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Abstract 

Eva Carlbrink Källman, Örebro Universitet, C-uppsats 2011. Resultatenheter – En 

diskursanalytisk studie om svårigheter att implementera en ny organisationsmodell. 

Förändringstakten för organisationer och företag beskrivs ofta som allt mer accelererande. 
Behovet av att hänga med i utvecklingen betonas allmänt vid organisationsförändringar. 
Denna studie undersöker en påbörjad förändringsprocess i en offentlig organisation. 
Syftet är att lära mer om de perspektiv som är verksamma i den kommunala förändrings-
processen. Den empiriska studien är av kvalitativ karaktär med inledande observationer 
och fem intervjuer från en samverkande grupp inför den kommande förändringen. 
Metoden som använts för analys av det empiriska materialet är Faircloughs kritiska 
diskursanalys. Studiens teoretiska utgångspunkt utgörs av organisationsteoretisk ny-
institutionalism. Den diskursiva analysen mynnar ut i fyra diskurser, vilka är: en 
centralistisk diskurs, en decentralistisk diskurs, en politisk-byråkratisk diskurs och en 
marknadsdiskurs. Studien avslutas med att resa frågor kring hur införandet av 
resultatenheter i Örebro kommun kommer att återspegla, påverka och påverkas av de fyra 
diskurserna. 

 

Nyckelord: Organisationsförändring, processperspektiv, kritisk diskursanalys, organisa-
tionsteoretisk nyinstitutionalism 
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1. Inledning 
Det påtalas ofta att förändringstakten har ökat i samhället (Angelöw 1991). De 

traditionella värderingarna och välkända strukturerna omvärderas och nya komm-

er därtill (Angelöw 1991). Familjeliv och möjligheten till fritid har förändrats och 

så har även arbetslivet. Företag och organisationer är flexibla och anpassar sig till 

förändringar i det omgivande samhället (Johansson 2002). 

Intresset för organisationsförändringar har väckts dels genom de senaste 

terminernas arbetslivspedagogiska studier kopplat till den pågående samhälls-

utvecklingen men även konkret genom ett spänningsfält bestående av en 

kommande förändring i kommunen där författaren har sin anställning. 

Inom organisationsforskningen har just organisationsförändringar under relativt 

lång tid varit ett hett och spännande område. Roine Johansson (2002) menar att 

forskningsfältet i och med detta blivit enormt omfattande. En stor del av studierna 

kring organisationsförändring har behandlat hur dessa bör genomföras, den ideala 

förändringsprocessen, och mer sällan behandlar de konkreta organisations-

förändringar, dess planering, innehåll och genomförande, menar Kajsa Lindberg 

(1999). Detta skulle innebära att kunskaperna kring ideala organisations-

förändringar är väl uppbyggt emedan erfarenheterna kring faktiska organisations-

förändringar är begränsade. Bosse Angelöw (1991) anknyter till ämnet och menar 

att områdets utveckling mycket riktigt speglas av att många organisationer är 

bristfälligt rustade för de allt snabbare förändringarna i samhället. Utifrån 

Angelöws konklusion blir det sålunda viktigt att kunskapen kring förändrings-

processer förbättras och med hänvisning till Lindberg att det är de faktiska 

förändringserfarenheterna som saknas.  

1.1. Organisation i offentlig sektor 

Gällande erfarenheterna kring faktiska organisationsförändringar visar dessa att 

förändringsprocessen inte är så oproblematiska som de normativa ideal-

beskrivningar beskriver. Elinor Edvardsson Stivne (1997) har i sin studie av 

förändringsprocesser i kommunal organisation visat att planeringsfasen i en 

organisationsförändring skapar oro och turbulens i en organisation.  
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Czariavwska-Joreges har visat att då det gäller en organisation i förändring 

(Czariavwska-Joreges har slutit sig till att begreppet reformer är det mest lämpade 

när det som här gäller organisationsförändringar inom den offentliga sektorn) är 

den bild som är synlig av förändringsprocessen både kaotisk och oklar (i 

Johansson 2002). Czariavwska-Joreges menar dessutom att det har visat sig svårt 

att dra några slutsatser om utfallet av genomförda reformen (Johansson 2002). En 

förändringsprocess kan således skapa en stor osäkerhet i organisationen. Gällande 

organisationsförändringar har Sam Paldanius (1999) funnit att det inte är ovanligt 

med problem i organisationsförändringar, mellan olika arenor i organisationen. I 

detta sammanhang skulle arenor kunna uttolkas som de olika verksamheterna 

(och deras representanter) i den studerade gruppen men också så som relationerna 

mellan olika verksamheter och förvaltningen i kommunen i stort. Organisations-

förändringar verkar så innebära en osäker period för organisationerna, både 

gällande planeringsstadiet och vid genomförandet, med stor osäkerhet och kanske 

även konflikter.  

En av de förändringar som påverkat den offentliga sektorn med kommunerna i 

spetsen är omställningen från idé- eller resultatstyrning till målstyrning, hävdar 

Edvardsson Stivne (1997), med hänvisning till Blom. I Örebro Kommun skall 

man under 2012 införa resultatenheter, med fokus på målstyrning, som 

organisationsmodell för kommunens verksamheter. Tiden fram till införandet av 

den nya organisationsmodellen är därför ett skede där ovissheten om framtiden är 

stor, för verksamheterna och för dess medarbetare och chefer. 

Från ovanstående forskningsfält tar denna uppsats så sin utgångspunkt. 

Kommunens förändringsprocess kan hävda genomförande utifrån olika utgångs-

punkter. Skilda perspektiv på organisationsförändringen till resultatenheter som 

organisationsmodell för Örebro kommuns verksamheter kommer här att 

eftersökas. 
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2. Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka mer om de synsätt som är verksamma i 

den process som föregår den kommande organisationsförändringen i Örebro 

kommun1. Författaren kommer för detta ändamål att studera en liten grupp av 

verksamhets- och funktionsföreträdare inom en av kommunens förvaltningar då 

dessa har samlats för att samtala kring en eventuell gemensam resultatenhet.  

I avsikt att undersöka gruppens olika synsätt på den kommande organisations-

förändringen och hur de relaterar till varandra kommer texterna från ett antal 

intervjuer av gruppens företrädare med differenta tankar och idéer att bilda det 

empiriska materialet för studien.  

3. Teoretiska perspektiv 

3.1. Teori som vetenskap 

All vetenskaplighet är föremål för förhandlingar (Börjesson 2003). Mats 

Börjesson menar att gränserna för vetenskapligheten, för vad som är sant och gott 

är godtyckliga. Den vetenskapliga studiens teoretiska perspektiv avgör vilken del 

av kunskapen som är relevant och legitim, hävdar han.  

De vetenskapliga begränsningarna utgörs av den teoretiska inramningen för 

studien säger Börjesson (2003). De förhållningssätt och perspektiv som väljs för 

studien skapar en riktning i synsätt och i resultat fortsätter Börjesson. Om en 

uppsats hade genomförts med ett annat teoretiskt perspektiv och en annan metod, 

med övriga förutsättningar lika, hade resultatet inte ändå varit det samma 

(Börjesson 2003). Andra val av perspektiv gällande problem, teori och metod 

skulle ha väckt andra frågor (Börjesson). Dessa skilda perspektiv skulle ha lett till 

att studien blivit en annan och nått ett annat resultat (Börjesson).  

 

                                                           

1 Jag kommer att förklara varför jag benämnens Örebro vid namn i kapitel 4. Metod. 
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Denna uppsats kommer att använda en uppsättning perspektiv för att komma fram 

till ett resultat utifrån de val och avgränsningar som författaren gjort, bland annat 

genom val av teoretiskt perspektiv och metod. Resultatet kommer att vara 

sprunget ur dessa val och förhållanden.  

3.2. Nyinstitutionell teori - Bakgrund och inriktningar 

Den nyinstitutionella teorin uppstod som en relativt ny teoribildning under 1960-

1970-talet inom studiet av organisationer och organisationsförändring (Johansson 

2002). Den nyinstitutionella teorin var en reaktion på tidigare teoriers syn på 

organisationer som i grunden rationellt målinriktade och aktiva. Den ny-

institutionella teorin ansåg istället att organisationer var ömsesidigt beroende av 

varandra. Nyinstitutionell teori förde in fokus på det ömsesidiga beroendet av 

institutionella faktorer (sociala och kulturella faktorer) (Johansson 2002).  

Nyinstitutionalismen bildar inte någon homogen grupp (Blom & Grape 2006). 

Den har under årens lopp förgrenat sig både teoretiskt och geografiskt. En av tre 

huvudinriktningar, menar Björn Blom & Ove Grape (2006), är den sociologiska 

nyinstitutionalismen, även kallad organisationsteoretisk nyinstitutionalism som är 

vanligt förekommande i organisationsstudier fortsätter Blom & Grape. Den 

nyinstitutionella teorin ser på organisationer som föränderliga hävdar Johansson 

(2002). Organisationer påverkas starkt av andra och påverkar även själv sin 

omgivning, enligt den organisationsteoretiska nyinstitutionalismen (Johansson 

2002). Denna påverkan sker både internt inom organisationen eller inom 

organisationsfältet, men också utanför denna sfär (Johansson 2002).  

Nyinstitutionella studier i Sverige har till stor del inriktat sig på förändrings-

processen inom svenska kommuner menar Johansson (2002). En av dessa är 

Czariavwska-Joreges studie om kommundelsorganisationen (i Johansson 2002) 

där hon finner att offentliga sektorn kännetecknas av mindre storslagna former av 

organisationsförändringar, i form av reformer inträffande med små tidsintervall. 

Dessa reformer, menar Czariavwska–Joreges, har närmast blivit ett varumärke för 

de organisationsförändringar som genomförs inom den offentliga sektorn 

(Johansson 2002).  
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I en studie där syftet är att studera en organisationsförändring utifrån en liten 

grupps olika perspektiv på denna förändring synes den organisationsteoretiska ny-

institutionella teorin gott kunna utgöra grunden för det teoretiska perspektivet. 

Resterande del av kapitlet kommer att sålunda att behandla nyinstitutionell teori 

utifrån ett antal väsentliga aspekter, av vikt för det fortsatta arbetet. Det 

nyinstitutionella teoretiska perspektivet kommer dock inte i vidare i uppsatsen att 

tolkas med en allt för trogen hand.  

3.3. Nyinstitutionell teori 

När man i vardagligt språk talar om institutioner, hänsyftas ofta till gamla tiders 

tvångsvård eller byråkratiska offentliga organisationer. En stor sluten byggnad 

med en verksamhet som är rigid och regelstyrd kan vara nära i tanken. Institution-

er brukar mer skämtsamt beskrivas genom uttrycket att ”det sitter i väggarna”. 

Den folkliga förankringen av begreppet ”institution” har förstås långt ifrån den 

komplexitet som inbegrips i det teoretiska perspektivet, de kan dock tjäna som en 

allmän förförståelse för det vetenskapliga teoribegreppet.  

Inom nyinstitutionell teori beskrivs institutioner så som bärare av lagar och regler, 

så kallade regulativa strukturer, skriver Maritha Jacobsson (2006) hänvisande till 

Scott. De regulativa strukturerarna kan vara så väl informella normer och värder-

ingar, normativa strukturer eller som underliggande strukturer (gömda och 

bortglömda) kognitiva strukturer fortsätter Jacobsson. Gränserna mellan de norm-

ativa och de kognitiva strukturerna kan vara svåra att bestämma och gränserna är 

ibland flytande menar hon. De olika strukturerna kan dock beskrivas verkande på 

olika nivåer av medvetandet, beroende på hur synliga de är (Jacobsson 2006). 

3.4. Institutionaliseringsprocessen 

Den nyinstitutionella teorin menar generellt att en institutionalisering sker genom 

sociala och kulturella processer. Dessa processer leder till att individer kommer att 

omfattas av en gemensam definition av den sociala verkligheten. Genom institut-

ionaliseringsprocessen kommer det för organisationen betyda att vissa aktiviteter 

kommer att förutsättas menar Johansson (2002). En dold struktur för vad som är 

bästa utförande för en viss procedur kommer att finnas hävdar han. Institutionella 

krav har uppstått i organisationernas omgivning som starkt påverkar den egna 
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organisationen. De normativa strukturerna normer och värder-ingar förmedlas på 

arbetsplatsen, mellan kollegor och ledning (Jacobsson 2006). Överföringen av 

strukturer kan ske genom att kollegor exempelvis talar om för en nyanställd vilken 

kultur man har på jobbet. De normer och värderingar som är gällande på en 

arbetsplats kanske inte är direkt synliga men de är ofta väl så påtagliga. De 

normativa strukturerna är inbyggda i rutiner och handlingsmönster, menar 

Jacobsson. De underliggande kognitiva strukturerna är helt dolda i rutiner och 

handlingar, av dem finns inget minne kvar (Johansson 2002).  

När en institution är i vardande sker en kamp kring tolkningsföreträde mellan 

olika perspektiv av strukturer och handlingsmönster, hänvisar här Jacobsson 

(2006) till Weick. Den tolkning som slutligen blir en ledande och får hegemonisk 

makt är den som ligger till grund för den nya strukturen fortsätter Jacobsson 

(2006). När den nya strukturen blivit en vana, när den inte längre ifrågasätts av 

andra perspektiv, glöms den och göms - en institution har skapats (Johansson 

2006).). Institutionen är i säkert förvar tills en utmanare kliver upp på scenen och 

en ny kamp om hegemoni och tolkningsföreträde kan komma till stånd (Johansson 

2006).  

