som kräver detaljerad förståelse för sociala och organisationsmässiga 

processer (Hartley, 2004:323). Med grund i dessa uppfattningar kring fallstudier blev denna 

undersökningsdesign ett passande val för syftet med vår uppsats. 
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Då undersökningen som vi har genomfört är en fallstudie vill vi ytterligare poängtera att 

slutsatserna som vi kommit fram till inte går att generalisera till att vara gällande för festivaler 

i allmänhet. Det som framkommer i undersökningen om Malmöfestivalen bör endast betraktas 

som ett exempel på ett femomen (jmf Yin 2009:15; jmf Bryman, 2002:67).  

 

2.2.1 Val av fallstudie 

Då denna magisteruppsats har för avsikt att undersöka organisationsförändring som fenomen 

har vi därmed varit i behov av att finna en organisation som står inför en förändring. Genom 

mentorskap har en personlig kontakt skapats med en av nyckelpersonerna i Malmöfestivalen, 

vilket bidragit till vår vetskap om att organisationen är i stånd med att förändra festivalens 

matkultur till att bli mer hållbar. Vi fann denna organisation lämplig att applicera på vår 

teoretiska ram främst av två anledningar. Dels på grund av att Malmöfestivalen är en 

organisation av mindre format där strukturen upplevdes överskådlig. Men även på grund av 

att kontakten med nyckelpersonen skulle innebära en tillgänglighet till intervjupersoner. Vi är 

medvetna om att valet av fallstudie blev definitivt på grund av den personliga kontakten samt 

den information vi därmed delgivits, och att detta lett till att alternativa fallstudieobjekt inte 

övervägts. Dock anser vi att Malmöfestivalen som fallstudie generat en tillfredsställande 

empiriskt grund för att besvara vårt syfte. Vem nyckelpersonen är och vilken position denne 

har i Malmöfestivalen förklaras i avsnittet om intervjuurval.  

 

2.3 Forskningsstrategi och undersökningsmetod 

Bryman (2002) menar att om man har en deduktiv ansats bör man använda sig av en 

kvantitativ strategi. Trots detta väljer vi att använda oss av en kvalitativ strategi vid 

undersökning och tolkning av Malmöfestivalen. Denna kvalitativa strategi innebär att vi 

lägger stor vikt vid hur respondenterna uppfattar och tolkar den sociala verklighet som utgörs 

av organisationens ramar. Detta innebär därmed att vi inte är intresserade av att mäta de svar 

vi får genom kvantifiering. (jmf Bryman, 2002:35) Den kvalitativa strategin används också 

med anledning av att en intensiv och detaljerad granskning av vårt undersökningsobjekt 

krävdes för att få svar på vårt syfte (jmf Bryman, 2002:65).  
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Vi har valt att genomföra vår kvalitativa undersökning med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer med personer på såväl ledningsnivå som utställarnivå. Valet av intervjuer föll sig 

självklart eftersom vi då får fram den mest detaljerade och intensiva informationen ur en 

kvalitativ undersökning (ibid.). Intervjuerna har skett ömsom per telefon ömsom via 

personliga möten, beroende på tillgänglighet såväl när det kommer till tid som till geografiskt 

avstånd. Samtliga intervjuer har skett i informerat samtycke där respondenterna innan 

intervjun blivit informerade om vårt syfte med undersökningen (Kvale, 1997:107). Vid 

genomförda intervjuer har samtliga intervjupersoner även erbjudits anonymitet, detta för att 

ingen aktör skall känna sig uthängd för något den sagt. Dock har samtliga respondenter avböjt 

förfrågan och väljer att nämnas vid namn. I vår analys kommer dock de intervjuade att delas 

in i två grupper, ledningen och utställarna, för att förenkla argumentationen.  

Valet av semistrukturerade intervjuer har inneburit att intervjuerna genomförts med en 

intervjuguide som underlag där ett antal specificerade teman, förändringsarbetet samt 

kommunikation och ansvar, varit förutbestämda (bilaga 1 och 2). Dessa teman har formulerats 

utifrån uppsatsens teoretiska fält samt inom ramen för vårt syfte. Frågorna har inte alltid 

ställts i samma följd som de presenterats i guiden utan intervjuerna har haft mer av en 

samtalsliknande karaktär (jmf Bryman, 2002). Även frågor som inte på förhand varit 

bestämda har uppkommit i samband med intervjuns fortlöpande i form av sonderingsfrågor 

eller preciserande frågor. Detta för att skapa en bättre förståelse för svarens sammanhang 

(Kvale, 1997; Bryman, 2002:307). De intervjuer som genomfördes vid personliga möten 

spelades in för att sedan transkriberas. Detta material har sedan utgjort det empiriska 

underlaget som vi använder oss av i uppsatsen (jmf Bryman, 2002:310; Patel och Davidson, 

2003:83). Dessvärre fanns ingen möjlighet att spela in de intervjuer som gjordes per telefon 

och underlag från dessa intervjuer utgörs därmed av anteckningar som fördes under samtalen. 

Utöver intervjumaterialet utgörs även det empiriska underlaget av dokumentstudier relaterade 

till det aktuella förändringsarbetet i Malmöfestivalen (bilaga 3). 

Våra litteraturstudier, som även de gjordes utifrån kvalitativ strategi, har främst genomförts 

inom ämnet organisationsförändring, där både tryckta upplagor och diverse digitala journaler 

har agerat underlag (jmf Bryman, 2002:35). Universitetets bibliotekssökmotorer har varit till 
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stor hjälp genom hela uppsatsens tillkomst liksom traditionella bibliotek har varit en bra plats 

att finna relevant litteratur på.  

 

2.3.1 Intervjuurval och respondenter 

Eftersom vi har kommit i kontakt med våra respondenter tack vare en nyckelperson inom 

Malmöfestivalens organisation har detta resulterat i ett icke-representativt urval. 

Intervjupersonerna, såväl utställare som de ur ledningen, har vi kommit i kontakt med efter att 

nyckelpersonen försett oss med deras kontaktuppgifter. Eftersom vår avsikt varit att ge 

exempel på ett fenomen och inte generalisera varken resultaten från våra intervjuer eller 

slutsatserna för vår uppsats har detta inte stridit mot vårt syfte (jmf Bryman, 2002:100). Vi 

har inte heller fokuserat på att få så många intervjuer som möjligt, utan varit mer inriktade på 

kvaliteten i de intervjuerna som har genomförts (jmf Kvale 1997:99). På grund av att 

ansökningsprocessen för att bli utställare på Malmöfestivalen i skrivande stund (maj 2010) 

inte är avslutad finns heller inga förteckningar över vem som kommer att vara med på årets 

festival. Vårt intervjuurval av utställare begränsas därmed ytterligare till att endast innehålla 

de som varit med på festivalen tidigare och som förväntas få en plats även i år.  

En av de utställare som vi träffat för en personlig intervju är Sebastian Ryberg på Fogarolli 

kaffescootrar. Han är en aktör som varit med på Malmöfestivalen sedan många år tillbaka. 

Sebastian intervjuades personligen under cirka en timmes tid den 29 april 2010 i Sjöbo.  

Mats Ahlgren, som äger Ahlgrens Kiosker, intervjuades i cirka 45 minuter per telefon den 29 

april 2010. Han har i egenskap av utställare varit med länge på Malmöfestivalen och har ett 

produktutbud som från början inte är särskilt ekologiskt. 

Fastfoodspecialisterna drivs av Rolando Kosinka som säljer ungerska langos på 

Malmöfestivalen och har denna verksamhet som en sidosyssla. Denna intervju hölls per 

telefon den 4 maj 2010 i cirka 30 minuter.  

Anita Tocaj intervjuades under en halvtimmes tid per telefon den 11 maj 2010. Hon är 

kassörska i styrelsen för Bluesföreningen som har ett av musiktälten på festivalen. Som 

utställare har Bluestältet bara dryckesförsäljning.  
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För att illustrera varifrån de intervjupersoner som arbetar inom organisationen Malmö stad 

kommer har vi sammanställt en förenklad modell. Modellen innehåller de instanser från vilka 

våra intervjupersoner från ledningen för Malmöfestivalen kommer. 

 

 Figur 2:1 Illustration av Malmöfestivalens ledning 

 

Gatukontoret är en förvaltning som ligger under Malmö stad. Under gatukontoret finns 

arrangemangsenheten från vilken vi har intervjuat Malmöfestivalens utvecklingsansvarige 

Caroline le Bongoat. Hon intervjuades personligen under cirka en och en halv timme den 12 

maj 2010 i Malmö. 

Susanna Winblad är miljöstrateg på miljöförvaltningen som arbetar gentemot alla 

förvaltningar, mot staden och dess invånare för att öka miljömedvetenheten.  Hennes roll i 

Malmöfestivalen är som miljösamordnare. Miljöförvaltningen har inte alltid varit involverad i 

Malmöfestivalen, det var först förra året som de fick en roll inom densamma för att 

miljöanpassa festivalen som arrangemang. Susanna intervjuades den 29 april 2010 i Malmö 

och vi träffade henne under cirka en timme. 

I arbetet med att miljöanpassa festivalen har Malmöfestivalen involverat Charlotta Ranert 

som inhyrd konsult. Hon är även den som varit vår nyckelperson i kontakten med samtliga 

aktörer. Hon har rollen som matansvarig och marknadsansvarig och hon är inhyrd för att 

förändra, utveckla och kvalitetssäkra Malmöfestivalens matutbud med hållbarhet i fokus. 

Charlotta intervjuades under cirka två timmar den 21 april 2010 i Skanör. Utan Charlotta tror 

vi att uppsatsens empiriska fält inte hade varit tillgängligt.  
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2.3.2 Hur vi förhåller oss till våra källor 

De personer som har olika kopplingar till Malmöfestivalen, såväl ledning som utställare, har 

en inbördes relation till varandra. När vi intervjuar en utställare är vi fullt medvetna om att 

denne står i en beroendeställning till festivalens ledning. Dennes verksamhet och framgången 

med den i samband med festivalen är beroende av den relation som finns till 

Malmöfestivalen. Därför vill vi poängtera att denna beroendeställning kan ha kommit att 

begränsa informationstillgången, såväl från utställarnas som från ledningens sida vid 

intervjuerna.   
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3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel definierar vi en serviceorganisation och dess egenskaper. Vidare presenterar vi 

vad som menas med förändring samt hur ledningen respektive medarbetarna i en 

serviceorganisation bidrar till förändringsarbetet. Vi behandlar också de mellanmänskliga 

relationerna mellan dem som är involverade i förändringsarbetet och den betydelse dessa har. 

 

3.1 Definition på en organisation i en servicekontext  

Flaa et al. (1998) definierar en organisation som någon form av strukturering av relationer 

mellan människor. Det vill säga ”en organisation är ett medvetet, stabilt och målinriktat 

samarbete mellan människor” (Flaa et al., 1998:9). Argyris menar, även han, att 

organisationer är en sammansättning av mänskliga aktiviteter på många olika nivåer. Han 

menar också att detta gör organisationer till extremt komplexa system (Argyris, 1964:11). För 

att förstå relationen mellan organisationen och individen samt hur de påverkar varandra går 

det inte att studera dem var för sig, utan detta måste göras i samklang.  