Organisationsstudier med hjälp av nyinstitutionell teori har funnit att strukturer 

som blivit institutioner ofta är högt skattade för sin lämplighet och legitimitet, 

men de är inte alltid vare sig effektiva eller lönsamma menar Johansson (2002) 

hänvisande till Brunsson. Detta kan leda till att organisationer känner ett tvång av 

att ge sken av att det legitima sättet är det som används medan det praktiska 

handlandet faktiskt är ett annat, en så kallad särkoppling (Johansson 2002). I och 

med detta kommer man att ha en officiell version av sin verksamhet, den lämpliga 

som institutionen bjuder och en operativ dito, som är mer praktisk, effektiv eller 

lönsam (Johansson 2002). Särkoppling kan vara mycket effektivt, men borde även 

kunna leda till en alienering för människor i den särkopplade produktionen. Den 

officiella bilden av företaget kommer då förmodligen inte att stämma överens med 

den anställdes upplevelse av organisationens praktik.  
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3.5. Nyinstitutionell teori och organisationer 

Nyinstitutionalismen hävdar att organisationer anpassar sig till de institutionella 

kraven och att de sociala sammanhangen (Johansson 2002). Dessa omges av 

regler för vad som är ett accepterat handlande. Den egna organisationens strävan 

ställs mot strukturell överenskommande, där organisationer belönas för sin följ-

samhet till de omgivande strukturerna fortsätter Johansson (2002). Den 

institutionella teorin menar att detta leder till att både organisationer i allmänhet 

och ledarskap i synnerhet är känsliga för förändringar hävdar Johansson (2002). 

Om organisationer och ledarskap är känsliga för förändringar skulle man kunna 

tänka att de även är lyhörda för ny tankar och rörelser i sin verksamhets omvärld.  

För att anpassa och harmoniera den egna organisationen efter de normer och 

strukturer som anses nödvändiga behöver organisationen ibland förändras 

(Johansson 2002). Organisationsförändringar beskrivs inom nyinstitutionell teori 

så som periodiskt återkommande i sin karaktär, här hänvisar Johansson (2002) i 

sin beskrivning till Czariavwska-Joreges. Czariavwska-Joreges, menar vidare i 

Johansson (2002), som studerat den svenska offentliga sektorn, att den offentliga 

sektorn verkar ha en ”inneboende tendens till omorganisering”, där förändringen 

har ett värde i sig själv, den har blivit en norm. Johansson (2002) hävdar också att 

dessa ”fluktuationer”, återkommande förändringar är en del i den påverkan och 

utveckling som sker inom och mellan organisationer.  

Brunsson har, hänvisat av Johansson (2002), framlagt tre idealtyper för 

organisationsformer, i sina funderingar kring övergripande institutionella mönster 

som påverkar organisationer; den politiska organisationen, företaget och förening-

en. Brunsson menar här vidare att konkreta organisationer så att säga kan blanda 

de olika organisationsformerna och att proportionerna dem emellan i en enskild 

organisation kan variera över tid (Johansson 2002). Brunssons tre variationer/ 

omvandlingar i processform benämns: politisering, företagisering och förenisering 

(Johansson 2002). Organisationernas påverkan av de andra idealtyperna i de 

benämnda processerna kan enkelt beskrivas som att de inspireras och lånar 

karakteristika av varandra. Ett förklarande exempel som Johansson (2002) lånar 



  
________________________________________________________________________ 

  
11 

 

av Forssell gällande en av de tre processerna är att företagisering för en offentlig 

organisation skulle kunna innebära att omgivningen börjar betraktas som kunder. 

Under de senaste decennierna har också studier på svenska kommuner inom 

nyinstitutionell teori funnit att en företagisering har skett inom kommunerna 

(Johansson 2002). Denna företagisering, som kunnat studeras över hela fältet av 

kommuner har följts av formandet av en ny sorts en organisationsprototyp, en 

slags formell organisation som blir mallen för kommuner överlag och där 

offentliga enheter blir allt mer lik organisationens (Johansson 2002). Denna 

förändring har lett till att man börjat betrakta organisation som en variabel, där 

man så att säga kan vara mer eller mindre organisation menar Johansson. Utifrån 

detta har forskningen, menar Johansson (2002) sökt finna vilka aspekter denna 

”nya” organisationsprototyp kan tänkas bestå av. De tre aspekter som funnits är: 

identitet, hierarki och rationalitet (Johansson 2002). 

3.5.1. Organisationsstudier med institutionell teori 

Genom den process av (internationalisering) som sker när människor tillsammans 

skapar en gemensam definition av sin omvärld skapas institutioner hävdar Meyer 

& Rowan i Johansson (2002). I en studie som denna uppsats, där en liten grupp av 

ledare hanterande en kommande organisationsförändring, anser jag att det finns 

möjlighet att genom den nyinstitutionella teorin tydliggöra vilka bärande 

perspektiv och institutionella aspekter som ges uttryck för i gruppen och hur dessa 

interagerar med varandra; kompletterar eller ställer sig mot varandra.  

Börjesson (2002) menar, från Douglas, att det inom varje grupp sker en inter-

aktion mot homogenisering (den Durkheimiska linjen). Nyinstitutionell teori följer 

här denna linje och menar att en homogeniseringsprocess sker inom fältet för 

organisationer, skriver Johansson (2006) hänvisande till Di Maggio och Powell. 

En känslighet för förändring hos ledare ger att dessa torde vara snabba att uppfatta 

skiftningar av normer och strukturer inom den egna organisationen och i dess 

omgivning. Utifrån detta anar jag att den ömsesidiga påverkan inom och utom 

organisationen, med ledare som för detta är känsliga, ger en god möjlighet att se 
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och belysa perspektiv på organisationsförändring och deras ömsesidiga relation 

och interaktion utifrån dessa.  

Institutionalisering sker sålunda genom att de olika perspektiven närmar sig 

varandra (Winter Jörgensen & Philips 2000). Detta sker antingen oproblematiskt 

och harmonisk eller i form av en kamp om makt om tolkningsföreträdet, en kamp 

om hegemoni hävdar Marianne Winter Jörgensen & Louise Philips (2000). 

Hegemonibegreppet från Gramsci ser makt så som ett förhandlande, där 

människor i vissa fall har möjlighet att bjuda motstånd (Winter Jörgensen & 

Philips 2000). Den kritiska diskursanalysen, som behandlas längre fram bygger 

också på Gramscis hegemonibegrepp (Winter Jörgensen & Philips). Denna 

hegemoniska kamp om makt, maktbegreppet, kan även finna ett förtydligande 

genom Michel Foucault (1994) som menar att makt i vardaglig kommunikation 

och i handling utövas genom att antingen acceptera eller kämpa mot de kraven på 

likriktning som ställs gentemot gruppens normer och kunskapssyn.  

Då hegemoni skapats och konsensus uppnåtts kommer så den hegemoniska 

institutionella logiken att slutligen uppfattas så som självklar beskriver Jacobsson 

(2006) hänvisande till Gramsci. Detta konsensusskapande kommer att fortskrida 

tills den hegemoniska institutionella logiken kan gömmas och glömmas för 

medvetandet konkluderar Johansson.  

3.6. Institutionell teori och diskursanalys  

Den nyinstitutionella teorin kan förklara hur organisationer påverkar och påverkas 

av sin egen organisation, det organisatoriska fältet och organisationens omgivning 

i en pågående process av ”likriktning” och harmonisering (Johansson 2006). Den 

nyinstitutionella teorin visar här på att organisationer till stor del är lyhörd för vad 

som händer inom och utanför den egna sfären, samt att detta är en pågående 

process och konstruerande av den egna organisationen (Johansson 2006). 

Jacobsson (2006) menar att den sociala (institutionella) kontexten alltid konsti-

tueras av diskurser, hon beskriver detta:  

Genom att koppla samman diskursanalys med nyinstitutionalism kan jag tala 
i termer av att organisationer och institutioner genomsyras och bärs upp av 
diskursiva struktureringar som villkorar kommunikation och får ideologiska 
verkningar (Jacobsson 2006, s 123). 
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Gällande slutmålet tycker jag mig uppfatta att diskursanalysen anser den hege-

moniska diskursen som varande av något mer tillfällig karaktär än den 

nyinstitutionella teorins institutionalisering och rationaliserade myter. Förvisso 

inbegriper även den nyinstitutionella teorin möjligheter till förändring genom 

vidare kamp om hegemonin. För den nyinstitutionella teorin menar jag att institut-

ionerna, tycks vila på stabilare grund än de något mer rörliga diskurserna inom 

diskursordningarna och de diskursiva fälten. Den nyinstitutionella teorin för in en 

tolkning av den samhälleliga aspekten av analysen och skapar det som Börjesson 

nämner, att förstå det inringade som något (2003). Genom att kombinera 

diskursanalys med nyinstitutionalism ser jag så möjlighet att genomföra tolkning-

arna utifrån flera olika nivåer. 

4. Metod 

Uppsatsen har nu inramats av sitt forskningsfält av organisationsförändring och 

funnit sitt perspektiv genom den nyinstitutionella teorin. Kvarstående innan resan 

till den empiriska delen av studien påbörjas, är frågeställningen och problem-

atiserandet av uppsatsens ”hur”. Med hjälp av vilka verktyg och metoder skall då 

materialet och studien behandlas? Empirin behöver presenteras och dramatiseras 

inom ramen för en intressant problematik.  

4.1. Datainsamling 

Kurslitteratur kring forskningsfältet har i huvudsak funnits med hjälp av databas-

sökningar via universitetsbiblioteket med sökorden ledarskap, makt och organisa-

tionsförändring.  

Inom studiens tidsram har det empiriska materialet insamlats under några månader 

under hösten 2010, då de första planerna för den kommande organisations-

förändringen lanserades och den studerade gruppens bildades. Den grupp varifrån 

det empiriska materialet har insamlats består av representanter från olika 

närliggande verksamheter inom ett gemensamt programområde. Gruppens 

deltagare representerar funktioner eller verksamheter vars syfte är att stödja de 

ordinarie verksamheter, det skulle exempelvis kunna röra sig om IT stöd eller 

lönehantering (men det gör det inte). Då alla gruppens deltagare representerar en, 
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för Örebro kommun, unik funktion eller verksamhet kommer inga titlar eller 

verksamheter att benämnas, detta för att hörsamma de forskningsetiska 

principerna av anonymitet (Vetenskapsrådet 2003). Kunskapen om enheternas, 

gruppens och organisationsförändringens kontext och historia har hämtats från 

författarens egen fatabur så väl som genom ovanstående genomgång av 

forskningsfältet av organisationsförändring och genom nedanstående 

observationer och intervjuer. 

Sett till den etiska aspekten i processen av studien menar Pål Repstad (1987/2007) 

att forskaren och gruppen med dess deltagare närmast ingår ett kontrakt, utifrån 

det akademiska ansvaret för hanterandet av insamlade data, deltagarna å sin sida 

har godkänt att studien äger rum och har uppmärksammat att deltagandet sker fri-

villigt. Genom de forskningsetiska regler som Vetenskapsrådet (2003) har fast-

slagit framkommer fyra huvudprinciper: information, samtycke, konfidentiallitet 

och nyttjande. Dessa principer eftersträvas även att hörsammas i denna uppsats.  

De forskningsetiska reglerna har speciellt haft betydelse då textanalysen gett att 

vissa citat som har visat sig ha stor betydelse för resultatet och den vidare 

analysen, skapat en viss risk för exponering av identitet eller verksamhet. Denna 

problemställning har hanterats genom att respondenterna, genom elektronisk post, 

fått möjlighet att reagera på de citat som skulle kunna antyda identitet eller 

verksamhet. Formuleringen i den ovan nämnda förfrågan gällde huruvida det var 

acceptabelt att citaten, som i brevet till fullo redovisades, användes i uppsatsen 

eller om de behövde borttagas. Författaren uppmärksammade själv den något 

prekära situationen att i efterhand behöva be om tillåtelse för citatens användning 

och försäkrade att ett nekande svar på den lagda förfrågan var helt i sin ordning. 

Samtliga respondenter godkände hanteringen av citaten som föreslaget. Sålunda 

har denna fråga kring respondenternas konfidentiallitet hanterats i detta fall. 

4.1.1. Observationer 

För att lära känna den grupp vilken studien utgår har inledande observationer 

utgjort utgångspunkt för den empiriska datainsamlingen. Observationer för att lära 

känna sitt verksamhetsfält är något som betonas av Repstad (1987/2007). Dessa 

observationer, menar Repstad, skapar förutsättningar för en mer inkännande 
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tolkning av intervjumaterialet. Genom de inledande observationerna av gruppen är 

även förhoppningen att författarens deltagande vid gruppens möten skall skapa en 

nyfikenhet och ett intresse för studien (eller åtminstone en välvillig inställning).  

Observationer kan göras öppet alternativt dolt menar Repstad (1987/2007). Denna 

uppsats observationer har bedrivits öppet med gruppens godkännande och 

kännedom om studiens övergripande syfte. Författaren har med inspiration av 

Repstad (1987/2007) valt att inta en passiv roll vid sammanträdena, detta för att 

kunna observera samtalen i sin ”naturliga” miljö, utan allt för stor påverkan. 