En serviceorganisation, i sin tur, innehåller samma aspekter som organisationer i allmänhet. 

Skillnaden är att i en serviceorganisation finns värdet i de producerade tjänsterna och inte i 

den fysiska produkten. De mest framstående skillnaderna mellan en tjänst och en produkt är 

att en tjänst produceras och konsumeras på samma gång, i en relation mellan företaget och 

kunden. Därmed går inte tjänsten att lagra (Grönroos, 2002) och den kan inte heller 

specificeras och demonstreras innan ett köp (Normann, 2000:75). I en serviceorganisation 

ligger ett stort ansvar på medarbetarna för att servicen skall levereras med förväntad kvalitet. 

Medarbetarna är således en av de viktigaste resurserna (Ibid:89), vilket ytterligare förklarar 

vikten av att studera organisationen och individen i samband med varandra för att förstå sig 

på relationerna mellan de båda.  
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3.2 Organisationsförändringens skepnader 

Med organisationsförändring menas den metod man i en organisation använder sig av för att 

bättre kunna utnyttja sina resurser (Flaa et al., 1998). Flertalet forskare tillhandahåller olika 

definitioner av vad organisationsförändring är men enas i att det handlar om att gå från ett 

nutida tillstånd till ett framtida tillstånd via en förändringsprocess En förändringsprocess 

behöver inte bara innefatta den fysiska förändringen som en organisation skall genomgå. 

Processen börjar redan då ett beslut skall tas i fråga om att en förändring skall komma till 

stånd eller inte, den såkallade diagnosfasen, och slutar inte förrän en uppföljning har gjorts av 

hela förändringen samt att de uppnådda resultaten har stabiliserats. (Flaa et al., 1998:188f; 

Elearn, 2007; Sullivan och Lytton 2000) Vidare kan en organisationsförändring inbegripa 

såväl utveckling av en produkt/tjänst som en förändring av själva arbetssättet. Med det 

primära intresset att förändra arbetssättet och inte resultatet kan detta ändå leda till en indirekt 

förändring av slutprodukten/tjänsten, som är oundviklig och oavsiktlig. (Larson, 2003:84f) En 

organisationsförändring kan ta många former, med rent strukturellt fokus eller vara av 

tekniskt struktur (Burnes, 2004:475). 

Ett sätt att definiera och tydligare beskriva en förändringsprocess kan enligt Heide et al. 

(2005) göras utifrån antingen förändringens omfattning, planeringsgrad eller dess innehåll. En 

förändringsprocess omfattning kan innebära såväl utveckling av befintlig verksamhet, 

övergång från ett befintligt arbetssätt till någonting nytt eller omgestaltning från en sorts 

verksamhet/tankesätt till någonting helt annat. Definiering i termer av en process 

planeringsgrad är att kalla förändringen för antingen planerad, spontan eller anpassad. Det 

tredje sättet att beskriva en förändring på är att gå via dess innehåll, det vill säga vad det är 

som förändras inom organisationen. I grova drag görs en indelning mellan förändring av den 

operativa verksamheten och företagets kultur. (Heide et al., 2005:153f) Lundin och 

Söderholm (1995) menar även dem att förändring har två innebörder. Dels handlar det om den 

faktiska förändringen och intentionerna med den samma och dels handlar det om individernas 

uppfattning av förändringen. Även Burnes (2004:475) menar att en organisationsförändring 

kan syfta till att förändra attityder och beteenden hos människor inom organisationen, vilket 

då bidrar till större fokus på de mellanmänskliga relationerna. 
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Då vi talar om förändringsarbetet i denna uppsats talar vi endast om den fysiska förändringen 

som äger rum. Som illustreras av figur 3:1 nedan ligger uppsatsens fokus på den faktiska 

förändringen och det förändringsarbete som genomförs inom denna faktiska förändring. Att 

utreda hela förloppet från idé till uppföljning är inte av intresse för oss då det är just då själva 

förändringen äger rum som de mellanmänskliga relationerna som tydligast kommer till 

uttryck. Med det sagt lämnar vi den så kallade diagnosfasen, då idén uppkommer, samt 

uppföljningsfasen, då förändringen utvärderas, ostuderad (jmf. Flaa et al. 1998:188).  

 

 

Figur 3:1 Förändringsprocessens faser. (Fritt efter Lewin, 1951 se Flaa et al., 1995:181) 

 

För en lyckad förnyelse av en organisation menar Rubenowitz (2004:112) att beslutet om 

förändring inte bör fattas av en extern intressent, så som överordnad statlig myndighet eller 

koncernledning. Det är viktigt att organisationen själv råder över sin situation. Dock kan 

inspirationen till förändringen komma från likväl internt som externt håll. Som ansvarig för 

organisationsförändring är det viktigt att kontinuerligt scanna av den omgivande miljön efter 

förändringar inom ekonomi, teknologi, den politiska och sociala situationen, regelverk samt 

den ekologiska omgivningen. Detta för att hålla sig uppdaterad med vilka förändringar som 

den egna organisationen måste göra för att hålla jämna steg med konkurrensen. (Elearn, 

2007:25ff)  

En förändring behöver dock inte uppkomma som en reaktion på någonting annat. Man kan 

även tala om så kallad proaktiv förändring, där företaget influerar och leder sin omgivning 

mot en ny branschstandard. Organisationen blir härmed föregångare som i sin tur kommer att 

påverka andra företag till förändring (Elearn, 2007:25).  
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3.3 Att leda en organisationsförändring 

Många organisationer vet hur dess verksamhet fungerar idag, vilka brister som finns samt hur 

den önskas fungera, men desto sämre är organisationer på att bygga fungerande strategier för 

att kunna genomföra de önskvärda förändringarna (Rubenowitz, 2004). 

 

3.3.1 Strategier för organisationsförändring 

Steget från hur en organisation ser ut vid en given tidpunkt och hur den önskas se ut i 

framtiden genomförs med hjälp av planerade åtgärder. Dessa är baserade på en klart uttalad 

och av involverade parter införstådd vision gällande organisationens mål (Rubenowitz, 2004: 

111f). Det är mycket viktigt att aktivt engagera alla parter i planering, genomförande och 

uppföljning av förändringsprocessen. Kommunikationen mellan alla instanser är här av allra 

största vikt (Sullivan och Lytton, 2000). Ett ämne som vi återkommer till senare i detta 

kapitel.  

Innan förändringsprocessen drar igång på allvar bör branschens framgångsfaktorer identifieras 

så att förändringen som företaget är i stånd med stämmer överens med dessa. Detta är av 

största vikt ur konkurrenssynpunkt då den kommande förändringen bör medföra att 

organisationen kan uppnå bättre resultat än sina konkurrenter (Elearn, 2007:38). För att 

förändringen skall kunna komma till stånd krävs som sagt att organisationen arbetar fram en 

klar vision över vad målet med förändringen innebär. Om detta steg inte genomförs med stor 

noggrannhet kommer inte heller förändringen att kunna genomföras på ett tillfredsställande 

vis (Sullivan och Lytton, 2000:38f).   

För att få till stånd förändring i praktiken görs insatser genom tre huvudsakliga strategier. De 

tre strategierna innebär förändring av antingen styrsystem, struktur eller samarbeten, 

alternativt av samtliga. Förändringsstrategier via styrsystem berör främst organisationens 

övergripande planering med fokus på produktion, marknadsaktiviteter, varusortiment med 

mera. För fullständigt utbyggda styrsystem är en förutsättning effektivt fungerande 

datorsystem, vilket synliggör beslutsunderlag för ansvariga på alla befattningsnivåer. Viktigt 

är såtillvida att den vision som ligger till grund för beslutet om förändring finns uttalad och 

lättillgänglig, samt att den är hanterbar och tillförlitlig. Denna strategi, för förändring i 
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styrsystem, tar mer fasta på de tekniska och ekonomiska faktorerna än de känslomässiga. 

Istället riktas beslut om insatser i styrsystem mer på budget, produktionsteknik, 

marknadsföring eller långsiktsplanering. (Rubenowitz, 2004:112f) I stort kan styrsystemets 

roll sägas innebära fokus på resursfördelning och tillika kontrollera resursutnyttjandet 

(Ibid:14). 

Den andra av de tre huvudsakliga förändringsstrategierna är den för insatser i strukturen, med 

fokus på roller och den formella organisationen. Mycket handlar här om att behandla 

omorganisering av ansvars- och befogenhetsfördelning men även arbetsbeskrivningar. 

(Ibid:113) Sådana förändringar skulle kunna genomföras snabbt, men med risk för att de 

problem som organisationen vill lösa endast förskjuts. För att eliminera denna förskjutning 

menar Rubenowitz att det krävs en väl tilltagen diagnosfas samt ett stort stöd och delaktighet 

från dem som fattat beslutet (Rubenowitz, 2004; jmf. Flaa et al., 1998:188f; jmf. Sullivan och 

Lytton, 2000). 

I den tredje strategin, som innebär insatser för samarbeten inom organisationen, spelar 

relationer mellan aktörer den väsentliga rollen. Resurser läggs på gruppträning, personal- och 

ledarskapsutveckling samt kommunikation. Insatser för organisationsutveckling vid strategin 

för förbättrat samarbete kan innebära gruppdynamisk utbildning och har som syfte att ge 

individen ökad självkännedom om sin egen förmåga att fungera med andra. (Rubenowitz 

2004)  

Stewart (1985) gör en liknande indelning som Rubenowitz (2004) gör med sina strategier, 

mellan de områden inom vilka en organisation kan förändras. Hon benämner dessa som det 

tekniska, det ekonomiska och det mänskliga systemet. En förändring av en organisations 

tekniska system innebär att en förändring sker inom företagets tekniska arbetssätt. När det 

ekonomiska systemet förändras berörs de monetära delarna i organisationen och är det system 

som avgör en organisations konkurrenskraft rent ekonomiskt. Förändring av det tredje 

systemet riktar sig mot det mänskliga samspelet inom organisationen samt mot människornas 

förväntningar. (Stewart, 1985) 

Det är viktigt att belysa att om en varaktig förändring skall komma till stånd måste det 

inbördes beroendet mellan de tre strategierna (Rubenowitz, 2004) eller de tre systemen 
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(Stewart, 1985) tas med i beaktning. Det är inte optimalt att sätta in åtgärder endast på ett av 

dessa områden eftersom de fungerar bäst i relation till varandra. Dock vill Stewart poängtera 

att hennes olika system måste hanteras utifrån sina unika karaktärer för att inte misskötas 

(Stewart, 1985).  

 

3.3.2 Krav på ledarskapet  

Ledarskapet som krävs under ett förändringsarbete är annorlunda än det som behövs i det 

dagliga arbetet i en organisation. För att vara en effektiv ledare av förändring måste man ha 

förmågan att se den stora bilden utan att få sitt omdöme påverkat av sin egen position i 

organisationen. Därför tar ofta organisationer in externa konsulter som komplement till de 

team som skall genomföra förändringen. (Elearn, 2007:11) Oavsett om förändringen sköts 

internt eller av en extern aktör kvarstår vikten av att ett gott ledarskap existerar (Carnall, 

2003:68).  

Som ansvarig person för ett förändringsarbete inom en organisation är tre egenskaper av 

största vikt. Den första ställer krav på att opartiskt kunna analysera varför organisationen inte 

fungerar som den ser ut i dagsläget. Den andra menar att ledaren bör kunna lägga fram förslag 

på vilken väg organisationen borde ta samt hur den skall komma dit. Som tredje egenskap är 

förmågan att vinna acceptans från högre chefer samt av arbetsgruppen som kommer att bli 

påverkad av förändringen (Elearn, 2007:11). Då det uppstår brister i ledarskapet kan detta 

leda till större men också mindre problem för förändringsarbetet. Dessa är viktiga att vara 

medveten om för att förändringen skall kunna genomföras. För att en förändring skall bli 

framgångsrik menar Burnes i sin tur att ledaren har som krav på sig att dels skapa en vilja att 

förändra inom organisationen, att därför också involvera berörda parter och sedan även 

bibehålla förändringen. (Burnes, 2004:475)  

Anledningarna till att förändringsarbetet inte alltid fungerar kan vara många. De allra 

vanligaste uppkommer dock som svar på tre olika faktorer. Den första är att 

föreberedelsearbetet och planeringen av förändringen inte är tillräckligt genomförd av 

ledningen. Den andra faktorn till att förändringsarbete misslyckas är att man ser 

förändringsarbetet som mekaniskt där de anställda bara följer huvudplanen som ledningen satt 
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upp. Men de anställdas reaktioner på förändring kan inte kontrolleras och man måste ta 

hänsyn till organisationskulturen och motivera personalen till att genomgå förändringen om 

det skall lyckas (Elearn 2007:7: jmf Rubenowitz, 2004). Ytterligare en källa till de problem 

som kan uppstå i en organisationsförändring är att medarbetarna ofta inte är lika motiverade 

till förändringen som ledningen är. De känner sig ofta hjälplösa eftersom de kan känna att 

förändringen är någonting om ställer krav på endast dem, även om ledningen lovar sin 

delaktighet. Det uppkommer här en svårighet för ledningen då de skall lösa dessa 

intressekonflikter (Elearn 2007:2). 

Som vi märker handlar mycket av ledningens arbete med förändring om att hantera människor 

och relationerna mellan dem. I nästa avsnitt går vi därför djupare in på dessa relationer.  

 

3.4 De mellanmänskliga relationerna i förändringsarbetet 

”Man kan aldrig förvänta sig att en individ skall engagera sig i organisationen, om 

organisationen är helt oengagerad i individen.” (Rubenowitz 2004:119) 

För att förstå sig på förändring inom organisationer är det än viktigare att vara medveten om 

den roll som relationerna mellan involverade aktörer spelar för att önskat tillstånd skall 

uppnås. Hanteringen av människor är svår och konsekvenserna av förändring är komplicerade 

att förutse. Med tanke på att serviceorganisationer är uppbyggda av människor blir det också i 

dessa relationer som de flesta och största svårigheterna med förändring kan uppstå. (Carnall, 

2003) Haslebo (1998) menar även hon att problem allt som oftast är förbundna med de 

mänskliga relationerna inom organisationen. Människor som är involverade i en organisation 

är i olika stadier av sina liv, engagerade i olika sociala situationer och har olika ambitioner 

och behov. Detta medför att motivering av människor till förändring inte kan genomföras på 

ett förutbestämt vis. För att en människa skall bli motiverad att arbeta i den riktningen som 

företaget har utsett måste, enligt Normann (2002:91), företagets mål ge en uppenbar vinning 

för individen. 

 Ledningens framgång i att få till stånd en förändring i organisationen kräver således mer än 

strategier för förändring och en välarbetad genomförandeplan. Det behövs därtill kunskap om 

individen, och dess förhållande till förändring. Därför behandlas i detta teoretiska avsnitt 
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mänskligt beteende, lärande och kommunikation och dess betydelse för förändring, men även 

tvärtom vilken effekt förändring kan få på de mellanmänskliga relationerna.  

 

3.4.1 Hur förändring påverkar individen - motstånd och reaktioner 

Braddick & Casey (1996) menar att reaktioner på förändring inte är något annat än motstånd i 

förklädnad. De säger att människan i stor grad ofta känner sig fängslad av sina egna tankar 

och ståndpunkter. Svårigheten med att hantera förändring blir därför att rucka på sina mål och 

ambitioner för att hantera problem som hindrar en. Omställningen här, i att kunna tänka om, 

är enligt Braddick & Casey (1996) en svår process. De menar att vi i vårt agerande följer vissa 

mönster som vi skapat för att hindra en ovälkommen förändring av vårt liv, arbetsliv, 

vänskapsförhållande, vår arbetsgrupp etc. Detta motstånd, med återkommande mönster av 

idéer och negativa inställningar till förändring, har Arenfelt (2001:112) benämnt som 

organisationens ”no change concept”. Han menar att det på alla nivåer inom företag, likväl 

hos ledningsgrupp som medarbetare, kan finnas tendenser till ovilja att förändra sitt arbetssätt. 

Istället finns det en strävan efter stabilitet framför förändring. Carnall (2003) menar i likhet 

med detta att motstånd till förändring egentligen handlar om ett motstånd till osäkerhet. 

Människor ogillar att leva i ovisshet, att gå utanför sin trygghetszon. Om individen inte har 

helt klart för sig vad förändringen kommer innebära för sig själv, uppstår med stor risk det 

omtalade motståndet.  

Rubenowitz (2004:115) menar i sin tur att det motstånd som kan dyka upp mot förändringar i 

organisationer ofta har en koppling till sociala normer, rollbeteenden och känslomässiga 

åsikter kring vad som är av värde i arbetet. Tidigare organisationsformer har färgat de 

anställda och tvingat dem att anpassa sig. När en förändring av den rådande verksamheten 

skall fås till stånd kan det uppstå starka känslomässiga reaktioner. Som ett skydd mot 

förändringar använder man de värderingar och attityder man byggt upp. För att lyckas med en 

förändring under dessa omständigheter krävs att aktörerna i organisationen själva blir 

medvetna om sina känslor och värderingar. Rubenowitz säger att ”det fodras /…/ någon form 

av omlärning för att ge individen självinsikt och en öppnare och mer flexibel syn på sin roll i 

omvärlden” (Rubenowitz 2004:115). 
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Av stor vikt för att en förändring skall gå i lås blir således att ledningen kan hantera 

medarbetarnas känslomässiga reaktioner och behov av förståelse. Tichy (1996) menar att 

svårigheterna ligger i att gå från de mer bekväma frågorna inom förändringen, så som att göra 

medarbetarna medvetna och insatta, till den fundamentala förändringen där känslor och 

tumult lätt uppstår. ”Alla är inte alltid glada” [vår översättning] säger Tichy (1996:256) för att 

påpeka att arbetet med de mänskliga resurserna i företaget och attitydutvecklingen tenderar att 

gå både upp och ner under förändringsarbetets tid. Det handlar om att ta sikte på målen som 

satts upp och acceptera att det inte alltid är positiva tillrop på vägen. ”Ingen hyllar sin officer 

mitt under ett hårt träningsläger” [vår översättning], som Tichy (1996:257) uttrycker det.  

På samma sätt som det är viktigt för ledningen att ha åtgärder eller riktlinjer att ta stöd av i 

arbetet med förändring behövs det som sagt en förståelse för den enskilde individens väg mot 

att ställa sig bakom förväntad förändring och känna delaktighet. I organisationsutveckling är 

därför en viktig pusselbit lärande, som ett sätt att förebygga motstånd till förändring. Lärande 

genom gemenskap, värderingar och kunskapsutbyte kan påverka organisationsförändringens 

genomslagskraft. I nästa stycke presenteras därför teorier om organisatoriskt lärande och den 

betydelse det får för individens arbete med att förstå vikten av sin plats i en organisation som 

förändras.  

 

3.4.2 Lärandets betydelse för organisationsförändring 

För att som organisation i dagens konkurrensintensiva näringsliv kunna hantera den rådande 

rivaliteten krävs konstant innovation och förändring. Organisationerna måste anpassa sig till 

denna miljö för att överleva, och Tushman och Nadler (1996:136) menar att de företag som 

klarar detta allra bäst är de som har ytterst effektiva inlärningssystem. Sådana system innebär 

att vara självkritisk, att lära sig att kontinuerligt förbättra det dagliga arbetet samtidigt som en 

förberedelse för morgondagens utmaningar pågår parallellt. De menar också att kontinuerlig 

innovation, för att hålla sig konkurrenskraftig, paradoxalt nog kräver både stabilitet och 

förändring i verksamheten. Stabiliteten behövs för att kunna stanna upp och lära av det som 

sker och förändringen för att utvecklas som organisation. Kombinationen föder således 

framgång om gjord på rätt sätt. Det handlar om att stegvis lära medan förändringen är i 
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process, även kallat learning-by-doing (Ibid:38) och erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 

1984;1996). 

Ett annat sätt att se på begreppen learning-by-doing och erfarenhetsbaserat lärande är 

Wengers teori om att när vi gör något tillsammans för att engagera nya medarbetare bildas ett 

meningsskapande lärande, i vad han kallar en praktikgemenskap (Wenger, 1998). 

Förutsättningarna för att en praktikgemenskap skall existera är att det finns någon form av 

förening av människor, att dessa har någon sorts gemensam historia och till sist även att ett 

ömsesidigt engagemang finns dem emellan. Wenger menar att delaktigheten i en 

praktikgemenskap underlättar förståelsen av meningen med vad som händer runt om kring en. 

Det är ett identitetsskapande att vara del av en gemenskapsprocess och allt grundar sig i 

ömsesidigt lärande. Grundtanken är enligt Wenger att vi lär genom att integrera med varandra 

och att det är på detta vis såväl individer som organisationer utvecklas (ibid.) Wengers idé om 

praktikgemenskaper bekräftar således tanken om att förändring lättare fås till stånd om varje 

berörd medarbetare engageras i processen. (jmf Elearn 2007:7: jmf Rubenowitz, 2004: jmf 

Flaa et al. 1998) Delaktighet i en praktikgemenskap kan således även överbrygga motståndet 

till den osäkerhet som Carnall nämner som ett av de största hoten mot förändring. (Carnall, 

2003)  

Där mellanmänskliga relationerna uppstår finns, som kan konstateras, ett behov av att utbyta 

erfarenheter för att kunna lära av varandra. Men för detta krävs således också en 

välfungerande kommunikation. ”Utan kommunikation kan en organisation inte existera; det är 

i så fall inte möjligt för grupper att påverka den enskildes beteende, det finns inget samarbete 

/…/.” (Flaa et al., 1998:132). Kommande avsnitt behandlar därför kommunikation och vikten 

av den samma för en organisations verksamhet. 