Observationerna har gett ökade förkunskaper och insikter kring den eventuella 

kommande organisationsförändringen och deltagarnas diskussion sig emellan. 

Observationerna har skapat en grund för förståelsen för förändringskontexterna 

och de framburna diskurserna ”in action”. 

De inledande observationerna lägger, tillsammans med studier av forskningsfältet, 

det teoretiska ramverket och grunden för val av struktur och perspektiv vid inter-

vjuerna med gruppdeltagarna, men redovisas inte vidare i resultatgenomgången.  

4.1.2. Urval 

Den diskursanalysens textuella dimension har fokus på det konkreta ”talet” 

(Börjesson 2003). Det är därför inte nödvändigt att genomföra ett visst antal 

intervjuer, det är möjligt att urskilja variationer mellan diskurser med hjälp av ett 

fåtal texter menar Malgorzata Eriksson (2004). Det är bara i de fall då osäkerheten 

kring diskursens innehåll är betydande som antalet texter behöver utökas, i annat 

fall innebär inte fler texter ett mer betydelsefullt resultat (Eriksson 2004). Repstad 

(1987/2007) uttrycker att det som sätter gränserna för antalet intervjuer till största 

delen är pratiska, då en ”mätthet” på information efter ett tag infinner sig.  

Utifrån de inledande observationerna antas olika strömningar i samtalen uppfattas 

och urvalet avspeglas för att fånga upp dessa. Observationerna borde ge att 

åtminstone 2-3 diskurser uppskattningsvis skulle kunna finnas representeras i den 

undersökta gruppen. Detta torde sålunda vara tillräckligt för en studie av denna 

ordning, både genom den allmänna hållningen hos diskursanalysen och med stöd 

av ovanstående hänvisning till Repstad (1987/2007). 
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Valet av deltagare för intervjuerna kommer att väljas utifrån perspektivet att finna 

så olikartade uppfattningar/diskurser kring förestående förändring som möjligt, en 

möjlig mångfald av diskurser eftersträvas sålunda. 

4.1.3. Intervjuer/texter 

Det empiriska materialet för denna studie kommer att insamlas genom intervjuer. 

Intervjuernas resultat ger de texter som kommer att vara underlag för den 

kommande analysen. Den diskusanalytiska teorin utgår från studiet av texter. Den 

undersökta gruppens tillfälliga natur och informella uppdrag har dock gett att inga 

formella eller offentliga texter, så som protokoll eller liknande, har producerats, 

man har träffast för att samtala, diskutera och reflektera tillsammans. Det har 

därför inte varit möjligt att komma åt diskurser genom andra former av texter än 

de som blivit resultatet av de intervjuer som fortsatt beskrivs nedan.  

Repstad (1987/2007) menar att intervjun som form ligger nära samtalets och 

denna tanke ämnar även jag att hörsamma. Ambitionen är att frågeställningarna 

inom skisserade teman kommer att vara samtalsorienterade och öppna till sin 

karaktär. Detta menar Repstad ger deltagarna möjlighet att själva reflektera och 

tolka, med förhoppning om ett fylligare och mer nära empiriskt material. Under 

intervjuerna kommer att finnas möjlighet för både intervjuare och deltagare att 

utifrån de inledande observationerna skapa en gemensam referensram att ta som 

utgångspunkt i intervjun, att hänvisa till och att förklara igenom.  

Intervjuformen ligger som sagt nära samtalet, fortsätter Repstad, men intervjun är 

likväl styrd av forskaren genom introduktionen av ämnen och påverkan av för-

loppet genom ställda följdfrågor. Repstad uppmärksammar att varje intervju-

situation innehåller en visst mått av skevt maktförhållande till fördel för forskaren. 

Intervjudeltagarna har i kommunen en likvärdig eller överordnad position i 

relation till författaren, vilket till stora delar kan anses uppväga det skeva 

maktförhållandet. Då forskaren till detta också är känd och introducerad sedan 

observationstillfällena, ges möjligheten till en mer jämlik och avslappnad 

intervjusituation. Studiens intervjuer kommer därtill att ske på av respondenterna 

vald plats. Forskningseffekten av det skeva maktförhållandet vid intervju-

situationerna torde därmed inte vara allt för betydande.  
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Intervjuernas frågemall återfinns som bilaga 1. Frågeformulärets nivåer åter-

speglar den organisatoriska nivån (kommunnivå), verksamhetsnivån (för-

valtningsnivå) och slutligen den egna verksamheten ( den grupp/diskursordning 

som är studiens empiriska utgångspunkt). Intervjuguiden är till sitt omfång/ 

frågeområde trattformad, med frågor från det allmänna till det konkreta, en fråge-

ordning som bland annat förespråkas av Repstad (1987/2007). 

Den kritiska diskursanalysen som föreligger som inspirationskälla för denna upp-

sats kräver noggrannhet med det empiriska materialets exakta överensstämmelse i 

den inledande textanalysen (Winther Jörgensen & Philips 2000). Den nogsamhet 

som föreligger i den textuella analysen grundar sig på att det är själv talet/texten 

som är i fokus för analysen. Vad intervjupersonen menar eller söker skapa för 

förståelse med talet är sålunda, menar Johansson (2002) i detta sammanhang inte 

av vikt. 

I resultatbehandlingen refereras citaten utifrån den intervju (med en specifik 

person) som citatet härstammar ifrån. Intervjuerna har fått numrering efter den 

ordning som de är genomförda. Utdragets nummer refererar till de andra valda ut-

dragen i samma text så att säga i kronologisk ordning. Som korsreferens, refereras 

slutligen även till vilken sida i den nedtecknade intervjun citatet återfinns. Denna 

mall för redovisning är inspirerad av Jacobsson (2006). 

De notationer ”…” som vid ett fåtal tillfällen återfinns i utdragen hänsyftar till att 

den bandupptagning som genomfördes under intervjun inte till fullo med exakt 

lydelse kunnat transkriberas till fysisk text. För att möjligheten till misstolkning 

skall minimeras har författaren valt att ta bort de tveksamma tecknen från det in-

samlade materialet.  

4.2. Diskursanalys 

 

4.2.1. Inledning - språket 

En studie som den föreliggande, kan sägas vara uppbyggd med ett stort antal 

språkliga uttryck. Ett språk som mina presumtiva läsare förutsätts förstå, dels 

genom sina kunskaper i skriven svenska och dels genom erfarenhet av aka-

demiska texter. Språket, menar jag, är således ofta något som både kan förena oss 
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och skilja oss åt, det gäller ju att förstå varandra! Språket kan också skapa 

skiljelinjer mellan människor, bland annat mellan kulturer, generationer och 

genom det som brukar kallas fackspråk. Kristina Håkansson (1995) hänvisar till 

Allwood som menar att språket är så kontextbundet att det blir obegripligt om 

man inte känner till kontexten. Språket existerar alltså inte oberoende av den 

kontextuella (kulturella) verkligheten, utan det sammanhang vi befinner oss i.  

4.2.2. Diskursanalys 

Ett av språkets uttryckssätt är, via skriftspråket, i text. Börjesson (2003) skriver att 

Alvesson uttryckt att texter finns i verkligheten och föreställer verkligheten. 

Börjesson beskriver att texter inom diskursanalysen inte läses för att undersöka 

vad författaren vill säga utan för vad de underförstår, omöjliggör respektive im-

plicerar. Han hävdar att det är i textens ordningar av tal och logiker som gränserna 

för det som är rätt, sant och gott bestäms. Vad vi säger rent bokstavligen, vilka 

begrepp vi använder och hur vi i talet placerar dem, blir viktiga indikationer på 

det Börjesson hänvisande till så som rätt, sant och gott. Genom den gängse 

definitionen att varje text innefattar en berättelse, en innesluten mening av 

verklighet kan berättelsernas former sägas vara givna i den aktuella diskursen. 

Dessa former kan synliggöras genom berättelsens sätt att tala. Berättelsen visar 

upp vilka presentationsformer som anses vara möjliga, vilka val av upplägg och 

tonläge som gjorda. Dessa komponenter är diskursens ordning menar Börjesson. 

De utgör grunden för en studie och en möjlig diskursanalys.  

Samtal mellan människor är en del av ett livaktigt språk. Diskurser beskrivs av 

Eriksson (2005) som ett pågående samtal inom ett visst område. En diskurs brukar 

allmänt inom diskursanalysen beskrivas som ett bestämt sätt att ta-la om och 

förstå världen. Eriksson menar att diskurser representerar verkligheten och skapar 

världen genom att anlägga tyngdpunkter. 

Vid analys av diskurser, hävdar Winther Jörgensen & Philips (2000), hamnar ofta 

fokus just på att identifiera diskurser. De menar också att olika diskurser inom 

samma område kan återfinnas med motstridiga sätt att tolka världen. Mellan dessa 

diskurser kan återfinnas kontroverser om hur ett samhällsfenomen skall definieras 

och förstås. Dessa gränsstrider mellan olika diskurser, diskurser som alla försöker 
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få förklara världen på sitt sätt, har av Foucault (1993) benämnts diskursernas 

kamp. I de sociala praktiker och försanthållande som diskurserna innebär är så-

lunda makt inbäddad, en makt som manifesteras inom så väl som utanför den-

samma (Foucault 1994). Den enighet som återfinns inom diskursen är inte bara 

signifikant för innehållet inom denna utan även för gränserna gentemot kon-

kurrerande diskurser.  

Diskursanalysens syfte är således enligt Winther Jörgensen & Philips (2000) att 

studera hur människor konstruerar sig själv och världen i social interaktion. 

Människors konstruktion av sig själv kan då förstås så som en diskurs och världen 

i social interaktion blir dels de som innefattas av samma diskurs men även de 

perspektiv som skiljer sig från de samma. Mellan den enskilda konstruktionen av 

diskursen, dess manifestation (samt gränser och interaktion denna har till sin om-

givning och eventuellt övriga diskurser) ryms så spänningsfält och maktstrukturer. 

Alvesson beskriver det som att det inom en organisations diskurser skapar, upp-

rätthålls och reproduceras olika maktstrukturer (Börjesson 2003).  

Diskursanalys har enligt Winther Jörgensen & Philips (2000) en vidsträckt 

spridning och har teoretiskt utvecklats och omdefinierats genom åren. Winther 

Jörgensen & Philips har sökt definiera dessa huvudspår och funnit att teorin/ 

teorierna av diskursanalys grovt kan indelas i tre olika inriktningar; diskursteori, 

kritisk diskursanalys och diskurspsykologi. De tre inriktningarna har mellan 

varandra stora beröringspunkter, främst genom sin teoretiska förståelse men även 

gällande systematisk lingvistisk textanalys för konstruktionen av grupper hävdar 

Winther Jörgensen & Philips. För denna uppsats har kritisk diskursanalys valts 

som analytisk metod. Den skall dock ses vara inspirerad av Norman Faircloughs 

upphov och ej den exakt följande.  

4.3. Kritisk diskursanalys 

Den som anses skapat den kritiska diskursanalysen är Norman Fairclough (1992) 

som ansåg att diskursanalysen inte bara borde användas till att studera före-

kommande diskurser och diskursordningar utan även till att rikta kritik mot 

orättvisor och hinder för utveckling mot en mer rättvis värld. Fairclough menar 
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vidare att diskursanalysen skall kunna användas till att minska upptäckta 

orättvisor genom att föreslå åtgärder utifrån diskursanalysen. 

Den kritiska diskursanalysen, hävdar Winther Jörgensen & Philips, bygger på 

konstruktionen av diskurser men lägger till skillnad från både diskursteorin och 

diskurspsykologin, stort fokus på den textuella dimensionen av diskursanalysen. I 

sin beskrivning av de tre olika diskursanalyserna följer att den kritiska diskurs-

analysen, mer än de andra inriktningarna, analyserar sin empiri inträngande med 

hjälp av redskap för den systematiska lingvistiska textanalysen. Den kritiska 

diskursanalysen ställer därutöver också högre krav på den textuella analysen av 

det empiriska materialet.  

4.3.1. Textanalys 

Den inledande analysen av det empiriska materialet i Faircloughs (1992) kritisk 

diskursanalys består av en textanalys. Textanalysen är en konkret analys av de 

diskursiva spår som återfinns texten. Fairclough antar oftast en starkt lingvistisk 

utgångspunkt i sina konkreta analyser av texter i detta första steg. Textanalysen 

inleds med att identifiera vilka diskurser texterna bygger på och att genom en 

detaljerad analys av texternas egenskaper med bestämda redskap underbyggas 

dess tolkning (Fairclough 1992). Diskursanalysens verktygslåda innefattar en 

egen betydande specifik begreppsbildning för de analytiska handhavanden som 

stipuleras användas på det empiriska materialet. Denna kartläggning av hur 

diskurserna förverkligas textuellt ligger sedan till grund för en fortsatt analys.  

4.3.2. Diskursiv praktik 

Resultatet behöver kopplas till diverse teoribildning för att ”locka fram” de olika 

diskurserna och eventuell diskursiv kamp om hegemoni. Den diskursiva praktiken 

lyfter in den textuella analysen i ett vidare sammanhang. Här studeras de fram-

komna diskurserna och hur dessa manifesteras.  