 

3.4.3 Kommunikation – en förutsättning för samarbete och lärande 

För att kunna utreda de mellanmänskliga relationernas roll i förändring är det av vikt att 

diskutera kommunikationsbegreppet och dess självklara betydelse för det mänskliga utbytet. 

Utan en välfungerande kommunikation aktörerna emellan går det sällan att prata om 

samarbete. Samarbete, vilket är en förutsättning för att en organisation överhuvudtaget, enligt 
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Flaa et. als. och vår anammade definition, skall kunna existera. Det vill säga ”en organisation 

är ett medvetet, stabilt och målinriktat samarbete mellan människor” (Flaa et al., 1998:9). 

Det är när människor interagerar med varandra som den bästa informationen kan utbytas och 

det är även i interaktionen med varandra som nya idéer och perspektiv på problemlösning 

skapas (Arenfelt, 2001:123). En modern möteskultur har vuxit fram inom organisationer, 

vilken i allt högre grad också börjat involvera och ställa krav på den enskilde medarbetarens 

deltagande. I det växande servicesamhället har de mänskliga faktorerna fått allt större 

betydelse för organisationerna än bara de mätbara siffrorna. Det handlar om att ” /…/ inse att 

människan är organisationen och att människans förhållande till sitt arbete styr kvaliteten på 

produkten /…/” (Arenfelt, 2001:123). Detta blir än viktigare i en serviceorganisation där 

kvaliteten som bekant påverkas av hur medarbetaren levererar tjänsten (Grönroos, 2002).  

Organisationer kan ses som informationsbearbetande system där information är det som utgör 

grunden för beslutsfattande (Flaa et al., 1998; Heide et al., 2005). All information behöver 

dock inte vara involverad i ett beslutsfattande, poängterar Flaa et al. Arenfelt samt Heide et al. 

menar å sin tur att information är en envägsprocess och en monolog, medan kommunikation 

är en flervägsprocess och en dialog (Arenfelt, 2001:107; Heide et al., 2005). De enas dock om 

att en organisation behöver ledning och samordning på alla nivåer och att koordinering av det 

organisatoriska tänkandet kräver en starkt kommunikativ ledning (Arenfelt, 2001; Flaa et al., 

1998). Det är alltid ledningens ansvar att få varje medarbetare att förstå vad som måste göras, 

hur det skall göras och varför (Heide et al., 2005).  

Det finns en enkel logik bakom varför kommunikation är så viktig inom organisationer, och 

framförallt inom de som expanderar. Flaa et al. menar att om medlemsantalet i en 

organisation ökar med ett, så ökar talet för de potentiella kommunikationskanalerna med mer 

än ett. I en stor organisation innebär detta således större behov av strukturerade 

kommunikationskanaler (Flaa et al. 1998). Vanligt inom organisationer är också att ju fler led 

som informationen skall passera genom, desto fler blir möjligheterna till förvrängningar och 

missförstånd. På samma sätt innebär färre nivåer att ursprunglig information lättare överförs 

mellan olika nivåer. Det som avgör här är således om organisationen har en vertikal eller 

horisontell kommunikation. Det blir tydligt att problemlösning och koordinering blir svårare 

och mer tidskrävande i en vertikal hierarki än i en horisontell. För att undvika problem vid 
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informationsöverföring är det viktigt att både avsändare och mottagare har samma 

förståelseramar, vilket inte alltid är det enklaste. Men det går att konstatera att ju mer 

fullständigt en organisation klarar av att förmedla en gemensam verklighetsmodell desto 

mindre blir risken för att så kallade felkällor skall uppkomma. Utöver att förmedla kunskap 

och färdigheter mellan organisationsmedlemmarna krävs alltså från organisationsledningens 

sida en förståelse för personliga och känslomässiga tolkningar. (Flaa et al., 1998:141; Heide et 

al., 2005; jmf Arenfelt, 2001: 107) 

För att sammanfatta detta avsnitt, om mellanmänskliga relationer, går det att konstatera att 

medarbetarnas engagemang är nödvändigt för att en förändringsprocess skall kunna 

genomföras. Det är med denna tanke som argumentet att även individens inställning till 

förändring är av yttersta vikt. Rubenowitz (2004:118) menar att det för att en 

organisationsförändring skall bli framgångsrik är det viktigt att börja i mindre skala och 

hantera problemen så nära problemområdet som möjligt. Med detta i åtanke blir det även 

tydligare varför en förändring bör ses som en process. Förändringen görs i steg, kanske på 

olika enheter, för att sedan omfatta större delar av organisationen. 
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4. Analys 

Efter att ha presenterat lämpliga teorier om organisationsförändring och de aspekter som 

dessa innefattar, skall vi nu i detta kapitel behandla uppsatsens empiriska underlag genom att 

analysera det i förhållande till vår teoretiska ram. Tanken är att skapa förståelse för betydelsen 

av relationer mellan de involverade aktörerna i Malmöfestivalens förändringsarbete. 

 

4.1 Malmöfestivalens förändring 

Malmöfestivalen är en årligen återkommande festival som hålls i slutet av augusti, i år för 

26:e gången. Festivalen lockar, enligt en i ledningen, årligen cirka 1,4 miljoner besökare och 

är Nordens största festival. En stor del av Malmöfestivalens attraktionskraft ligger i dess 

matförsäljning då det under den veckolånga folkfesten konsumeras runt en miljon måltider. 

Just nu håller man på att förändra Malmöfestivalens matkultur mot att bli mer hållbar. Det är 

en fortsättning på festivalens miljödiplomerade hållbarhetsarbete, som bygger på Malmö stads 

miljöprogram för 2009 – 2020 vars syfte är att göra Malmö till en ledande miljöstad. 

”Programmets fokus ligger i den ekologiska aspekten av hållbarhetsbegreppet /…/ och tar 

ansvar för den delen av stadens hållbarhetsarbete” (Miljöförvaltningen Malmö stad, 2009:3). 

Rent konkret kommer förändringen att innebära att samtliga utställare som säljer mjölk, kaffe 

eller te endast får sälja dessa produkter i ekologisk form. Företag och föreningar som har 

fullständiga rättigheter måste erbjuda ett ekologiskt vin- och ölalternativ. Krav ställs även på 

att källsortering genomförs och att stilla flaskvatten inte får säljas på festivalen. Om dessa 

krav inte uppfylls blir man redan i ansökningsprocessen utesluten. Utöver kraven har 

Malmöfestivalens ledning även arbetat fram ett antal rekommendationer som ges till samtliga 

utställare som har en plats på festivalen. Dessa är bland annat relaterade till användning av 

övriga ekologiska eller närproducerade råvaror, användning av komposterbart 

engångsmaterial samt nyttjandet av miljövänliga transporter. (se bilaga 3)  
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4.2 Organisationsförändring ur ett ledningsperspektiv 

I strävan mot en hållbarare matkultur har ledningen för Malmöfestivalen ett viktigt arbete 

både bakom sig men också framför sig. En intressant del i denna uppsats är därför att utreda 

hur ledningen ser på detta arbete samt hur ansvarsproblematiken bakom förändringen kommer 

till uttryck. I detta avsnitt kommer därmed endast ledningens perspektiv på förändringsarbetet 

att utredas och utställarnas syn behandlas först i nästa avsnitt.  

 

4.2.1 Initiativet till förändring 

Alla förändringar växer ur en idé och initiativet till dem har alltid en källa. I Malmöfestivalens 

fall anser vi det svårt att lokalisera vilken källan till förändringen mot en hållbarare matkultur 

är. Efter samtal med ledningen har vi fått olika vinklingar och svar. En menar att det är 

Malmö stad som har satt höga krav när det kommer till att bli en hållbar stad i och med sitt 

miljöprogram.  

”Malmö vill ha förändring inom detta (hållbarhetsarbetet), det är ju ett mål man har 

sedan man gjorde ett nytt miljöprogram för 2009-2020 förra året. Där finns stora 

mål som det gäller att vi liksom hela tiden måste följa. Det är stora penseldrag men 

man måste känna att man följer med där.”  – En ur ledningen 

I miljöprogrammet framgår det att alla arrangemang som anordnas i Malmö skall vara 

hållbara (Miljöförvaltningen Malmö stad, 2009). Detta, tillsammans med citatet, tolkar vi som 

att Malmöfestivalen från högre instanser förväntas genomföra en förändring av bland annat 

sin matverksamhet till att bli mer hållbar. En annan i ledningen hävdar att initiativet till 

förändringen härstammar från projektledarens intresse för miljöfrågor. Hon säger: 

 ”Vi [Miljöförvaltningen] har friat till Malmöfestivalen många gånger, och velat 

försöka få till någon form av miljöprofil på dem.  Det var först förra året som de 

visade intresse, mycket tack vare [N.N] som var projektledare förra året. Det var 

för att hon var intresserad av frågorna och tycker det är angeläget. Det tror jag 

krävs för att det skall fungera, att det finns någon som förstår vad det är som skall 

åstadkommas.” – En ur ledningen 
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Det framkommer att Miljöförvaltningen många gånger tidigare ”friat” till Malmöfestivalen 

och velat få till någon form av miljöprofil på festivalen, och att de nu äntligen fått ett ja. Vi 

kan utifrån dessa båda uttalanden välja att se initieringen till förändringen på två olika sätt. 

Antingen som att idén till förändring kommer uppifrån men att själva beslutet om att 

genomföra förändringen har legat hos Malmöfestivalen. Eller som att både idé och beslut 

kommer från Malmöfestivalen själva, med inspiration från Miljöförvaltningen och Malmö 

stads miljöprogram.  

Enligt litteraturen är det inte att föredra att initiativet till förändring kommer från en 

överordnad statlig myndighet. Då riskerar förändringen att hamna utanför organisationens 

räckhåll som då inte råder över sin egen situation, som Rubenowitz (2004) skulle uttryckt det. 

Initieringen till förändringen kommer bevisligen någonstans ifrån även om vi inte kan 

lokalisera källan. Det faktum att ledningens egna uppfattningar om förändringens ursprung 

går isär kan få konsekvenser för ledningens fortsatta arbete med förändringen i relation till 

sina utställare.  

4.2.2 Vem gör förändringen? 

När det kommer till mål och vision med förändringen är dessa välformulerade och även 

välkommunicerade inom Malmöfestivalen (se bilaga 3), vilket Sullivan och Lytton (2000) 

understryker vikten av. Ledningen har främst via ansökningshandlingar informerat alla 

involverade aktörer om vad den strukturella förändringen (Burnes, 2004) kommer att innebära 

samt hur detta skall ske. I ansökningshandlingarna framkommer tydligt att Malmöfestivalens 

förändring mot en hållbar matkultur är ett led i satsningen på att profilera Malmö som en 

hållbar evenemangsstad (se bilaga 3). Genom att ta del av dessa ansökningshandlingar får 

utställarna således information om de mål och visioner som finns och en uppfattning för hur 

dessa påverkar utställaren. Vi kan konstatera att ledningen kommunicerar ut idén om 

förändringen mot en hållbarare matkultur via ansökningshandlingarna till utställarna. Men vi 

menar att de härefter lämnar utställarna till att själva vidta de åtgärder som krävs för att kunna 

genomföra den faktiska förändringen. Det är anmärkningsvärt att vi får höra uttalanden som 

detta från en i ledningen vid diskussion kring hur mycket de i ledningen är involverade i den 

faktiska förändringen: ”Det är vad vi mäktar med, vi har ju inte så mycket tid att lägga på det 

här”. Detta visar på att de nöjer sig med att initiera förändringen, det som är den lätta delen, 
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men lämnar den del som kräver mer arbete, nämligen hanteringen av känslor och reaktioner 

(jmf Larson, 2003). Vi menar inte att ledningen helt och hållet saknar delaktighet i 

förändringsprocessen, endast att de inte är involverade i den faktiska förändringen. De är 

däremot i allra högsta grad involverade i både den så kallade diagnosfasen och i 

uppföljningsfasen (jmf. Flaa et al., 1995). 

Genom Larsons (2003) resonemang kring arbetssätt som ligger till grund för förändring kan 

vi visa på olika synsätt på förändringens genomförande. Man kan välja att se antingen 

ledningens arbetssätt som själva förändringen eller att se det som att utställarnas arbetssätt 

utgör förändringen.  

Ledningens arbetssätt är förändringen 

Om ledningens arbetssätt skulle ses som förändringen blir scenariot att endast en aktör är 

involverad i förändringsarbetet. Det vill säga att det arbete som ledningen gör automatiskt 

skulle generera den nya produkten, en hållbarare festival. Men i en temporär organisation är 

det som tidigare nämnts inte möjligt att se på en festival på detta sätt (Larson, 2003). Här är 

det många aktörer som måste samverka för att slutprodukten skall bli som planerad. 

Hypotetiskt sett skulle anammandet av detta synsätt innebära att ledningen enkom genomför 

förändringen.  

Utställarnas arbetssätt är förändringen 

Om utställarnas arbetssätt ses som förändringen skulle detta innebära att Malmöfestivalens 

ledning kräver en förändring av utställarnas arbetssätt för att kunna presentera en ny produkt. 

Denna produkt är i detta fall en hållbarare matkultur på festivalen. Kort sagt kan man säga att 

Malmöfestivalens ledning tar en redan gjord förändring och presenterar som sin egen produkt. 

I själva verket gör ledningen inte någon faktisk förändring, om man skall tolka deras sätt att 

se på förändringsarbetet. Utan det är utställarna som kommer att göra det faktiska 

förändringsarbetet Detta resonemang kan vi driva ett steg längre genom att hävda att om 

utställarna ”misslyckas” med att fullständigt ställa om sitt arbetssätt blir utgången av den 

tilltänka förändringen en annan. Därför är ledningen beroende av utställarnas sätt att arbeta. 

Vi vill även, i likhet med Larson (2003), poängtera att en förändring av produkten inte är 

möjlig utan en förändring av arbetssättet.  
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Vi kan nu, utifrån våra resonemang om de två synsätten, säga att ledningen resonerar som om 

deras arbetssätt är förändringen. Vi menar dock att det andra synsättet, som framhäver det 

som att utställarnas arbetssätt är förändringen, är mer passande och att ledningen hade vunnit 

på att se det mer på detta vis. Detta för att de då kommer att förstå vikten av deltagande efter 

initieringen i diagnosfasen. Om ledningen lämnar förändringsprocessen efter att ha initierat 

den kan detta komma att generera en missunnsam reaktion från utställarna. Om de känner av 

ledningens frånvaro kan detta leda till att utställare tenderar att visa motstånd till 

förändringen. (jmf. Elearn, 2007) Ledningens sätt att agera skulle i detta fall kunna motverka 

den förändring som man är i stånd att genomföra.  

 

4.2.3 Ledningens syn på utställarna 

En serviceorganisations viktigaste byggsten är som bekant dess medarbetare (Grönroos, 

2002). Därför är det förvånande att en i ledningen uttrycker sig så här på frågan om utställarna 

ses som en del i organisationen: 

”Nej det är de ju inte. Organisationen Malmöfestivalen består ju av folk på 

arrangemangsenheten. Sen har vi ju kunder och samarbetspartners. /…/ och ett 

antal personer som köper platser. ” – En i ledningen 

Detta uttalande är intressant med tanke på att en festival inom litteraturen benämns som en 

temporär organisation. I detta finner vi därför grogrund för problem och konflikter i 

förändringsarbetet. Då ledningen ser utställarna som kunder, samarbetspartners eller som ett 

antal personer som köper platser på festivalen, resulterar detta i att utställarnas roll blir ganska 

odefinierbar. Men säkert är i alla fall att de inte ses som del av organisationen. Med detta 

kommer också risken att ledningens syn på sina utställare kan bli något mekaniskt. Utställarna 

ses då som anställda som endast skall följa en uppsatt plan där inga känslor eller värderingar 

spelar in. (jmf. Elearn, 2007; jmf. Rubenowitz, 2004) Med grund i detta vill vi hävda att 

ledningen ser sina utställare som lätt utbytbara med många potentiella ersättare. Festivalen har 

ju, som en i ledningen påpekar, trots allt 1,4 miljoner besökare och det konsumeras en miljon 

måltider på det som är Nordens största festival. Hon menar att på en så här stor marknadsplats 

vill folk vara med. Vi vill därmed påstå att utställarna i ledningens ögon mer har rollen av en 

inkomstkälla än en aktör som de har en relation till.  
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Känslan blir efter intervjuerna att ledningen förstår att utställarna har det tufft ekonomiskt och 

att de kan behöva stöd i förändringsarbetet, samtidigt som de verkar tycka att det är upp till 

utställarna att anamma förändringen om de vill vara en del av festivalen. De i ledningen säger 

att de alla är medvetna om att med ett ekologiskt sortiment följer också högre kostnader för 

utställarna. De säger alltså att de har förståelse för utställarnas situation, när det kommer till 

att ställa om delar av sitt sortiment till att innehålla ekologiska råvaror, men vi menar att även 

andra åsikter lyser igenom vid intervjuerna. Det är vår uppfattning att ledningen till stor del 

förlitar sig på miljöprogrammet och dess stadgar för Malmö stad samt den miljödiplomering 

som de blivit tilldelade, vid kontakten med utställarna. Denna uppfattning har frambringats av 

uttalanden som dessa:  

”Vi följer miljöprogrammet till punkt och pricka. /…/ Det är en väldig trygghet att 

ha detta program i ryggen, och de kraven som det ställer. Man kan ju inte göra 

undantag för en, för då faller hela konceptet. /…/ De är liksom out, det är vårt 

miljöprogram som gäller. Följer de inte våra krav så får de inte vara med!” – En i 

ledningen 

”Miljödiplomeringen använder vi som grund i kommunikationen med utställare, att 

nu är vi faktiskt miljödiplomerade och då måste vi följa dessa regler och stadgar” – 

En i ledningen 

”Man får ju vara konsekvent, har man bestämt att det skall vara en hållbar festival 

skall det ju vara det. Då måste ju alla dem som gett sig in i leken spela enligt de 

regler som finns. De vet ju vad som förväntas av dem.” – En i ledningen 

Det faktum att ledningen inte ser utställarna som en del av organisationen kan vara en 

förklaring till ovan nämnda åsikter. Det är med bestämdhet som ledningen säger att utställarna 

inte har en plats i deras organisation om de inte följer stadgarna. Detta menar vi vittnar om att 

förståelsen som ledningen har för utställarnas omställning mot ekologiskt sortiment inte är så 

stor som de vill få det att verka. Kanske hade ledningen vunnit på vara mer än bara förstående 

när det kommer till förändringens påverkan på utställarna. De hade kanske kunnat ta fram en 

plan på hur de i någon form kan erbjuda hjälp till utställarna med att anamma de nya kraven, 

vilket bland annat skulle minska risken för att gå miste om var utställares unika kompetens. 

Att ledningen i dagsläget inte tar hänsyn till var utställares unika kompetens och dess bidrag 
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till organisationen kan förklara varför de inte låter utställarnas känslor och värderingar få 

någon betydelse. Men faktum kvarstår, Malmöfestivalen är en serviceorganisation vars största 

resurs är dess medarbetare. Genom att inte se utställarna som en del av organisationen kan 

man rent krasst hävda att en stor del av organisationens resurser inte i ledningens ögon ens 

existerar. (jmf. Grönroos, 2002)  

 

4.2.4 Organisationen begränsar sig själv 

Ett försök som Malmöfestivalens ledning gör för att bringa nytt ljus till organisationen och 

den förändring man vill få till stånd är att, som vi tidigare nämnt, ta in en inhyrd konsult. 

Elearn (2007) menar att sådana initiativ kan komma att gynna förändringen på det sätt att 

ledningen kan gå utanför sin egen position och se till organisationen som helhet. I 

Malmöfestivalens fall är detta ett positivt initiativ som dock inte uppnår sin fulla potential.  

Detta för att den inhyrda konsulten låses till organisationens redan befintliga förståelseramar 

och dess kultur. Dessa ramar som till stor del utgörs av miljöprogrammets stadgar ger den 

inhyrda konsulten ett redan angivet svängrum inom vilket hon skall leda förändringen framåt. 

Det framkommer tydligt att denna inhyrda konsult har andra ambitioner än vad Malmö stad 

och underordnade förvaltningar har. Hon visar en större förståelse för utställarnas position än 

vad uppdragsgivaren gör och hon har insett vikten av att se till utställarnas betydelse för att en 

förändring skall bli möjlig.  

”Jag har ju faktiskt fungerat mer som en bromskloss, för utifrån Malmö stads 

perspektiv så vill man att allting skall gå väldigt fort. /…/ Men jag agerar utifrån 

våra samarbetspartners, det här med att skynda långsamt tänker jag.” – Den inhyrda 

konsulten 

Men med tanke på det vi tidigare diskuterat kring miljöprogrammet och dess centrala roll i 

Malmöfestivalens arbete menar vi att de satta ramarna hämmar den inhyrda konsultens 

ambitioner. Den inhyrda konsulten färgas av den strikta ram som miljöprogrammet utgör. En 

av de tre åsikterna om tryggheten som miljöprogrammet utgör (som visats i citaten i stycket 

4.2.3) är nämligen hennes. I detta uttalande framkommer varken viljan att agera utifrån sina 

samarbetspartners möjligheter eller vikten av att skynda långsamt. Intressant att hon 

omnämner utställarna som ”samarbetspartners”. Kanske indikerar detta på att hennes åsikt 
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egentligen är att de faktiskt är en del i organisationen trotsallt? En tvetydighet som även den 

kan ha sin förklaring i att de satta stadgarna hämmar de faktiska åsikterna hos ledningen.  

Sammanfattningsvis har vi kommit fram till att det går att ifrågasätta Malmöfestivalens 

lednings sätt att se på sina utställare. Ledningen är den instans som initierar förändringen och 

som har till uppgift att informera involverade aktörer om de mål och visioner som finns. Detta 

gör dem bra men engagemanget brister efter diagnosfasen och då det kommer till 

genomförandet av den faktiska förändringen. Utställarna hanteras precis på det vis som 

ledningen faktiskt ser dem. Som samarbetspartners – vilka i deras ögon inte är en del av 

organisationen Malmöfestivalen. 