Den diskursiva praktikens utgångspunkt är en så kallad diskursordning, en 

begränsad intressesfär, ett gemensamt sammanhang där de studerade diskurserna 

tar sitt uttryck (Winther Jörgensen & Philips 2000). En diskursordning beskrivs av 

Winther Jörgensen & Philips så som varande ett avgränsat antal diskurser i kamp 

om samma terräng. Jacobson (2006) betonar till skillnad från ovanstående den 
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sociala aspekten och förtydligar med att beskriva diskursordning som ett socialt 

rum där olika diskurs möts för att skapa ett innehåll.  

4.3.3. Social praktik 

Den sociala praktiken hos Faircloughs (1992) kritiska diskursanalys är ämnad att 

sammanfläta textanalysen och den diskursiva praktiken med ett socialt, kulturellt 

och politiskt sammanhang. Den Faircloughska andan ger att den kritiska 

diskursanalysen inte bara, genom den lingvistiska analysen av den konkreta 

texten, skall användas för en analys i det lilla, utan även utnyttjas för att samman-

ställa en samhällskritisk analys. Denna sociala praktik är tänkt att vara utgångs-

punkten för en samhällskritik som tillsammans med eventuella förslag på förändr-

ingar utifrån framställd kritik kan utgöra grunden för en förändrad världsordning. 

Fairclough menar att denna tredje nivå av analys inom den kritiska diskurs-

analysen ska kunna användas till förslag på världsförbättrande åtgärder, detta för 

ett mer jämlikt och rättvist samhälle. I den sociala analysens samhällskritik med 

tillhörande reformförslag kan en antydan till den kritisk diskursanalys ursprung i 

den marxistiska teorin märkas (Winther Jörgensen & Philips 2000). 

4.4. Resultatdisposition 

De tre analysnivåerna i den kritiska diskursanalysen kommer att redovisas med 

början i den textuella analysen, så som redovisningen av de tre analysnivåerna i 

metodavsnittet ovan. Denna ordning inleder med den textuella analysen för att 

poängtera textens betydelse. Den textuella analysens följd av den diskursiva 

praktiken och den sociala praktiken skapar en uppåtsträvande tratt där logiken och 

ordningen går från den nära analysen av texten till de diskursiva och samhälleliga 

sammanhangen. Med argumenten av ovanstående frångår jag således bland annat 

Winther Jörgensen och Philips (2000) som utgår från ordningen av en inledande 

diskursiv praktik, först därefter behandlande den textuella analysen och slutligen 

den sociala praktiken. 

Gällande den textuella analysen har jag valt att lägga dispositionen av analys-

behandlingen så nära de faktiska texterna som möjligt, med hänsyftning även här 

till analysens ursprung och textens betydelse. De fem texter som är resultat av de 

intervjuer som genomförts med den studerade gruppen kommer därmed i den 
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textuella analysens upplägg att utgå från varje enskild text. Författaren vill här ge 

läsaren en möjlighet att följa studien genom analysnivåerna och inte föregripa de 

andra analysstegen. En annan möjlig disposition skulle ha varit att genomgå den 

textuella analysen utifrån de funna diskurserna. Detta tillvägagångssätt har valts 

som utgångspunkt i de övriga analyser, där den diskursiva och sociala praktiken 

sker mer eller mindre diskurs för diskurs. Det är dock först i slutdiskussionen som 

de olika diskurserna framkommer i rubrikform. Syftet med detta har varit att 

läsaren ska kunna följa studien från text, vidare genom de olika analysstegen i den 

kritiska diskursanalysen, för att slutligen finna diskurserna rubricerade i slut-

diskussionen.  

5. Resultat  

5.1. Inledning 

Studiens intervjuer har rört sig kring organisationsförändring på olika nivåer, från 

organisationsförändringar i stort och vidare ned till individens uppfattning om för-

ändring och utveckling. Resultatbehandlingen påbörjas med en kort samman-

fattning kring intervjuernas/berättelsernas huvudsakliga ämnesområden. Detta för 

att läsaren ska få en initial bild av det kommande materialet och därvid lättare 

kunna relatera delarna till en tänkt helhet.  

5.2. Textanalys 

I de berättelser som är resultat av studiens intervjuer framkommer att dessa ofta 

refererar till tidigare organisationsformer vid behandlande av den organisatoriska 

nivån. Detta sker genom ett återkopplande till tiden när kommunen var 

organiserad i kommundelsnämnder i relation till den nuvarande förvaltnings-

modellen. Dessa två organisationsmodeller utgör reläpunkter för talet om fördelar 

och nackdelar med den framtida organisationsmodellen av resultatenheter. Talet 

om den kommande organisationsförändringen relaterar till de olika organisations-

modellerna i sin positionering kring val av föredraget perspektiv. 

5.2.1. Text nr 1.  

De första citaten från intervjuerna inrymmer behandlande av och diskussioner 

kring tre organisationsförändringar inom den studerade kommunen: kommundels-
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organisationen, förvaltningsorganisationen och den kommande resultatenhets-

organisationen. Uppmärksamhet riktas inledningsvis till fördelarna med den 

tidigare kommundelsorganisationen och den mindre attraktiva förvaltnings-

organisationen och styr sedan över till att hantera den kommande resultatenhets-

organisationen.  

Organisationsförändringar behandlas relaterat till den tidigare kommundels-

organisationen, så som en återblick till den gamla goda tiden.  

Och där kan jag tycka, att det vara en enkel organisation (kommundelsorganisationen), där var en 
nämnd med, nära frågorna, kopplade till mitt verksamhetsområde och då hade vi ju internt 
tycker då jag en nära process. Vi hade besök redan då av politiker, kontaktpolitiker som hade 
dialog ute i verksamheterna…   Utdrag 1: Intervju med person 1 (sid1)  
 
 

Citatet ovan beskriver kommundelsorganisationen som en ”enkel” organisation 

där man hade ”nära” till frågor och processer. Det hänvisas till att verksamheterna 

då hade ”dialog” med kontaktpolitiker. Den tidigare organisationsmodellen be-

skrivs som lättarbetad och väl förankrad i politiken genom den omskrivna 

dialogen.  

Att det är en svunnen tid som beskrivs, en tid som kanske inte av alla är håg-

kommen med positiva förtecken blir tydligt då det i tydliggörs att ”vi hade besök 

redan då av politiker”, ett uttalande som i sin hävdelse söker ett rättfärdigande av 

organisationsmodellen.  

Jaa, det blev ett skiftande av fokus tycker jag – från verksamhet – eller ju, jag tycker, då på 
kommundelsnämnderna fanns det en tanke om att verksamheten var i fokus och vi hade 
stödprocesser i form av ekonomi och personal och så – som var stödfunktioner för verk-
samheten. Jag tyckte det fanns…men när vi gick in i den nya förvaltningsorganisationen upplevde 
jag att fokuset plötsligt förändrades till att det blev stödfunktionerna som var i fokus och 
personal, ekonomi- det är väl dom två stora – och verksamheterna tappade man fokus på. 

Utdrag 2: Intervju med person 1 (sid 3)  

 

Vid tiden då kommunen var organiserad i kommundelar var verksamheten i fokus, 

hävdar samma röst. Att tecknet ”fokus” är centralt i berättelsen är tydligt då detta 

används 17 gånger i den genomförda intervjun. Begreppet kan här ses hänvisa i 

riktning mot de strömningar som det vill skapa uppmärksamhet kring. Tecknet 

”fokus” blir en riktningsvisare till de olika förändringarna. Den förändring som 

skett, från kommundelsorganisation till förvaltningsorganisation beskrivs med 
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tecken som tyder på överraskning, genom en plötslig förändring. Ett obehag eller 

en missräkning vid denna oväntade effekt av förändringen antyds. I förhållande 

mellan verksamheten och stödfunktionerna var det verksamheten som här blev 

förloraren. Det hänvisas till att ”verksamheterna tappade man fokus på”. Den 

gamla goda tiden gick förlorad och verksamheterna hamnade i skymundan.  

Ännu ett exempel på rättfärdigande av den gamla organisationsformen återfinnas, 

detta genom påståendet av ”det fanns en tanke om”. Här är det inte fråga om en 

antydan, här hävdas med uttryckt styrka att man då (under kommundelstiden) 

hade en aktiv medvetenhet kring verksamheternas stora betydelse. Då den gångna 

organisationsmodellen är välkänd, genom de egna yrkeserfarenheterna framställs i 

uttalandet som en vedertagen sanning, den subjektiva åminnelsen till trots, 

tolkningen av det förgångnas förträfflighet. Ett försvar byggs upp för den tidigare 

organisationsmodellen.  

Detta organisationsförsvar kan i det sammanhanget ses som riktande en indirekt 

kritik mot den nuvarande ordningen.  

Det börjar bli lite knas, när det blir ett eget system och inte allt blir en del av verksamheten 
(hänsyftande personalavdelningen, förf. anm)   Utdrag 8: Intervju med person 1 (sid 7) 
 

De normativa yttringar kring den tidigare organisationsförändringen som 

beskrivits i citatet ovan accentueras genom ställningstagandet för den tidigare 

organisationsmodellen. Genom det lätt raljerande ”det börjar bli lite knas”, riktas 

uppmärksamhet till vad den nya organisationsmodellens följder. Detta ”knas” 

exemplifieras med att personalavdelningen har hamnat i fokus med sin egen 

verksamhet och därtill börjat bli ett eget system. Denna antydan om att (stöd)verk-

samheter så som personalavdelningen börjar odla egna kulturer, skilda från andra 

verksamheter uppmärksammas sålunda. De normativa uttrycken skapas med 

starka modaliteter.  
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Det inledda händelseförloppet hävdas vara negativt laddat i och med 

konstaterandet ”det börjar bli”, i jämförelse med exempelvis det mer nedtonad jag 

upplever att eller jag tycker att.  

Jag tänkte bara säga det, att varför jag upplever att det fanns, det finns ett sug, verksamheterna 
är intresserade är engagerade, dom tycker det här är bra! Här kan vi få den här perspektiv-
förskjutningen och dom blir betydelsefulla (om resultatenheter, förf. anm.) 

Utdrag 10: Intervju med person 1 (sid 8)  

 

Jag tänker mest ledning, styrning, ansvar och att är den förflyttningen man gjort och jag tror 
rektorer vet att man kan göra det, men det finns inte uttalat i dokumentet, det är min tolkning 
(ang möjligheterna i organisationsförändringen till resultatenheter, förf. anm.)  

   Utdrag 12: Intervju med person 1 (sid 10)  

 

 

Den kommande organisationsförändringen, där verksamheterna skall organiseras 

med hjälp av resultatenheter återfinns positivt beskriven. Här brukas en 

kollokation2 som avviker från övriga teckensammansättningar, från den gängse 

vokabulären. Ordvalet ”det finns ett sug”, framhåller att det finns önskan om 

förändring i organisationens verksamheter. Formuleringarna söker starkt hävda en 

kännedom om att verksamheternas inställning är positiv till den kommande för-

ändringen. Verksamheterna beskrivs vara; ”intresserade” och ”engagerad”; att 

de blir värdefulla. Resultatenheters positiva attribut lyfts fram genom en tre-

enighet av tecken fram: viktiga perspektiv i organisations- och lednings-

sammanhang, tecken som ofta fylls av positiv mening ”ledning, styrning och 

ansvar”.  

Talet i den första intervjun pekar med tydlighet på att den nya organisations-

förändringen är till verksamheternas fördel. Detta beskrivs även så som varande 

ett faktum som verksamhetsledningarna är medvetna om. En stark betydelse synes 

läggas kring de tecken som synts bilda den ovan beskrivna treenighet. Där 

återfinns också en beskrivning som hänvisar till det som finns nära i tanken, ”jag 

tänker mest…” som med diskursanalytiska begrepp skulle kunna beskrivas som 

en semantisk täthet. De laddade tecknen binder in betydande värde, såväl som en 

positiv känsla till den nya organisationsmodellen.  

                                                           

2 Winther Jörgensen & Philips (2000) beskriver kollokationer som vanliga ordsammanställningar, 
som syftar till en samling ord som tillsammans bildar en form av etikettering av något slag.  
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I talet för den första intervjun skisseras kommunens senaste organisations-

förändringar. Detta görs i den positivt beskrivna kommundelsorganisationen, via 

förvaltningsorganisationen som beskrivits förändrats i negativ riktning och 

slutligen genom tydlig markering att den kommande organisationsförändringen är 

något positivt. Den kommande organisationsförändringens positiva klang blir 

synlig bland annat i och med en stark hänvisning till att verksamheterna är för 

kommunens nya organisationsmodell.  

- vi måste ta tag i det och det är alltså, är inte lätt, att vara en av dom här organisationerna, du 
vet som är van att stå på egna ben – de har varit så ensamma i sin organisation, de är ju liksom 
autonoma…    Utdrag 16: Intervju med person 1 (sid 16) 

 

 

I citatet ovan antyds att en del av stödfunktionerna i studien blivit för själv-

tillräckliga. Detta sker genom att dessa beskrivs som autonoma men också genom 

att urskulda dem för detta. Belysandet av verksamheternas svårigheter pekar starkt 

mot denna självcentrering då den finner nödvändighet i försvara dem. Med detta 

som beskrivning av bakgrunden läggs ytterligare argument för den kommande 

organisationsförändringen fram; de här verksamhetsdelarna behöver få ett nytt 

sammanhang och detta behöver ske tillsammans med andra. 