 

4.3 Organisationsutveckling ur ett mellanmänskligt perspektiv 

Som vi nu utrett är ledningens arbete en fundamental byggsten i ett förändringsarbete. Men en 

byggsten som är minst lika viktig för att processen skall fungera är relationen mellan de 

involverade aktörerna och hur denna hanteras. Därför finner vi det nu av vikt att behandla de 

mellanmänskliga relationerna samt dess betydelse för en organisation i förändring.  

 

4.3.1 Att hitta sin roll i förändringen 

För att en förändring skall kunna genomföras krävs det att många olika instanser arbetar mot 

ett och samma mål. För att kunna arbeta i samma riktning krävs att alla vet sin plats i 

organisationen samt vilken roll deras insats kommer att spela i omvärlden (Rubenowitz, 

2004), i detta fall – organisationen.  

 

4.3.1.1 Förändringens påverkan på utställaren 

Som vi tidigare nämnt menar Carnall (2003) att en källa till motstånd till förändring grundar 

sig i att de berörda parterna inte har klart för sig vad förändringen kommer att innebära för 

den egna personen eller den egna verksamheten. Vi menar att många av utställarna på 

Malmöfestivalen inte klart och tydligt kan se varför den stundande förändringen mot en 

hållbarare matkultur skulle ge vinning för den egna verksamheten.  
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Vid diskussion kring införandet av en hållbarare matkultur på festivalen lyser det ekonomiska 

intresset starkt igenom hos flera av utställarna. Många menar att en omställning av 

produktionen till ett mer ekologiskt sortiment är en större uppoffring än vad Malmöfestivalens 

ledning verkar förstå.  

”De får ju ha förståelse för det att vi inte kan ändra om allt med en gång. Det måste 

vara en process, speciellt eftersom vi har varit med så länge så är det inte lätt att 

bryta mönster.” – En utställare 

En inställning som denna är inte alls ovanlig, i alla fall inte om man skall tolka litteraturen. 

Precis som Braddick och Casey (1996) menar kan det vara svårt att rucka på redan uppsatta 

mål och rutiner, men det kan samtidigt vara det som krävs för att hantera nya förändringar 

som kan innebära problem för verksamheten. Problem för många av utställarna blir att lägga 

pengar på att hitta nya leverantörer, andra råvaror och återvinningsbart engångsmaterial. Det 

är tydligt att beroende på vilket sortiment utställaren i dagsläget har så varierar åsikterna och 

välkomnandet av förändringen.  

”Det (förändringen) är bra eftersom man vill ju att det skall finnas ett ekologiskt 

alternativ. /…/ Och för alla försäljare gäller samma sak: vill man vara med måste 

man hänga med helt enkelt. För oss är det som sagt inget svårt då vi redan har den 

profil som krävs.” – En utställare med ekologiskt sortiment 

”Jag tycker att det som riktmärke (förändringen) är positivt. Dock tycker jag att det 

har en lite väl liten verklighetsförankring. De kan inte ställa krav på hållbara 

produkter när våra leverantörer inte kan tillhandahålla sådana produkter.” – En 

utställare med icke-ekologiskt sortiment 

Förändringen mot en hållbarare matkultur innebär att processen för urval av utställare till 

festivalen blir hårdare och innebär skärpta krav. Detta skulle hypotetiskt sett kunna bidra till 

att Malmöfestivalen blir en byråkratisk verksamhet där utställarna inte har något att säga till 

om. Tendenser på detta finns i dagsläget, vilket vi redan uppmärksammat. Vi menar på detta 

vis att de uppsatta regler och bestämmelser som Malmöfestivalens ledning grundar sitt urval i 

kan ha en negativ effekt på den mångfald som de säger sig vilja ha. Vår åsikt är att de krav 

som ställs i ansökningshandlingarna kan leda till att mångfalden, i form av att de utställare 

som idag ses som hjärtat i festivalen, med tiden kommer att fasas ut ur festivalen till fördel för 
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utställare som har ett helt ekologiskt utbud.  Detta skulle innebära att Malmöfestivalen inte 

bara förändrar den matverksamhet som finns idag utan istället byter ut den mot något nytt. 

 

Efter att nu ha utrett vad förändringen, och ledningens inställning till den, innebär för den 

enskilde utställaren och vilka effekter den kan medföra för dennes verksamhet är det av 

intresse att analysera vilken roll den enskilde utställaren i sin tur spelar för 

förändringsprocessens utfall.  

 

4.3.1.2 Utställarens påverkan på verksamhetens förändring 

I relationen mellan festivalledning och utställare finns det en rad faktorer som påverkar 

utgången av förändringen. En av dessa har att göra med i vilken grad de involverade förstår 

sin roll i förändringen och vad de har att tillföra. Bland utställarna finns det speciellt en som 

förstår varför hans verksamhet har någonting att bidra med till Malmöfestivalens utveckling 

mot en hållbarare matkultur. Han menar att hans företags verksamhetsprofil sedan 

etableringen varit ekologisk och därmed inte har några svårigheter att anpassa sig till 

Malmöfestivalens nya krav. En utställare av denna sort kan bidra till en positiv utveckling av 

det hållbara slaget. Denna utställare har, enligt vad Rubenowitz (2004) menar, hittat sin unika 

roll och förstår vikten av att hans verksamhet ställer ut på festivalen. Rubenowitz (2004) 

uttrycker det som att varje medarbetare i en organisation bör ha en hög medvetenhet och en 

öppen syn på sin roll i organisationen.  

Samtidigt som det finns utställare som bevisligen förstår sin roll i förändringen så kan vi 

utläsa att alla inte är lika medvetna eller helt enkelt känner inte sig lika engagerade. Detta 

behöver inte bero på bristfälligt engagemang från ledningens sida, som bekant är en 

bidragande faktor till brist på engagemang från individen (Rubenowitz, 2004), utan kan ha 

enklare förklaringar än så. En utställare som inte är särskilt positivt inställd till förändringen i 

allmänhet menar av egen erfarenhet att om en kiosk har helt ekologiskt sortiment och en 

annan bara säljer friterade produkter på andra sidan gatan, är det den med friterat utbud som 

kunderna går till. Detta argument i kombination med det icke-ekologiska sortimentet som 

hans nuvarande leverantör erbjuder gör att hans inställning till förändringen är negativ. En 
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negativ inställning som denna kan enligt en jämförelse med Arenfelts (2001) resonemang 

påverka kvaliteten på den slutgiltiga produkten, det vill säga en festival med en mer hållbar 

matkultur. Om utställarna inte vill ställa om sin produktion till att bli ekologisk så faller det på 

sin egen orimlighet att festivalen och dess organisation skall kunna bli mer hållbar. 

Utställaren i fråga har bevisligen svårigheter med att lämna det som Carnall (2003) benämner 

som sin trygghetszon, inom vilken han har verkat sedan verksamhetens start. Det handlar 

dock inte om något motstånd till osäkerhet (Carnall, 2003) i detta fall. Denna utställare är väl 

medveten om vad förändringen kommer att innebära för den egna verksamheten, men är 

däremot skeptiskt till både intentionerna med förändringen och de negativa effekterna som 

den kommer få på hans verksamhet. 

”Jag tror att det är efter direktiv från politikerna /…/ Jag tror att det handlar mer om 

media än om människor. Att de är mer intresserade av att få uppmärksamhet än att 

verkligen göra gott för staden /…/ Man kan inte bara prata om ekologisk 

hållbarhet, man måste även fokusera på det ekonomiska för oss utställare.” – En 

utställare 

Med utställare som är av denna åsikt kan den något snäva urvalsprocessen med många 

uppsatta krav möjligen ses som en god idé, trots allt. Då vet man att endast utställare med rätt 

inställning till verksamheten finns kvar efter genomgången urvalsprocess. Urvalsprocessen i 

all ära, men vi har uppmärksammat en möjlig tvetydighet hos ledningen kring vilka utställare 

som verkligen skall få vara med. Ledningen verkar inte fullt ut veta vilken omfattning de vill 

att förändringen skall ha och inte heller vad den skall innebära (jmf. Sullivan och Lytton, 

2000). Ena stunden menar de att de vill ha ett skifte i den sorts utställare som är med på 

festivalen. De säger att de kommer vara ”benhårda” när det kommer till användning av 

ekologiska råvaror och menar även att skärpta regler, utökade krav och rekommendationer 

kommer att generera ett naturligt bortfall bland utställarna. Intressant i sammanhanget blir att 

ledningen i nästa stund uttrycker sig så här som svar på frågan om de inte vill ha kvar de 

gamla aktörerna: ”Vi vill ha kvar alla de där, för de är ju hjärtat i festivalen”. Oavsett om 

denna tvetydighet når ut till utställarna eller inte så menar vi att då åsikter går isär på detta vis 

riskerar det att göda redan befintliga konflikter i relationen mellan ledning och utställare. 
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Detta är något som ytterligare kan komma att bidra till en osäkerhet kring vilken roll 

utställaren egentligen har på festivalen.   

Vi har nu analyserat vilken betydelse det har att finna sin roll i en organisation vid förändring. 

Vidare har vi berört hur olika utställare på Malmöfestivalen tar till sig förändringen och hur 

deras hantering av detta påverkar förändringen i sig. I nästa stycke skall vi utreda vikten av 

kommunikation och lärande inom Malmöfestivalens organisation.  

4.3.2 Kommunikation och lärande i gemenskapen 

Som bekant krävs det i relationer mellan människor att det finns en välfungerande 

kommunikation dem emellan. Kommunikationen är även en förutsättning för att en 

organisation skall kunna existera. (jmf. Flaa et al., 1998) Inom Malmöfestivalen, och mellan 

utställare och ledning, används en rad olika kommunikationskanaler. Den större delen av 

kommunikationen sker inte face-to-face utan via kanaler, så som e-post och telefon, vilket de 

tillfrågade utställarna uppfattar som tillräckligt. Enligt samtliga utställare har de fått den 

information som krävs inför förändringen och är välinformerade om vad de förväntas göra för 

att vara med som aktör i det som Wenger (1998) kallar praktikgemenskapen. Det finns dock 

de utställare som påpekar att bara för att de fått informationen behöver det inte betyda att de 

har tolkat den rätt. En annan utställare menar att informationen om förändringen är tillräcklig, 

men uttrycker en önskan om att ledningen skall ge utställarna mer tid att ställa om sitt 

sortiment. Detta eftersom de nya kraven medför ett helt nytt arbetssätt för vissa av utställarna. 

Ett arbetssätt som inte går att ställa om till över en natt när man under flera års tid har arbetat 

efter andra rutiner. Utställaren är visserligen för förändring och innovation men kräver 

samtidigt utrymme för att kunna stanna upp och ta lärdom i den kontinuerliga processen. Vi 

kan konstatera att utställaren efterfrågar ett arbetssätt som främjar det som Tushman och 

Nadler (1996) benämner som learning-by-doing och som Kolb (1984) kallar 

erfarenhetsbaserat lärande. På detta sätt kan man även säga att denna utställare efterfrågar mer 

långsiktiga relationer, mellan sin organisation och Malmöfestivalens ledning, med en 

kontinuerlig dialog. Kommunikation är som bekant inte bara direkt information så som 

direktiv och bestämmelser som skall följas, utan innefattar även arbetet för att få alla parter att 

känna sig delaktiga (jmf. Arenfelt, 2001). Samma utställare menar att kommunikationen och 

verksamhetens förmåga att påverka det som förväntas av dem i dag är god. Men utställaren 
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uttrycker att det är under förutsättning att det förblir på detta sätt som de även i fortsättningen 

kommer vilja vara med på festivalen.  

Som vi tidigare nämnt genererar en både verbal och fysisk interaktion mellan personer i ett 

samarbete ett informationsutbyte som är av stor vikt då olika parter arbetar nära varandra i en 

organisation (Arenfelt, 2001). Vid en av våra intervjuer uttryckte utställaren i fråga att han har 

en beroendeställning till Malmöfestivalen och därmed inte känner sig helt fri när det kommer 

till beslut som rör den egna verksamheten. 

”/…/ Med grund i osäkerhet för om vi får plats på festivalen så vågar vi inte 

investera för mycket i avvaktande syfte. Vi är ju i en ganska stor beroendeställning, 

vi bryr oss ju om vår verksamhet och man känner väl sig inte helt fri.” – En 

utställare 

Detta kan vidare tolkas som att utställaren känner en osäkerhet inför det samarbete som han 

och Malmöfestivalens ledning i dagsläget har. Han har kanske inte helt klart för sig hur 

Malmöfestivalens ledning skulle komma att reagera om han expanderade sin verksamhet i 

någon riktning. Om denna osäkerhet växer sig starkare och blir till ett hinder för den dagliga 

verksamheten kan man tänka sig att utställaren inte längre kommer att vara intresserad av att 

vara en del av Malmöfestivalen. Risken för ett avbrutet deltagande uppdagas även vid 

intervjuerna med de andra utställarna. De menar att deras intresse för att ställa ut på festivalen 

skulle avta dels om hyrorna höjdes, om för många utställare av samma sort skulle delta eller 

om festivalområdet skulle spridas mer geografiskt. I uttalanden som dessa lyser behovet av en 

stark kommunikation igenom, för både ledningens och utställarnas vinning. Om kontakten 

mellan de involverade aktörerna stärks med hjälp av mer frekventa interaktioner eller mer 

öppna samtal skulle detta kunna leda till en ömsesidig förståelse där alla vet var de har 

varandra. Faktorer som skapar till exempel missnöje kan komma ledningen till känna och 

därmed ökar chanserna till att rätta till problem innan de uppstår. Osäkerheter skulle kunna 

elimineras eller i alla fall minimeras och risken för missförstånd skulle även kunna minskas. 

Ju mer ledningen inom Malmöfestivalen arbetar med det här, som bland annat ingår i det 

Tushman & Nadler (1996) benämner som ett bra inlärningssystem, desto bättre kommer det 

gå i förändringsarbetet. Genom att vara självkritiska och möjligen anpassa sig till utställarnas 

behov och önskemål, tror vi att ledningen kan vinna mycket i relationen till sina utställare.  
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Malmöfestivalen är, som vi tidigare påstått, en förening av människor med någorlunda 

gemensam historia och ett gemensamt intresse för mat och dryck, vilket medför att 

organisationen kan benämnas som en praktikgemenskap (jmf. Wenger, 1998). Denna 

gemenskap har funnits sedan starten av festivalen men har med all sannolikhet inte sett 

likadan ut alltid. Ledningen har inte varit densamma under hela resans gång och olika krav 

har ställts på aktörerna. Från att de fått göra lite som de velat har tiden medfört att de idag 

behöver agera inom ett relativt strikt ramverk. Detta har lett till att aktörer har tillkommit 

samtidigt som andra har fallit bort i takt med att förutsättningarna ändrats för att få vara med i 

praktikgemenskapen.  

I skrivande stund (maj 2010) står Malmöfestivalen, som bekant, inför en förändring som 

kommer att medföra ytterligare restriktioner när det kommer till vem som får vara med i 

praktikgemenskapen eller inte. Detta kan komma att leda till fler avhopp från utställare som 

inte har möjlighet eller intresset att uppfylla de nya kraven. Detta uttrycker sig en av de 

intervjuade utställarna sig fördelaktigt kring då han säger att man måste göra en uppoffring 

för att kunna vara en del av festivalen och dess gemenskap. Han menar att ”vill man vara med 

måste man hänga med helt enkelt ” (en utställare). Malmöfestivalens ledning verkar även dem 

vara väl införstådda med risken för avhopp, men verkar vara villiga att riskera detta för att 

kunna genomföra förändringen mot en hållbarare matkultur. Här kan man säga som Tichy 

(1996:256): ”Alla är inte alltid glada” [egen översättning] när man gör en förändring. 

Idag har de som är med i gemenskapen en fördel av att vara det. En av utställarna berättar att 

de inom praktikgemenskapen har möten med andra liknande verksamheter samt med sin 

kontaktperson på Malmöfestivalen där de utbyter kunskaper och idéer. De diskuterar till 

exempel vad som har hänt under årets festival och tar lärdom av både egna och andras 

upplevelser inför kommande år. Som Wenger (1998) menar är en av de stora fördelarna med 

att se en organisation som en praktikgemenskap förståelsen man får för vikten av just 

kunskapsutbyte mellan aktörer. Genom att tillsammans engagera sig i festivalen och dess 

utveckling bildar de involverade ett meningsskapande lärande. På samma sätt som det kan 

uppstå svårigheter i att få flera fristående och vinstdrivande organisationer att arbeta mot 

samma mål, menar vi att det utifrån Wengers (1998) teori även kan skapa stora fördelar för 

alla involverade.  
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det sker en växelvis påverkan mellan 

verksamhetens förändring, som är initierad av ledningen, och utställarna. Förändringen 

påverkar utställarnas verksamhet samtidigt som deras verksamhet i sin tur påverkar 

slutresultatet av förändringen. För att de två sorternas påverkan som uppstår skall bli av 

positiv karaktär krävs en välfungerande kommunikation mellan ledning och utställare. Därtill 

kan det vara av stor vikt att praktisera lärande genom kunskapsutbyte i gemenskapen som 

utgörs av alla involverade aktörer i förändringsarbetet. Detta som även kallas 

meningskapande lärande.  

Dessa slutsatser har vi sammanställt i nedanstående modell som visar förändringens och 

utställarnas växelvisa påverkan. Både påverkan ett och två har lika stor betydelse för att 

förändringsarbetet skall fortskrida som planerat. Verksamhetens förändring i relation till 

utställarna bör, som tidigare nämnts, också genomsyras av en välfungerande kommunikation.  

 

Figur 4:1. Förändringens och utställarnas växelvisa påverkan  

 

Kommunikation 
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5. Slutsatser 

Med grund i den analys vi gjort skall vi nu sammanställa vilka slutsatser vi kommit fram till 

samt hur dessa stämmer överens med vårt syfte för denna uppsats. Slutsatserna ämnar ge oss 

svar på de forskningsfrågor som utgör grunden för denna uppsats. 

 Hur arbetar Malmöfestivalens ledning för att förändringsarbetet skall genomföras?  

I vår analys av organisationsutveckling ur ett ledningsperspektiv har vi kommit fram till att 

det är utställarna som gör den faktiska förändringen av Malmöfestivalens matkultur. 

Ledningens arbete innefattar initieringen av förändringen då de förmedlar de mål och visioner 

som finns med densamma. Därefter involverar de sig i liten utsträckning i det faktiska arbetet 

som skall generera den hållbarare matkulturen på festivalen. Vi menar också att 

genomförandet av förändringen hämmas av ledningens sätt att se på sina utställare som 

externa aktörer och inte som medlemmar i organisationen Malmöfestivalen.  

 Vilka relationer finns mellan Malmöfestivalens ledning och festivalens matutställare, och 

hur påverkar dessa relationer förändringsarbetet?  

I vår analys av organisationsförändring ur ett mellanmänskligt perspektiv visar det sig att det 

mellan ledningen och utställarna finns mer tendens till kortsiktiga relationer än långvariga. 

Ledningen verkar inte förespråka att bygga varaktiga band med sina rutinerade utställare utan 

arbetar mer för att få in nytt blod i organisationen.  Vidare har vi kommit fram till att det sker 

en växelvis påverkan mellan utställarna och verksamhetens förändring. Enligt utställarna, med 

icke-ekologiskt sortiment, har förändringen en negativ påverkan på deras verksamhet. De 

menar bland annat att det kommer kosta dem alltför mycket i både tid och pengar att i en 

handvändning ställa om sitt sortiment. Ledningen måste ge dem mer tid och även visa 

förståelse för varje verksamhets unika förutsättningar. En kraftansträngning som är större än 

vad som krävs för att upprätthålla relationerna med de som redan har ekologiskt sortiment. 

Utställarnas påverkan på förändringen kan bli positiv om de förstår sin roll i organisationen 

och därmed också i förändringsarbetet. Denna påverkan kan däremot bli negativ om 

utställarna har en missunnsam inställning till förändringen och inte vill lämna sin 

trygghetszon. Denna negativa inställning kan i slutänden komma att påverka förändringen av 
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festivalens matkultur och resultera i en oönskad utgång. Festivalen kan komma att tappa 

utställare eller stå inför stora problem vid hanterandet av negativa reaktioner. 

För att den växelvisa påverkan, mellan utställarna och förändringen, skall bli positiv kan vi 

konstatera att det krävs en välfungerande kommunikation i alla led mellan de involverade 

aktörerna. Det handlar om att ledningen måste få utställarna att förstå sin roll i det viktiga 

förändringsarbetet och inte att ledningen lämnar utställarna till att förändra allt på egen hand 

efter initieringen. Ledningen måste engagera sig, visa sitt stöd och föra en kontinuerlig dialog 

med utställarna. Detta kan komma att bygga långsiktiga relationer och meningsskapande 

lärande som då blir till fördel för såväl Malmöfestivalens ledning som utställarna. 

Malmöfestivalens förändring mot en hållbarare matkultur kräver således mer än bara 

initiering. 

 

5.1 Slutsatsdiskussion  

Eftersom ledningens arbete är mycket begränsat till att följa miljöprogrammet för Malmö stad 

2009-2020 åsidosätter detta vikten av att vårda och utveckla redan befintliga relationer med 

utställare, varav många varit med på festivalen länge. Ledningens syn och arbetssätt främjar i 

våra ögon mer satsningen på helt nya, och då helt ekologiska utställare. Det kommer dröja 

innan relationen till dessa nya aktörer kan bli lika djup som till de utställare som redan finns. 

Det tar längre tid att bygga nya relationer än vad det tar att förbättra de man redan har. I 

dagsläget verkar ledningen tycka att en förbättrad kommunikation, förmågan att motivera 

involverade aktörer samt kunskapen att leda organisationens aktörer mot samma mål är mer 

krävande än att ta in aktörer som redan är familjära med det ekologiska sortimentet. 