5.1.2. Text nr 2. 

I den andra berättelsen behandlas organisationsförändringar främst utifrån person 

och profession, den egna och de närstående verksamheternas. Den kommande 

organisationsförändringen beskrivs tydlig med positiva tecken. Denna bild 

framställs med hjälp av så väl ekonomiskt som pedagogiskt tal.  

Och då frågar man sig vilka arenor som vi spelar på, vilka konstellationer ska vi ha för att kunna 
samverka.     Utdrag nr 6: Intervju med person 2 (sid 5)  

 
Att äntligen får vi en arena där människor som driver kommungemensamma verksamheter kan få 
träffas, utvecklas och presentera sin verksamhet så ett ganska bra sätt, för alla dom andra, som 
är våra egentliga uppdragsgivare då, eller våra kunder                   Utdrag nr 13: Intervju med person 2 (sid 11 ) 

 

…som erbjuder våra tjänster vill våra kunder, så att säga, och där är det viktigt att man går 
samman och gör det på ett smakfullt och kanske mer organiserat sätt än man gjort tidigare.                   
                                                                                                                                            Utdrag nr 16: Intervju med person 2 (sid 14)  

 
   

Tecken framkommer i citaten som kan associera till en privat marknad, det är 

tecken som ”kunder” och ”tjänster”. Genom de tecken som talet byggs upp av 
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återfinns ett stort antal tecken som anknyter till en slags privat företagsdiskurs, där 

formuleringar som: ”erbjuder våra tjänster till våra kunder” är tydliga markörer 

för detta. Berättelsens beskrivning av detta, som en slags köp- och säljsituation, 

framställs ske på en ”arena”, ett ord som kan tyda på att det är en öppenhet så 

som på en marknad eller ett atrium.  

Man ska bli självgående ekonomiskt och kanske även pedagogiskt då va! 
                                Utdrag nr 19: Intervju med person 2 (sid 17)  

 

Det ekonomiska intresset hävdas starkt i talet för den andra intervjun. Det eko-

nomiska perspektivet av de kommande resultatenheterna är framträdande. Den 

kategoriska modaliteten som uttrycker att ”man ska bli självgående ekonomiskt” 

är tydlig i att söka konstatera att detta är ett faktum och inte bara en önskan eller 

ett allmänt tyckande. Pendangen till det ekonomiska perspektivet som utrycks 

med mer tveksamheter hävdar möjligheten till en självständig pedagogisk ut-

övning. Den tvekan som här kommer till uttryck sker genom det som Fairclough 

benämner hedge (Fairclough 1992) . Denna hedge dämpar tvärsäkerheten i den 

kategoriska modaliteten med ett ”kanske även” beträffande pedagogiken. Om det 

pedagogiska arbetet ska vara självgående är därmed betydligt mer osäkert i 

jämförelse med det ekonomiska självstyret. 

Det är ju liksom min grej på nåt sätt. Om det bara skulle vara Status Que hela tiden, skulle jag 
förmodligen självdö.                                   Utdrag nr 29: Intervju med person 2 (sid 28)  

 
Nya grejor är till för att tycka i och nya trådar att titta på och titta under stenar, vad finns det för 
nåt…                                    Utdrag nr 30: Intervju med person 2 (sid 28)  

 
Jag tror att jag utvecklas genom andra personer och dom lite granna genom mig då, och det är 
det som gör det hela värt att leva.                                  Utdrag nr 31: Intervju med person 2 (sid 28)  

 
 

Denna andra berättelse refererar till den kommande organisationsförändringen 

utifrån en slags köp- och sälj; en marknadsdiskurs. Detta tar sig även uttryck 

genom ett förespråkande av utveckling som nödvändighet såväl som egenvärde. 

Citaten ovan anknyter till organisationsförändringar och personlig utveckling. Då 

blir begreppen mer uttrycksfulla med kollokationer, vardagliga ord som staplas på 

varandra. Kollokationerna blandas upp med begrepp som sticker ut och pockar på 

uppmärksamhet. I intervjuns berättelse hävdas inte bara det glädjefulla i ut-

veckling för egen del utan antyder även genom en kategorisk modalitet i ”nya 
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grejor är till för att tycka i…”; en uppmaning om/till nyfikenhet och förändrings-

beredskap. Denna uppmaning till utveckling och nytänkande, kopplar till den 

beskrivna marknadsdiskursen till en nödvändig och positiv utveckling. 

5.2.3. Text nr 3. 

I den tredje intervjun behandlas organisationsförändringar till stor del utifrån 

samma perimetrar som i den första, men den gör så utifrån delvis andra bevekelse-

grunder. Den tidigare organisationsmodellen i kommundelar, beskrivs med stor 

emotion och med en allmängiltighet i uttrycken som hävdar att det inte bara är en 

känslomässig tillbakablick. Till detta läggs ett rättviseperspektiv till talet om 

organisationsförändringar och organisationsmodell som genom detta söker åsikt-

erna behäfta.  

Det var ju ändå stora skillnader på kommundelstiden så fick man ju ett stort grepp och en VI 
känsla i det området som man jobbade. Det var inte bara inom det område man jobbade, man 
förstod ju allas områden.    Utdrag  nr 1: Intervju med person 3 (sid 2) 
 

Kommundelsorganisationen hävdas allmänt ha varit positiv, exempelvis som i 

citatet ovan. Detta blir synligt genom det genomgripande användandet av be-

greppet ”man”, en kategorisk modalitet som signalerar att något är ett faktum, ett 

allmängiltigt konstaterande istället för bara ett tyckande. Den tidigare organisa-

tionsmodellen beskrivs ha varit präglad av gemenskap som poängteras tydligt 

genom att hänvisningen till en speciell vi känsla.  

Den tidigare organisationsmodellen beskrivs i sålunda positiva ordalag och stora 

skillnader mellan det dåvarande och det nuvarande hävdas. Den positiva be-

skrivningen av det som tidigare varit skapar en reflektion mot de andra organisa-

tionsmodellerna.  

Vurmen för den flydda organisationsmodellen riktar en indirekt kritik mot den 

nuvarande förvaltningsorganisationen.  

Det spelar ju ingen roll hur vi organiserade för den lilla människan måste, om den inte får hjälp 
när den ska ha det, och det tycker jag vi har sett lite dåligt  Utdrag  nr 3: Intervju med person 3 (sid 4)  

 

 
Rent faktiskt så har den lilla personen som behöver hjälp fått stå ut med mycket tycker jag 

Utdrag  nr 4: Intervju med person 3 (sid 5)  
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Denna tredje berättelse anlägger ett perspektiv som generellt avfärdar strävanden 

med organisationsförändringar; det hävdas att fokuseringen är felaktig, om ”den 

lilla människan” inte främjas av organisationsmodellen. Begreppen skulle här 

kunna tyda här på ett perspektiv för den enskilde individen mot organisationen 

framförs. Ordvalen ”den lilla människan” gör dock denna tolkning mer tveksam. 

Begreppet signalerar snarare ett överordnat perspektiv gentemot den ”lilla” 

människan. Epitetet ”liten”, om än uttalat med omtanke, synes snarare hänvisa till 

en relation mellan förälder och barn än till den mellan likar.  

De kategoriska uttalandena i ämnet stödjer snarare den senare tolkningen, då ord-

valen antyder att detta är framlagda faktum och inte blott uttryckta åsikter.  

Jag skulle gärna vilja jobba med det här, alltså elevhälsa centralt för en rättvisare och mer 
likriktad möjlighet för eleverna och deras familj att få ta del av det som vi har och det tror jag är 
möjligt på det här sättet, med resultatenheter – kommungemensamma saken.  

                                   Utdrag nr 9: Intervju med person 3 (sid 10) 

 
Varje barn i Örebro kommun ska ha rätt till det den har rätt till.  

                               Utdrag  nr 18: Intervju med person 3 (sid 23)  

 
 

I citatet ovan visas att rättvisepatoset är viktigt. Detta blir synligt bland annat 

genom att resultatenheter beskrivs som positivt med sammankoppling till ett 

rättviseperspektiv och detta trots tidigare kritik mot organisationsförändringar i 

allmänhet. Den obligatoriska modaliteten, den starka betoningen av uttrycket ”ska 

ha rätt till” söker antyda att här återfinns ett berättigande i uttalanden, här är det 

inte bara tyckanden, eller egen vinning. 

Talet ger hävd av att fokus för verksamheterna återfinns hos brukarna, snarare än 

hos någon form av basverksamheten eller den egna verksamheten som 

stödfunktion. Detta återfinns som en underton i talet, med hänvisningar till den 

”lilla människan” och till ”en rättvisare och mer likriktad möjlighet”. Med bruk-

arens bästa för ögonen synes berättelsen vilja försvara och få sin ståndpunkt be-

kräftad.  

Inför förändringen till resultatenheter förs talet om den gemensamma framtiden 

vidare kring de olika verksamheterna och deras vilja till förändring och samman-

slagning av verksamheter. 
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Ja, eftersom alla har varit utelämnade så har ju alla skapat sin egen kultur 
                                Utdrag nr 15: Intervju med person 3 (sid 17)  

 
Att man har det ganska bra nu, att man inte vill, jag vet inte, jag har tolkat det så, att man tycker 
att man har det förfärligt bra och man är inte intresserad av att möta upp… 

                                Utdrag nr 12: Intervju med person 3 (sid 13)  

 

Här bildar talet en känslomässig förklaringsmodell kring den nuvarande 

förvaltningsorganisationen.  Skapandet av skilda kulturer som framhävs i citatet 

anses vara ett faktum. Verksamheterna beskrivs ha varit ”utelämnade” åt sig 

själva och att de därför har varit tvungna att finna egna lösningar och gå egna 

vägar vid uppkomna problem. Detta beskrivs ha lett till att verksamheterna kan 

uppfattas som bestående av skilda kulturer. Det kategoriska ”alla” synliggör inte 

enbart en gemensam identitet för de separerade verksamheterna. I texten antyds 

också att denna ordning skulle vara en form av beständighet som svårligen skulle 

kunna förändras. Denna syn bekräftas genom det allmängiltiga epitetet ”man” 

som signalerar att detta är en beskrivning av fakta. Genom kollokationer så som 

”man har det förfärligt bra”, närmast raljeras det kring vad denna solitära tillvara 

har skapat av självtillräcklighet. 

Vad det är som verksamheterna har varit utelämnade ifrån behandlas inte i talet, 

en trolig tolkning skulle dock kunna vara en frånvaro av ledarskap eller en vidare 

kollegial samhörighet.  

Om vi satsade i en liten annan organisation, där man hade tillgång till, kraften lite närmare, 
kraften finns ju                                    Utdrag nr 14: Intervju med person 3 (sid 15)  

 
 

En möjlighet att knyta talet om den kommande organisationsförändringen till hur 

berättelsen riktar sin önskan om organisering återfinns. Citatet visar på en vilja 

och önskan om en annan organisation genom det identitetsskapande ”vi”, ett epitet 

som anlägger ett emotionellt perspektiv. Talet blir dock mindre övertygande då en 

hedge anläggs, gällande den uttryckta önskan om en ”liten annan organisation”. 

Denna nedtoning eller osäkerhet kring det egna budskapet skulle kunna signalera 

av en svag tro om ett möjligt genomförande.  

Vad som efterfrågas av den önskade organisationen formuleras nogsamt. I en 

ekvivalenskedja av meningsskapande ordval uppbyggs en önskan om en de-
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centraliserad ”kraft”, som med stöd av övriga berättelsen kan tolkas som en 

efterfrågan efter ledning och sammanhang.  

5.2.4. Text nr 4. 

I den fjärde intervjun läggs fokus på den kommande organisationsförändringen 

och det eventuellt kommande samarbetet inom den undersökta gruppen. De egna 

verksamheterna synliggörs och den nuvarande organisationsmodellen uppfattas 

som positiv. Detta manifesteras också i kritik mot den föregående såväl som den 

kommande organisationsmodellen. I jämförelse med tidigare berättelser intas här 

en avvikande ståndpunkt gällande organisationsförändringar, dock rör sig talet om 

förändringarna mellan variabler som i vissa fall sammanfaller med de andra be-

rättelsernas.  

Men det är ju fortfarande så då att det var ett självstyre på den tiden i de olika kommundelarna 
så att dom bestämde lite själva och det blev en ojämlikhet kan sägas,  

Utdrag nr 1: Intervju med person 4 (sid 2) 

 

Kommundelsorganisationen beskrivs här utifrån ett rättviseperspektiv, så som vi 

även sett användas i tidigare berättelser. Här antyds genom det något raljerande 

och förminskande uttrycket ”så att dom bestämde lite själva”; att den tidigare 

organisationens decentraliserade beslutsmodell ledde till att godtyckliga och 

mindre professionella beslut fattades. Detta ledde till att de olika kommundelarna 

fördelade stödet på olika sett, som genom kategoriska modaliteter mer hävdar 

bekräftelse än tyckande. Det kategoriska uttrycket ”det blev en ojämlikhet” 

konstaterar att den differentierade fördelningen av stöd inte bara var ojämnt 

fördelat utan så även orättvist. Det starka begreppet ”ojämlikhet” väger ytterligare 

upp att detta inte är ämnat att betrakta så som endast en åsikt utan att här förevisas 

en real orättvisa. 