Ledningen verkar inte fullt ut inse värdet av fördelarna med de långsiktiga relationerna och 

mångfalden av aktörer, trots att de säger att de rutinerade aktörerna är hjärtat i festivalen. Som 

det ser ut idag finns de med, men med ledningens sätt att uttrycka sig på behöver det inte 

dröja länge innan festivalens stomme av utställare är helt utbytt. Vi menar dock inte att det är 

en fråga om att välja antingen gamla eller nya aktörer, utan att de måste hitta den gyllene 

medelvägen där alla aktörer kan dra fördel av varandras kunskap och erfarenheter, såväl nya 

som rutinerade.    
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6. Avslutande reflektioner 

Genomgående i analys och slutsatser är vi medvetna om att de scenarier som vi målar upp kan 

ha utopiska drag och att många av våra argument bygger på premissen: allt annat lika. Vi vet 

att världen är föränderlig i sig, att allt handlar om fördelning av resurser för att uppnå 

maximal effektivitet och att många faktorer allt som oftast ändrar utfall en eller flera gånger 

under samma period. Vi är därmed medvetna om att Malmöfestivalens ledning arbetar med 

faktorer som är okända för oss och som kan förklara deras hanterande och inställningar till 

förändringen som helhet.  

Det finns mycket litteratur om hur medarbetare i organisationer bör involveras i 

förändringsprocesser med mera. Men inom vårt forskningsfält, som involverar temporära 

organisationer, finns det dock enligt vår mening lite konkret litteratur. Vi har fått omtolka 

medarbetarperspektivet, som handlar om relationen mellan anställda och organisationens 

ledning, till att passa in på temporärt samverkande aktörer i en organisation. Detta är, enligt 

vår mening, det tydligaste bidraget vi gör till en funnen kunskapslucka i litteraturen.  

 

6.1 Malmöfestivalen som fallstudie 

Vid genomförande av denna fallstudie har vi uppmärksammat att Malmöfestivalen som 

organisation är en mycket komplex verksamhet. Detta då verksamheten är uppbyggd av 

människor som sitter på flertalet förvaltningar och enheter inom Malmö stad men som även 

består av aktörer som till vardags inte har någonting med Malmö stad att göra. Detta har 

medfört en stor vikt av att hela tiden vara medveten om vem som är vem, vilka som har 

relationer till varandra och vem som egentligen gör vad.  

Om denna fallstudie skulle göras om utifrån samma teoretiska ram, hade vi då valt 

Malmöfestivalen som fallstudie igen? Både Ja och Nej. Vi hade då istället funnit det 

intressant att jämföra förändringsarbetet som sker i en temporär organisation med 

förändringsarbetet i en permanent organisation. Detta då vi tror att relationsproblematiken kan 

skilja sig åt mellan dessa båda typer av organisationer.  



Förändring är mer än bara initiering 

 

 

48 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 Ett intressant fortsatt forskningsområde skulle kunna vara hur relationsbyggande 

fungerar när det endast handlar om temporära företagskontakter.  

 Ett annat område som vi inte vidrört är hur en organisationsförändring inom en temporär 

organisation påverkar kundens uppfattning av den förändrade produkten. 

 Ett tredje undersökningsområde av intresse hade även varit att utreda vad Malmö stad 

egentligen önskar att åstadkomma med förändringen och vad denna hållbara festival kan 

vara en symbol för. Vad är det till exempel för profil eller image som organisationen vill 

förmedla och vilken roll spelar då en sådan förändring för denna strategi? 

 Vid reflektioner kring den litteratur som finns kring praktikgemenskaper slår det oss att 

den forskning som redan finns är fokuserad kring hur en person eller en organisation 

skall ta sig in i en ny praktikgemenskap. Det finns, vad vi vet, ingenting skrivet om 

scenariot att en praktikgemenskap förändras och ställer nya krav på dem som redan är 

involverade. Är det kanske så att en praktikgemenskap inte kan ändras, utan att det då 

istället skapas en ny? Detta skulle kunna vara ett fjärde område att utforska vidare.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide ledningen 

1. INLEDANDE 

Vilken roll har du i organisationen? 

Hur länge har du haft den positionen?  

Vad innebär dina arbetsuppgifter? 

 

2. FÖRÄNDRINGSARBETET 

Varifrån kommer idén till förändring?  

Varför har ni beslutat om att göra en förändring? 

Vad menar du med hållbarhet?  

Vilken betydelse har begreppet för dig? 

I vilken utsträckning har du tidigare jobbat med hållbarhet?  

Vilka direktiv har ni ”ovanifrån”?  

Hur går förändringsprocessen till, från början till slut? Förklara kort.  

Hur hjälper ni utställarna med att uppnå det som förväntas av dem? 

Vilka krav har ni vid utgallring av de som skall ställa ut?  

 

3. ANSVAR OCH KOMMUNIKATION 

Vems ansvar är det att ta reda på vad förändringen innebär för den enskilda aktören? 

Förmedlar ni vad ni menar med hållbarhet till de andra involverade aktörerna? Hur?  

Hur jobbar ni för att få aktörerna att se nyttan med förändringen? 

Hur tas förändringen emot än så länge? 

Vilka kommunikationskanaler har ni med aktörerna? 

Hemsidan, hur anser ni att den speglar er förändring?  



Förändring är mer än bara initiering 

 

 

52 

 

Bilaga 2. Intervjuguide utställare  

1. INLEDANDE 

Hur många gånger har du varit utställare på Malmöfestivalen? 

Varför vill du vara utställare på Malmöfestivalen? 

 

2. FÖRÄNDRINGSARBETET 

Känner du till Malmöfestivalens förändring mot en hållbarare matkultur? 

När fick du reda på att årets festival skall bli mer hållbar? 

Visste du det när du ansökte? 

Vad är din inställning till förändringen? 

Vad innebär förändringen för din verksamhet?  

Varför tror du att man jobbar med hållbarhet, från Malmöfestivalens sida? 

Vad betyder hållbarhet för dig? 

Är en hållbarare matkultur något som du skulle vilja stå för? 

Har ni ett hållbart sortiment, i det vardagliga utbudet? 

Hur känner du för smakportionerna? Några andra förändringar som berör din verksamhet? 

 

3. ANSVAR OCH KOMMUNIKATION 

Känner du att du får den information du behöver om vad som förväntas av dig? 

Vilka kanaler kommer informationen ifrån? 

På vems initiativ kommunicerar ni? Från endast ett håll? 

Känner du att du har någonting att säga till om gällande förändringen? 
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Bilaga 3. Ansökningshandlingar 

Välkommen att söka plats på Malmöfestivalen 20-27 augusti 2010! 

Onsdagen den 13 januari fattades beslut i Kommunstyrelsen om Malmöfestivalens nya 

placering. Delar av festivalområdet kommer att flyttas från Folkets Park och 

Malmöfestivalens område 2010 kommer inkludera Gustav Adolfs Torg, Södergatan, Raul 

Wallenbergs Park, Baltzargatan, Skomakaregatan, Stortorget, Hamngatan och Posthusplatsen. 

Se bifogad karta. 

Matförsäljningen kommer vara placerad på Gustav Adolfs Torg med ett fåtal bodar på 

Södergatan längst upp vid Stortorget och på Posthusplatsen.   

Hållbar festival 

Under 2009 startade arbetet med hållbar festival. Detta innebär att festivalen 

granskats ur ett hållbarhetsperspektiv, vilket har resulterat i ett handlingsplan för 

festivalen. Handlingsplanen följer det miljöprogram som Malmös politiker antagit 

för år 2009 - 2020. Malmös politiker har även beslutat att Malmö i framtiden skall 

göra hållbara arrangemang. 

Malmöfestivalens satsning under 2009 föll väl ut och den blev miljödiplomerad av 

Håll Sverige Rent. Vi har mycket arbete kvar innan vi kan kalla det en hållbar 

festival. Detta är ett kontinuerligt arbete som kommer att utvecklas efterhand för att 

ytterligare profilera Malmö som en hållbar evenemangsstad. Miljökrav ställs på 

både innehåll och utbud på festivalen. Vi hoppas att ni tycker att detta är lika 

angeläget som vi och att ni vill vara med och bidra till ett hållbart Malmö! 

Utifrån vår handlingsplan är följande områden prioriterade 2010: 

- Vatten - vi vill i största möjliga mån undvika vatten på flaska och lyfta fram 

Malmös förträffliga kranvatten.  

- Källsortering och avfallsminimering – genom att undvika onödiga 

förpackningar kan vi minska avfallsmängden och genom att källsortera det avfall 

som blir genererar vi nya resurser. 

- Transporter – vi vill minimera transporterna genom att utnyttja lokala resurser 

och närproducerade produkter så långt det är möjligt.  

Malmöfestivalen ställer följande KRAV på de deltagande matförsäljarna: 

1. Vid försäljning av kolsyrat flaskvatten skall transporterna tas i beaktande och 

lokala alternativ prioriteras.  

2. Ingen försäljning av stilla flaskvatten. 

3. Enbart använda ekologisk mjölk. 

4. De som säljer öl och vin skall ha minst ETT ekologiskt alternativ. 

5. Endast försälja ekologiskt/Fair Trade kaffe & te. 

6. Källsortering skall ske enligt de fraktioner som Malmöfestivalen erhåller.  
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Malmöfestivalen REKOMMENDERAR de deltagande matförsäljarna att 

använda: 

1. Komposterbart engångsmaterial. 

2. Ekologiska råvaror. 

3. Närproducerade råvaror. 

4. Miljömärkt fisk från hållbara bestånd, och som är fångad med skonsamma 

metoder. 

5. Nyttja miljövänliga transportmedel. 

Bifogat hittar ni ansökningsblankett och information för festivalen. Om ni inte 

har registrering för ambulerande livsmedelsförsäljning, måste ni registrera er 

hos Miljöförvaltningen. Avgiften för detta är 1740 kronor. Om ni tackar nej 

till er plats, tas avgiften ut oavsett detta, eftersom er ansökan har handlagts.  

Miljöförvaltningen tar en kontrollavgift om 870 kr/tim för extrakontroll om ni 

blir underkända vid första kontroll under Malmöfestivalen. 

Har ni frågor gällande ovanstående avgifter, kontakta N.N på 

Miljöförvaltningen, 040- ** ** **. 

För att medverka på årets Malmöfestival skall du fylla i den blankett som bifogats i detta brev 

och skicka in din ansökan till oss senast den 01 april.  

Vid fördelning av platser gäller urvalsprinciper enligt följande: En ansökan med ett 

ekologiskt, Fair Trade eller ett ovanligt utbud kan gå före annan ansökan, oavsett 

tidpunkt för inkommen ansökan. 

Har ni önskemål om en speciell placering, ange detta under ”Ev. andra önskemål”. 

Vi tillgodoser önskemålen så långt det är möjligt med hänsyn till att önskad plats är 

ledig och vilka produkter man säljer – det är viktigt att inte samma typ av produkt 

upprepas för många gånger inom ett område. 

 

 

 