Det är svårt att prata innan man vet lite mer om förutsättningarna och så va det drar igång 
väldigt snabbt… … gruppen har ju gått före kanske var lite för tidigt att diskutera allt det här 
                                                                                                                                  Utdrag nr 8: Intervju med person 4 (sid 9)  

 

 

Citatet manar här till försiktigt, samtalen/ processen uttrycks inför de kommande 

resultatenheterna ha gått lite fort fram. En objektiv modalitet söker bekräfta ett 

faktum av att ”det är svårt att prata innan man vet lite mer”. Detta uttrycker så-
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lunda inte som något subjektivt, här söks sanningen bekräftas. En antydan om att 

fördelarna med den kommande organisationsmodellen inte är klarlagda framförs.  

I de tidigare berättelser framträder fördelarna ganska tydligt med den kommande 

organisationsmodellen men här framstår sålunda vinsterna med samarbetet som 

mer tvivelaktigt. 

Men jag tror ju inte, som du kanske förstått, på den här modellen att vi skulle klumpa ihop 
allihopa enheterna till en stor klump som är är nån alltså den idén tror jag inte jag så mycket på, 
men det handlar ju också om att jag tycker att den gruppen jag företräder i dag då, den har en 
väldigt bra och optimal organisation som vi har va Vi är en sammanhållen grupp och den är lite 
lagom stor för att leda då och och det blir för mig då, vi ligger direkt under förvaltningschef och 
så jag är egentligen, alltså nu är det egoistiskt talat då, så är inte jag så intresserad då att få en 
massa krokvägar då till beslut.    Utdrag nr 3: Intervju med person 4 (sid 4)  

 

 

Med tydlighet framstår den föreslagna sammanslagningen, inte bara vara starkt 

ofördelaktig för den egna verksamheten och personen, utan också olämplig.  

Valet av ordföljden, samlingen av kollokationerna, ”klumpa ihop allihopa en-

heterna till en stor klump”, bildar signalen att detta är en sanning - en gemensam 

resultatenhet är något som ska uppfattas som något löjeväckande.  

I den nuvarande organisationsmodellen ha den egna verksamheten fått möjlighet 

att utvecklas på egen hand och har haft närhet till högre positioner i makthierark-

in. Den egna gruppens privilegier och förträfflighet hävdas starkt. Den egna upp-

levda maktpositionen synes föranleda att det är möjlig(försvarbart?) att hävda att: 

”jag är inte så intresserad då att få en massa krokvägar då till beslut”.  Att det 

avgörande för en eventuell organisationsförändring skulle vara avhängigt av 

verksamhetsledningens intresse av förändring antyder ett perspektiv som lägger 

stor vikt vid den egna verksamheten och dess kvaliteter.  

Vad man har för rörelsemöjligheter, vad man har för marginaler inom, flexibiliteten blir ju mycket 
större där och större solidaritet där och inte hålla på med mitt då  

Utdrag nr 5: Intervju med person 4 (sid 7) 

 

 

Utifrån ovanstående analys i citatet ovan framkommer en viss dissonans i resone-

manget gällande resultatenheter. Det talas om flexibilitet och solidaritet när talet 

om organisationsförändring styr över till resultatenheter i allmänhet.  
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Beskrivningen gör gällande att flera verksamheter behöver bli mer flexibla och 

solidariska. Den egna verksamheten nämns dock inte bland de uppräknade.  

Uppmaningen utryckta med dessa tecken, i verksamhetssammanhang hänsyftande 

fyllda med positiv mening, tycks främst vara syftande till de andra verksamhet-

erna. 

Ja, jo men det måste ju ändå, vad jag hoppas. Att man kan ju inte bara dra alla under en kam och 
tänkt likadant utifrån allting (ang resultatenheter)                      Utdrag nr 13: Intervju med person 4 (sid 25)  

 
 

Här hävdas med stor emfas, att samma regler inte kan gälla för alla. Ordkomb-

inationer ger här obligatoriska modaliteter i ”det måste ju ändå” och ”man kan ju 

inte bara” och genom kollokationer som börjar med att ”dra alla över en kam…” 

att det inte kan vara på något annat sätt än den förmedlade. Det närmast insisteras 

på att detta inte ska uppfatta som något simpelt tyckande, utan som en sanning, ett 

faktum.  

Det finns finess med det här att vi kan jobba gemensamt och med lite specialisering och lite över 
geografins gränser också – inte alla men många ser det så 

                                Utdrag nr 16: Intervju med person 4 (sid 18) 
 

Fokus riktas här vid ett flertal tillfällen till den egna verksamheten. Vid dessa 

tillfällen framkommer behovet av att få vara sin egen, att vara speciell. Det hävdas 

att samarbete kan vara värdefullt, under förutsättning att det sker mellan verk-

samheter som har specialiserat sig och är centralt placerade.             

Det perspektiv som riktar sig mot en central placering för stödprocesserna, det 

centralistiska perspektivet som anläggs signalerar att det omhuldas av flera 

verksamheter. I citatet framkommer att talet söker bekräfta ett faktum. Det är 

nämligen ”inte alla” som tycker likadant. Dessa ordval antyder att gruppen med 

det centralistiska perspektivet är relativt stor. Ordkombinationerna följs dock av 

ett ordval av ”men många ser det så”. I och med detta synes gruppen storlek 

förminskas, genom uttrycket ”inte alla”. En fördelning mellan de som förespråkar 

det centralistiska perspektivet eller inte, tycks vilja förmedlas. Därtill antydas att 

det centralistiska perspektivet omfattas av ett betydande antal anhängare.  

Så är det med utveckling tänker jag, och så har det varit i *** att det pendlar ju mellan centralt 
och decentraliserat, så är det.                          Utdrag nr 6: Intervju med person 4 (sid 7)  
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I den fjärde intervjun framläggs en analys och slutsats av de organisations-

förändringar som skett i kommunen. En pendelrörelse mellan centralt och de-

centraliserat perspektiv beskrivs i texten. Denna söks bekräftas med en hög 

sanningshalt i uttalandet genom de kategoriska modaliteterna: ”så är det”, ”så har 

det varit” och återigen ”så är det”.  

5.2.5. Text nr 5. 

I den femte berättelsen bildat talet ett analytiskt perspektiv till kommunens 

organisationsförändringar, de kommande resultatenheterna och den grupp kring 

vilket samtalet förs. De olika organisationsmodellerna genom vilka kommunen 

organiserat sig de senaste årtiondena, vägs mot varandra. Här hävdas ett slags 

metaperspektiv, där de olika verksamheterna och deras olika ingångar och håll-

ningar i den grupp som studien utgår ifrån. Detta sker med en distans som kan 

antyda ett avståndstagande från de övriga verksamheterna i den studerade 

gruppen. Detta perspektiv av distans till de andra verksamheterna (den undersökta 

gruppen) och även till kommunens organisationsförändringar, är beskrivna med 

uttryckt styrka.  

Och vi har haft en organisation som vi hade, alltså som vi, efter mycket studier och överväganden 
har valt som decentraliserad och med så lite centraliserat som möjligt.  

                                Utdrag nr 15: Intervju med person 5 (sid 12)  

 

Den tidigare organisationsmodellen i kommundelar hävdas här ha varit vald med 

stor omsorg och genom vetenskapliga metoder, modellen blev vald ”efter mycket 

studier”. Denna beskrivning av att valet av organisationsmodell varit medvetet 

och väl underbyggt uttrycks med kraft genom en kollokation av ord som samlar 

sig till mening. Det antyds att den omfattande process som föregick införandet av 

kommundelsorganisation sedan förkastades i och med att förvaltningsmodellen in-

fördes.  

Så det man tänkte att man skulle vinna, vann man säkert i början, men sen ”göra” man ihop det 
och då skiljer man på det igen, Och nu har man skiljt så mycket att nu får man ordna samordnare 
och samverkansgruppen in absurdum.                                  Utdrag nr 4: Intervju med person 5 (sid2)  

 

Den verksamhetsmässiga sammanblandningen inom kommundelarna, tydliggörs 

genom användandet av ett dialektalt uttryck, i att man ”göra” ihop det. Det 
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dialektala begreppet ger möjlighet att tolka denna organisatoriska samman-

blandning som en smått löjeväckande följd av den tidigare organisationsmodellen.  

Vidare beskrivs att kommunen sedermera omorganiserades som en följd av 

kommundelarnas långtgående verksamhetssammanblandning. En förvaltnings-

organisation skapades sedan, som stötte på nya former av problem. Här riktas 

uppmärksamhet till den nya organisationsmodellens behov av en ökad samverkan 

till följd av att verksamheterna nu istället kommit för långt ifrån varandra. Att 

förändringen till viss del har förfelats antyds då även den nya organisations-

modellen beskrivs behöva överbryggas med kryckor av olika slag, den 

medvetandegörande överdriften i uttrycket ”in absurdum” sätter fokus på detta.  

 

Förutom närheten mellan de olika verksamheterna som utförligt beskrivs och 

exemplifieras behandlas även frågan om centralisering och decentralisering av 

verksamheter och funktioner i denna sista intervju. Flera av diskussionerna och 

betoningarna kring dessa två variabler känns igen från de andra intervjuernas tal 

om organisationsförändring. 

 

Så det som blir bra för dom som har centrala specialister, de blir säkert ännu duktigare 
specialister i den funktionen genom att dom har varandra att prata med va, så dom kan nischa sig 
då och det är ju en vinst i en kommun. Å andra sidan är man ute i verksamheten nära lärare i 
vardagen, så har man möjlighet att påverka som lärare varje dag, genom sitt förhållningssätt att 
vara i personalrummet, hur man pratar om barn och elever, då vinner du det! Men du kanske 
istället inte kan vara på topp när det gäller specialistkompetens, därför att den blir lite urholkad 
va, i den där vardagen.                                              Utdrag nr 17: Intervju med person 5 (sid 14) 

                           

I hela den femte intervjutexten återfinns tecken på en distans till kommun-

organisationen och till verksamheterna. Det framträder även av en slags frankhet 

som framhäver budskapet. Fördelarna och nackdelarna med det centrala så väl 

som decentraliserade perspektivet behandlas. Detta sker dock med uttryck av 

otålighet eller övertydlighet. En antydan av missbelåtenhet eller löje i ordvalet: 

”de blir säkert ännu duktiga specialister i den funktion genom att dom har 

varandra att prata med va” är ett exempel på detta. Ordkollokationen visar med 

de vardagliga här smått banala orden, en antydan av att detta borde vara 

underförstått. Fördelar och nackdelar med en decentraliserad organisering 

beskrivs på liknande sätt.  
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Ett exempel på en kollokation som visar på övertydligheten i texten angående 

nackdelarna av en decentraliserad verksamhet belyses i citatet ”därför att den blir 

lite urholkad va! , i den där vardagen.” 

 
Om alla tycker lika kan man lika gärna gå hem…                           Utdrag nr 14: Intervju med person 5 (sid 12) 

 

 

I talet om organisationsförändring återfinns generellt en positiv hänvisning (och 

uppmaning) till förändring och utveckling. De kommande förändringarna och den 

processen med oliktänkande inom gruppen kommenteras med det kategoriska och 

humoristiskt överdrivna: ”om alla tycker lika kan man lika gärna gå hem”. Att 

utveckling och processer där inte alla tycker lika är något nödvändigt (och posi-

tivt) kan här kopplas samman med det framhållna perspektivet.  

 
…inte va nån expertgrupp! Och den motsättningen tror jag finns lite grann i gruppen, att några 
nog skulle vilja vara dom där experterna och sitta mer centralt. Det är en bekvämare 
yrkesfunktion,                           Utdrag nr 15,5: Intervju med person 5 (sid 12) 

 

De två perspektiven av centralisering och decentralisering synes av talet vara de 

mest framträdande i gruppens samtal kring den kommande organisations-

förändringen. Här framläggs en observationen av att en motsättning finns i 

gruppen, en motsättning som tolkas framträda mellan det centraliserade och det 

decentraliserade synsättet. Här hänvisas till att en del av gruppen tillhör en 

schattering för en central verksamhetsplacering. Genom att uppmärksamma dessa 

några, skapas även mening till de uteslutna. Ingen hänvisning anses nödvändig 

för att beskriva resterande delar av gruppen, det stora flertalet förutsätts i texten 

tillhöra det mer decentraliserade synsättet av organisering.  

 

Den något provocerande objektiva modaliteten att ”det är en bekvämare yrkes-

funktion” syftande till en placering i en central verksamhet, uttrycks med en 

önskan att uppfattas som ett konstaterande av sanning snarare än ett uttryck av en 

åsikt.  
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Uttalandet riktar kritik mot det centralistiska tänkandet och gentemot dem som 

hellre ser sin yrkesroll som bekväm snarare än utmanande. 

 

Det har man tänkt på, mer på individnivå, individen och yrkesfunktionen, men man har inte tänkt 
organisation och gruppnivå överhuvudtaget,                              Utdrag nr 14: Intervju med person 5 (sid 8)  

 

De centraliserade och decentraliserade diskursiva mönstren beskrivs strida mot 

varandra i gruppen, uppges ske på individ- och yrkesnivå. Uppmärksamhet riktas 

till att gruppen inte berört organisations- och gruppnivå i sina diskussioner.  

 
Det framställs som att man inte har tänkt på det ”överhuvudtaget”. Detta antyder 

att de andra i gruppen nog borde ha tänkt på det. 

 
Så kan man ju inte bara sätta ihop en massa övergripande saker om det är nån som säger att det 
här får ni inte bestämma, över, då handlar det ju om dialog mä som ska använda det här, vad ska 
ni själv ha i eran organisation och vad ska vi ha centralt. Så även om vi sitter en 15 stycken så har 
vi ingen representant från ledningen ute, och vi som centrala funktioner kan ju inte bestämma 
över centrala funktioner, vi är ju till för brukarna alltså 

Utdrag nr 9: Intervju med person 5 (sid 6)  

 

Det problem som här i citatet framläggs är att man inte är ensamt beslutsmässiga 

kring sina verksamheter i den undersökta gruppen. Diskussionen mellan det 

centralistiska och det decentralistiska perspektivet beskrivs som mindre intressant. 

Detta antas underordnat de centrala ledningsfunktionerna och de politiska beslut-

en. Det uttrycks som en självklarhet att dessa begräsningar för gruppens möjlig-

heter och mandat måste beaktas, då kommunen är en politisk organisation och 

därtill innehar en hierarkisk beslutsordning 

 
Vikten av detta mer övergripande perspektiv utrycks bland annat genom 

ordkombinationen ”så kan man ju inte bara” som diskursanalytiskt innefattar en 

obligatorisk modalitet beskrivande något som tvingande. Genom hela talet kring 

beslutsmandat för stödprocesserna återfinns ett betydande antal kollokationer, 

vardagliga begrepp som tillsammans ger betoning kring politikens och ledningens 

beslutmandat över gruppen. Utöver de modaliteter och kollokationer som redan 

har beskrivits, kryddas talet även med dialektala uttryck som ytterligare skapar 

uppmärksamhet till att detta är berättelsens höjdpunkt och centrala budskap. Den 

objektiva modaliteten som hävdar självklarheten i budskapet i, uttrycks: ”vi är ju 

till för brukarna alltså”. 
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5.3. Diskursiv praktik  

Den diskursiva praktikens analys består i att se hur de i textanalysen framkomna 

eller diskurserna förhåller sig varandra samt till andra genrer och diskurser 

(Johansson 2002).   

I textanalysen går som en röd tråd diskussionen kring det centraliserade och det 

decentraliserade perspektivet. Då båda perspektiven återfinns i diskussionerna 

kring den egna verksamhetens organisering men även gällande kommunens 

tidigare och kommande organisationsförändringar. Det centralistiska respektive 

det decentraliserade perspektivet formeras där i varsin diskurs. De båda diskurs-

erna av centralisering och decentralisering framgår av textanalysen stå i motsats-

förhållande till varandra, att vara kämpande mot varandra om tolkningsföreträde.  

Så är det med utveckling tänker jag, och så har det varit i *** att det pendlar ju mellan centralt 
och decentraliserat, så är det.   Utdrag nr 6: Intervju med person 4 (sid 7)  

 

De båda diskurserna skapar förståelse inom samma område men utifrån olika 

utgångspunkter. Utifrån textanalysen framgår att en av de tydligaste inne-

slutningarna av mening inom de båda diskurserna är att söka positionera olika 

verksamheters lämpliga plats i organisationsstrukturen. Diskurserna av central-

isering och decentralisering söker skapa trovärdiga och logiska förklaringsmodell-

er för den hierarkiska ordning de förespråkar. Den centralistiska och den 

decentralistiska diskursen definierar sig enligt textanalysen genom hänvisningar 

till strukturerna för den kommunala organisationen. De två diskurserna för en 

kamp om dominans som sammanfaller med kommunens omorganiseringar men 

de söker främst definiera sig (och varandra) inom ramen för kommunens verk-

samheter. 

Den decentralistiska diskursen var enligt textanalysen den rådande diskursen 

under kommunens organisering i kommundelar. I denna diskurs uppges verk-

samheterna ha varit i fokus och innehaft ett lokalt perspektiv. I textanalysen 

framkommer att företrädarna för den centralistiska diskursen beskriver den 

tidigare organisationsmodellen så som varande rättvis. De olika verksamheterna 

hade då god kännedom om och närhet till varandra. De mer kritiska rösterna mot 
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kommundelsorganisationen hävdar att närheten ledde till en sammanblandning av 

de olika verksamheternas uppdrag och att det lokala perspektivet var utan 

överblick. Detta ledde till ett ojämlikt stöd till medborgarna i kommunens olika 

kommundelar.  

Den kritik som riktas mot respektive diskurs blir så som förtäckta resurser för det 

andra perspektivet. Den kritik som riktas mot den andra diskursen bildar en mer 

positiv bild av den egna diskursen. Den egna diskursens företräden blir då också 

något som riktar kritik mot det som saknas i den andra diskursen. 

Den centralistiska diskursen framkommer av textanalysen vara den diskurs som 

inom ramen för den nuvarande förvaltningsorganisationen nu är förhärskande. 

Förtjänsterna för den centralistiska diskursen beskrivs bland annat av dess 

förkämpar så som jämlik och solidarisk, med fördelarna av specialisering och 

överblick. Kritiken av den centralistiska diskursen kretsar kring specialiseringen 

som löper risk att kunna bli inåtvänd och elitistisk.  

Nu börjar återigen den decentralistiska diskursen vinna kraft. Den kommande 

organisationsförändringen, resultatenheterna tycks till viss del vara ett led i denna 

rörelse, denna diskursiva förskjutning.  

det finns ett sug, verksamheterna är intresserade är engagerade, dom tycker det här är bra! Här 
kan vi få den här perspektivförskjutningen och dom blir betydelsefulla  

Utdrag 10: Intervju med person 1 (sid 8)  

 

 

Förutom de två dominerande diskurserna, den centralistiska och den de-

centralistiska framkommer i textanalysen två andra diskurser. De två avvikande 

diskurserna bidrar i textanalysen till att en annan bild av den kommande för-

ändringen framträder.  

Textanalysen har visat att den politisk-byråkratiska diskursen innefattar ett 

försanthållande som antyder en överhöghet eller ett hegomonisanspråk i relation 

till de andra diskurserna. Inom den politisk-byråkratiska diskursen hänvisas till de 

beslutsmandat som föreligger hos politik- och förvaltningsledningarna samt till de 

grundläggande verksamheterna, nära brukarna. Dessa basorganisationer framhävs 



  
________________________________________________________________________ 

  
40 

 

även inom den decentralistiska diskursen men utifrån ett annat perspektiv och 

andra bevekelsegrunder.  

I textanalysen framkommer att kampen mellan den centralistiska och den de-

centralistiska diskursen är synlig och uppmärksammas även i relation till den 

politisk-byråkratiska diskursen. Inom ramen för den politisk-byråkratiska diskurs-

en framkommer av textanalysen att denna diskurs uppfattar att den kamp som förs 

mellan de två perspektiven av centralism och decentralism innebär en felaktig 

fokusering av den kommunala organisation och den pågående förändrings-

processen.  

Den politisk-byråkratiska diskursen hänvisar, till skillnad från den decentralistiska 

diskursen, till verksamheterna utifrån deras beslutsmandat i den besluthierarkiska 

ordningen. Basverksamheterna placeras högre i hierarkin än de stödfunktioner 

vars ledare ingår i studien. I enlighet med den politisk-byråkratiska diskursen 

återfinns dessa stödfunktioner nederst i den hierarkiska beslutsordningen. En följd 

av detta blir att stödfunktionerna möjligheter att påverka sina roller i den komm-

ande organisationsförändringen är närmast obefintliga. 

Så även om vi sitter en 15 stycken så har vi ingen representant från ledningen ute, och vi som 
centrala funktioner kan ju inte bestämma över centrala funktioner, vi är ju till för brukarna alltså 

Utdrag nr 9: Intervju med person 5 (sid 6) 

Den politisk-byråkratiska diskursen framhäver bortom de perspektiv som återfinns 

i de antagonistiska diskurserna kring centralisering och decentralisering ett över-

gripande perspektiv inbegripande den offentliga organisationen med politiskt styre 

och byråkratisk uttolkning. Den politisk-byråkratiska diskusen vilar på en lång 

tradition buren av de svenska offentliga organisationerna och institutionerna. 

Den fjärde diskursiva strömningen som framkommit i textanalysen hämtar in-

spiration av den privata marknaden av ”köp och sälj”. Betoningen på kontroll över 

den egna ekonomin och presentationen av utbudet och varorna är stark i denna 

diskursiva strömning. Det som framförs vara en del av den nya organisations-

modellen resultatenheters signum är en intern marknad i kommunen. 

Ju bättre vi kan presentera ett bra utbud gentemot våra brukare- desto bättre 
                                Utdrag nr 28: Intervju med person 2 (sid 27)  
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I textanalysen kan marknadsdiskursen indirekt ses definiera sig gentemot en 

tidigare organisationsmodell, marknadsdiskursen framställer sig som introducer-

ande ett nytt perspektiv i den kommunala organisationen. Med sina influenser från 

det privata näringslivet kan marknadsdiskursen antas inta ett olikartat perspektiv 

gällande flera av de utgångspunkter som bärs upp av en politiskt styrd organisa-

tion. Den utmaning av det gamla, som framställningen av det nya underförstår, 

kan i textanalysen därigenom ses som en utmaning riktad mot den politisk-

byråkratiska diskursen, bäraren av den politiskt styrda kommunen. Inom 

marknadsdiskursen förekommer även positiva kopplingar till nytänkande och 

utveckling. Det nya i marknadsdiskursen fylls även med mening om utveckling 

och förändring som något positivt i sig, så som ett egenvärde. Från textanalysen 

kan den positiva klang som ges utveckling i den diskursiva praktiken kopplas till 

marknadsdiskusen där denna diskurs söker sin plats inom diskursordningen. 

Marknadsdiskursen söker signalera att nytänkande och utveckling är något 

positivt, nästan något nödvändigt.  

Någon öppen kamp mellan den politisk-byråkratiska diskursen och marknads-

diskursen har inte kunnat utläsas med hjälp av textanalysen. Ifrågasättandet av den 

politisk-byråkratiska diskursen kan dock, om än indirekt, underförstås. Den 

politisk-byråkratiska diskursen ifrågasätter de kämpande diskurserna av central-

ism och decentralism men uppmärksammar inte den uppkommande marknads-

diskursen och dess indirekta utmaning.  

5.4. Social praktik 

Den sociala praktiken skall i den kritiska diskursanalysen sammanfläta den text-

uella analysen och den diskursiva praktiken, för att lyfta analysen till en samhälle-

lig nivå (Winther Jörgensen & Philips 2000). 

De centralistiska och decentralistiska diskurserna har av analyserna visats vara 

välkända och i sin kamp gentemot varandra i vid mening dominera samtalen i den 

undersökta processen under tiden för studien. Den diskursiva praktiken påvisar 

den diskursiva kampen som sker mellan de två diskurserna av centralism och 

decentralism och den pendelrörelse i vilken de olika diskursernas hegemoni inom 
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organisationen växlar i samklang med kommunens stora organisationsförändring-

ar, så som den sker i den studerade processen. De båda diskurserna utgör till-

sammans en vedertagen del av organisationen, av kommunens verksamheter, när 

det gäller positioneringen av olika verksamheters i relation med varandra. 

Diskurserna kan här uppfattas vara väl synliga och användbara i samtal kring 

verksamheternas plats i organisationsstrukturen. 

Den centralistiska och den decentralistiska diskursen inriktar sig på att skapa 

mening kring kommunens interna verksamheter. Diskurserna driver mellan 

varandra en kamp som skulle kunna kan verka begränsande i perspektiv och ny-

tänkande för en process inför en ny organisationsmodell. Så länge som den 

diskursiva kampen mellan den centralistiska och den decentralistiska diskursen 

gör sig gällande i exempelvis diskussioner kring den kommande organisations-

förändringen vidmakthålls uppmärksamheten på dessa diskurser och deras 

dominanta ställning som uttolkare av organisationsförändringar förblir ohotade.  

Den diskurs som jag har valt att kalla politisk-byråkratisk diskurs, är den 

traditionellt bärande diskursen inom den offentliga sektorn, med den beslutande 

politiken och den uttolkande förvaltningen. I den diskursiva praktiken framskrivs 

den politisk-byråkratiska diskursen så som innehavande en metaposition över den 

centralistiska och den decentralistiska diskursen.  

Den politisk-byråkratiska diskursen omfattar och omfattas av en större del av den 

kommunala organiseringen. Om de båda diskurserna av centralisering och de-

centralisering inneslöt mening kring de kommunala verksamheterna så vidgar den 

politisk-byråkratiska diskursen denna intressesfär. Den diskursiva praktiken har 

visat att den politisk-byråkratiska diskursen skapar mening, inte bara gällande 

kommunens verksamheter, utan inrymmer i sitt meningsskapande också den 

politiska organisationen, dess roll och relation till kommunens verksamheter och 

förvaltning. Redan den textuella analysen har visat att den politisk-byråkratiska 

diskursen bekräftar den centralistiska och den decentralistiska diskursen och deras 

kamp om hegemoni. Denna diskursiva kamp avskrivs dock som irrelevant. Detta 

förtydligar den politisk-byråkratiska diskursen som mer allomfattande och över-

gripande, än de centralistiska och decentralistiska diskurserna. 
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Den utmanande marknadsdiskursen, som genom sin framställan som ny skiljer ut 

sig från den politisk-byråkratiska diskursen, förfaller till stor del vända sin håg till 

den kommande organisationsförändringen. Den nya organisationsmodellen i 

resultatenheter verkar kunna vara sammanfallande i sin utbredning med mark-

nadsdiskursen.  

Den politisk-byråkratiska diskursen har en stark ställning inom den offentliga 

sektorn i stort, den är så att säga en bärare av den politiskt styrda offentliga 

organisationen. Marknadsdiskurs som här påvisats i det lilla sammanhanget, åter-

speglande en del av de strömningar som sker i samhället i stort. Det kommande 

införandet av resultatenheter verkar föregås av en konstruktion av en 

marknadsdiskurs i den studera gruppen, en diskurs som ännu inte vunnit någon 

framträdande roll men som till synes verkar kunna kan finna stöd och styrka 

genom den pågående organisationsförändringen. Det kommande införandet av 

resultatenheter tycks därför kunna tyda på en nyordning, i en diskursiv utmaning 

från en marknadsdiskurs gentemot den överordnade politisk-byråkratiska 

diskursen; åtminstone så som den kan utläsas i den grupp som i denna uppsats är 

föremål för studier.  

Resultatenheter är en av de organisationsmodeller som brukar anses ha den 

privata marknaden som förebild (Johansson 2002). En diskurs som framhåller de 

marknadsmässiga fördelarna och värdena i det kommande införandet av resultat-

enheter synes i det sammanhanget vara en föga okonventionell följd av den 

pågående processen. Den framförda diskursiva strömningen i studien kan ses 

återspegla en del av den diskursiva kamp som även förs på nationell nivå. Den 

kommande organisationsförändringen har således en stark förespråkare i den i 

sammanhanget uppmärksammande marknadsdiskursen.  

Resultatenheterna finner sig således, utifrån den kritiska diskursanalysens tre 

analysnivåer av den studerade processen, vara en återspegling av en nationell 

trend av inspiration från företagssektorn av de offentliga organisationerna. Den 

kommande organisationsmodellen verkar härmed för in något nytt i den 

kommunala organisationen. 
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6. Diskussion  

Syftet med denna uppsats har varit att försöka tydliggöra de olika perspektiv och 

bevekelsegrunder som är verksamma i olika processer som föregår en kommande 

organisationsförändring. I förändringsprocessen mot resultatenheter har jag funnit 

spår av fyra diskurser i det undersökta sammanhanget.  

6.1. Centraliserings- och decentraliserings diskurs  

Genom den kritiska diskursanalysen har en diskursiv kamp om hegemoni mellan 

en centraliserings- och decentraliseringsdiskurs uppmärksammats. Under de 

senaste decennierna har tre stora organisationsförändringar genomförts inom 

Örebro kommun, den kommande organisationsförändringen till resultatenheter 

inräknad. Det decentralistiska systemet av kommundelsorganisationen var först ut 

för att sedan ersättas av det nuvarande mer centralistiska förvaltningssystemet i 

Örebro kommun. Den kommande organisationsförändringen till resultatenheter 

visar nu följaktligen tydliga tecken på att ha element av decentralisering. 

Czariavwska-Joreges har i en studie inom ramen för nyinstitutionell teori visat att 

organisationsförändringar kan vara periodiskt återkommande (gällande kommuner 

sker förändringar snarare så som reformer med relativt snabba intervaller) 

(Johansson 2002). Czariavwska-Joreges har också funnit att organisationer genomför 

organisationsförändringarna, så att säga för förändringens egen skull, det blir ett 

egensyfte att genomföra en organisationsförändring (Johansson 2002). Detta skulle 

kunna vara i linje med de centralistiska och decentralistiska diskursernas kamp 

om hegemoni inom kommunens senaste organisationsförändringar. 

Den kritiska diskursanalysen har visat att de senaste organisationsförändringarna 

har lett till att vissa aspekter av centraliseringen respektive decentraliseringen har 

varit nödvändiga att överbrygga genom diverse gränsöverskridande samverkans-

grupperingar. Det kan ha varit en del av den process som lett till en kommande 

organisationsförändring. Om så är fallet skulle detta ”lappande och lagande” 

kunna ses som en del av en särkopplingsmekanism, där den officiella organisa-

tionsmodellen inte klarar av att lösa vissa situationer i verksamheterna och en mer 

praktisk organisering växer upp utifrån uppkomna problem. 
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Vissa tecken i den kritiska diskursanalysen tyder här även på att en viss har-

monisering sker mellan de olika diskurserna. De kommande resultatenheterna 

verkar i och för sig ha decentraliserade förtecken men inte i lika stark grad som 

den tidigare kommundelsorganisationen. Det skulle kunna vara så att de olika 

kontrahenterna närma sig varandra, att en harmoniering mellan diskurserna är en 

realitet. Konsekvensen av detta, om en hegemoni börjat spira ur de två 

diskursernas harmonisering, skulle kunna vara en betydligt fredligare samexistens 

i den undersökta gruppen och en smidig övergång till en gemensam resultatenhet.   

6.2. Marknadsdiskursen 

Den av den kritiska diskursanalysen funna marknadsdiskursen med förtecken av 

köp & sälj framställs av analysen som något nytt. Den uttrycks vara i samklang 

med intentionerna för den kommande organisationsförändringen till resultat-

enheter. Diskursen, som stark påhejare till den nya organisationsmodellen, skulle 

kunna vara en del av en större samhällelig framskridande marknadsanpassning, ett 

övertagande av företagliga företräden som även andra forskare av svenska 

kommuner sagt sig kunna utläsa (Johansson 2002). 

6.3. Den politisk-byråkratiska diskursen 

De svenska kommunernas organisation har beskrivits vara starkt påverkade av sin 

politiska styrning (Johansson 2002). Den politisk-byråkratiska diskursen har i 

analysen funnits åberopa det politiska styret och den uttolkande förvaltningen. 

Den kritiska diskursanalysen har visat att den politisk-byråkratiska diskursen, i det 

undersökta sammanhanget, hävdar en överhöghet över de centralistiska och de-

centralistiska diskurserna. Den kommande organisationsförändringen förväntas 

inte av den politisk-byråkratiska diskursen innebära några väsentliga skillnader, 

den politiska organiseringens beslutsmakt antyds ändå stå orubbad. Ny-

institutionella studier i Sverige har funnit att de svenska offentliga enheterna har 

anammat ett slags formellt organisationsperspektiv på organisering (Johansson 

2002). Den politisk-byråkratiska diskursen skulle kunna vara ett tecken på denna 

utveckling har relevans även i denna uppsats sammanhang.  
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6.4. Slutord 

Föreliggande uppsats har studerat de olika perspektiv/diskurser som varit verk-

samma i processen inför införandet av en ny organisationsmodell i Örebro 

kommun. Studiens resultat och diskussion har visat på en spännande process med 

flera verksamma diskurser. Allt detta har dock utspelat sig innan införandet av 

resultatenheter i Örebro kommun. Det vore intressant att följa vad som händer när 

resultatenheter införts som organisationsmodell.  

Om en hegemoni skapas av någon eller några av diskurserna (genom samman-

smältning), hur kommer detta att mottas i verksamheterna? Kommer den hege-

moniska diskursen att ”passa in” i organisationen eller kommer en sär-koppling 

mellan den nya hegemoniska diskursen och det praktiska utförandet? För den 

undersökta gruppen kommer en hegemoni, genom sammansmältning eller som ett 

resultat av en diskursiv kamp, att kunna ge en smidig sammanslagning av de olika 

funktionerna och verksamheterna. En särkoppling mellan den rådande hegemonin 

och den faktiska praktiken kan å andra sidan komma att leda till månget 

missförstånd och oenighet i gruppen eller kanske en mer eller mindre tyst 

överenskommelse om ”best practice”.  

Om marknadsdiskursen skulle växa sig till hegemonisk position i organisation och 

inkorporeras i organisationsstrukturen (med stöd av sin idémässiga närhet till 

resultatenheter). Skulle den då i sinom tid institutionaliseras? 

Nyinstitutionell teori har funnit att offentliga enheter såsom kommuner närmar sig 

en ny organisationstanke, en slags formell organisation med starkt företagliga 

förtecken (Johansson 2002) Johansson menar också att organisation skulle kunna 

mätas så som variabel, utifrån aspekterna: identitet, hierarki och rationalitet. Om 

Örebro kommun skulle kunna anses närma sig denna status av formell organisa-

tion, hur mycket organisation skulle den då vara, innan och efter införandet av 

resultatenheter som organisationsmodell för kommunens verksamheter? 

 

 



  
________________________________________________________________________ 

  
47 

 

Referenser 

Angelöw, Bosse (1991): Det goda förändringsarbetet. Om individ och organ-

isation i förändring. Lund: Studentlitteratur. 

Blom, Björn & Grape, Ove (2006): Nyinstitutionell teori med stor potential. I 

Grape, Ove; Blom, Björn & Johansson, Roine. (red.) (2006). Organisation och 

omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande organisationer, s 7-15 

Lund: Studentlitteratur 

Börjesson, Mats (2003): Diskurser och konstruktioner: en sorts metodbok. Lund: 

Studentlitteratur 

Edvardsson Stiwne, Elinor (1997): Förändringsprocesser i kommunal organisat-

ion: En studie av organisering och meningsskapande i två förvaltningar. Diss. 

Linköpings Universitet: Linköping. 

Erikson, Malgorzata (2004): Lokala politiska ledare: ett kollage av diskurser. 

Diss. Göteborg Universitet: Göteborg.  

Fairclough, Norman (1992): Discourse and Social Change. Cambridge: Polity. 

Foucault, M. (1993). Diskursens ordning: installationsföreläsning vid Collège de 

France den 2 december 1970. Stockholm: B. Östlings bokförl. Symposion. 

Håkansson, Kristina (1995): Förändringsstrategier i arbetslivet. Göteborg: 

Monography from the Departement of Sociology. 

Jacobsson, Marita (2006): En ritual som ger tyngd – om muntliga förhandlingar i 

mål om tvångsvård. I Grape, Ove; Blom, Björn & Johansson, Roine. (red.) (2006). 

Organisation och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande 

organisationer, s 119-145 Lund: Studentlitteratur 

Johansson, Roine (2002): Nyinstitutionalismen inom organisationsanalysen. En 

skolbildnings uppkomst, spridning och utveckling. Lund: Studentlitteratur 



  
________________________________________________________________________ 

  
48 

 

Johansson, Roine (2006): Nyinstitutionell teori – från sociologi i USA till socialt 

arbete i Sverige. I Grape, Ove; Blom, Björn & Johansson, Roine. (red.) (2006). 

Organisation och omvärld: nyinstitutionell analys av människobehandlande 

organisationer, s 17-45 Lund: Studentlitteratur 

Lindberg, Kajsa (1999): Pragmatisk förändring, En studie av ett förändrings-

förlopp i en kommunledning. Göteborg: Företagsekonomiska institutionen. 

Paldanius, Sam  (1999): Delaktighet, demokrati och organisationsförändring i 

skilda verkligheter: en kritisk ansats. Lic.-avh. Linköping : Univ.. Linköping.  

Repstad, Pål (1987/2007): Närhet och distans. Kvalitativa metoder i samhälls-

vetenskap. Lund: Studentlitteratur  

Vetenskapsrådet (2003): Forskningsetiska principer inom Humanistisk – 

Samhällsvetenskaplig forskning 

Winther Jörgensen, Marianne & Philips, Louise (2000): Diskursanalys som teori 

och metod . Lund: Studentlitteratur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
________________________________________________________________________ 

  
49 

 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Organisationsförändring inom kommunen 

Har du tidigare erfarenhet av organisationsförändring inom kommunen? 
• I vilken tjänst, berätta hur det påverkade dig? – i tjänsten, ge exempel 
• Hur upplevde du det personligen, spontant, vilka känslor? 
• Hur blev resultatet, förändringar för dig i din tjänst och i din 

verksamhet? (ex. arbetsuppgifter, nätverk, arbetsförhållanden) 
 

Organisationsförändring resultatenheter 

Hur anser du om organisationsförslaget Resultatenheter? (varför, varför inte) 
• För dig i din tjänsteutövning? – exemplifiera  
• För din verksamhet? - exemplifiera 
• För ert verksamhetsområde? exemplifiera 

 

Hur upplever du eventuell organisationsförändring till Resultatenhet för ert 
verksamhetsområde? 

• För dig i din tjänst? 
• För din verksamhet? 

 

Kommungemensamma gruppen om resultatenheter 

Hur uppfattar du syftet med gruppen? 
• Tycker du att det utifrån detta går i rätt riktning? – utveckla 
• Hur upplever du stämningen i gruppen och engagemanget? – 

exemplifiera 
• Hur upplever du gruppen i fråga om lärande och utveckling? – 

exemplifiera 
• Hur upplever du gruppen i fråga om samstämmighet och 

motsättningar? exemplifiera 
 

Avslutning:  

Är det något mer du vill tillägga eller som du tycker att jag har glömt att 
fråga? 


