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Förord 
 
Vi känner oss mycket priviligierade som har fått möjligheten att skriva denna uppsats. 
Resan har varit lång och inte utan svårigheter, vilket lett till inte bara fördjupade 
kunskaper inom företagsekonomi och organisation, utan också hur det är att försöka 
arbeta och prioritera under mycket hård press för att nå, något som emellanåt känts 
som ouppnåeligt, vår deadline. Värt att nämna är att vi av en rad anledningar kände 
oss tvingade att frångå vår initiala uppsatsidé sju veckor innan deadline. Detta är 
någonting som genomgående präglat vår uppsats då tiden alltid varit den största 
motståndaren.  
 
Vi känner att vi är mycket stolta över denna uppsatts som vi trots förändrade 
förutsätningar lyckats ro iland. Förutom våra respondenter som valt att dela med sig 
av sin mycket värdefulla tid och kunskap, vill vi även tacka Grzegorz Piekarski och 
Olle Langenius som lagt mycket tid och jagat många kontakter för att hjälpa oss att få 
till våra intervjuer. Utan dessa två personer hade inte denna uppsatts varit möjlig att 
skriva. Detta då både TV-industrin i både Polen och Sverige är förhållandevis 
otillgänglig för utomstående och utgörs av en relativt lite grupp människor som alla 
har nära kontakt med varandra. 
 
Resultatet av detta arbete är att du som läsare nu har möjligheten att betrakta TV-
industrin i två ganska olika länder ur ett ovanligt perspektiv.  
 
Med hopp om givande läsning!  
 
Oscar Langenius & Niklas Engstrand 
 

  



Abstract
 
This Bachelor-paper is an investigation of organisational flexibility in Swedish and 
Polish television companies. The essay is based on four main questions which is than 
analysed by looking at different categories that defines a flexible organisational 
structure. 
 
The questions are: 
 

• What is the internal and external perceived judgment about the TV-channels 
organisational flexibility? 

• What are the differences regarding Public service channels in Sweden and 
Poland as well as the differences between commercial channels? 

•  What are the differences regarding public service- and commercial TV-
channels in Sweden as well as in Poland 

• Which of the companies are considered being the stronger and the weakest in 
an organisational flexibility point of view? 

 
In order to answer these questions have we used following main theories. 
 

• Readiness for business process reengineering  - Abdolvand, N. & Albadvi, A. 
& Ferdowsi, Z (2008) 

• Decisionprocess - Jacobsen D.I. & Thorsvik J (2008) 
• Empowerment - Kinlaw D. C (1995) 
• Outsourcing - Jacobsen D.I. & Thorsvik J (2008) 
• Working in projects - Engwall, M. (1992). Packendorff, J. (2003) 

 
The companies witch have been used in this process are: 
 
TV-channels 

• SVT 
• TV4 
• TVP 
• TVN 

 
TV-production companies 

• Mastiff media Polska 
• Zodiac Media Group 
• Eyeworks 
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1. Inledning 
  

I detta inledande kapitel är hela uppsatsens inriktning och område adresserat, 
forskningsfrågorna kommer även att presenteras. Avslutningsvis beskrivs också de 
företag samt de avgränsningar som arbetet är uppbyggt kring. 
  
 

1.1 Problembakgrund 
Jacobsen och Thorsvik definierar omvärld som allt utanför en organisation som kan 
ha effekt på denna. Omvärlden kan även delas in som teknisk och institutionell, vilket 
gör det möjligt att kategorisera de faktorer som en organisation har att förhålla sig till 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det är svårt för någon att inte se att vi lever i en 
ständigt föränderlig omvärld. Dagligen presenteras nya innovationer världen över för 
att förbättra och utveckla förutsättningar för olika aktiviteter. Med detta menas, att 
från den sekund ett fosters utveckling börjar, kommer ständiga förändringar ske tills 
den dag det dör, både på en teknisk och institutionell nivå. Samma syn är också 
applicerbar på organisationer, den ständiga förändringen sker alltid omkring dem och 
om den enskilda organisationen inte upplever förändringen i sin dagliga verksamhet 
så är det fortfarande så att en marginell förändring av förutsättningarna har skett 
(Packendorff, 1993 & 2003). 
 
Teknikmarknaden i allmänhet och TV-marknaden i synnerhet är en marknad som i sig 
har existerat i en stark förändring sedan de första regelbundna sändningarna år 1936 
(SVT, 2012). TV:n som kommunikationskanal har sedan sitt intrång förändrat hela sin 
omvärld genom möjligheten att nå de stora massorna. År 2002 beräknades 8 581 000 
svenskar ha tillgång till en TV och under samma period uppgick TV-tittandet till 2 
timmar 27 minuter per person och dag (Såthe, 2003). Detta innebär att det årliga TV-
tittandet för den svenska befolkningen uppgår till 78 miljarder timmar eller 320 
miljoner dygn per år. 
 
De absolut mest centrala delarna av utvecklingen inom TV-branschen handlar nu om 
play funktioner (SVT play, TV4 play etc.) och mobila enheter, något som alla bygger 
på det alltmer välutbyggda bredbandsnätet (Regeringskansliet, 2012). Allt mer 
används dessa funktioner och detta är således något som ställer helt nya krav på alla 
bolag inom bland annat TV-branschen. Detta kräver att företagen är redo för 
förändringar och att organisationerna är flexibla på ett sådant sätt att de kan ställa om 
sin verksamhet till att fungera med den nya tekniken (Wikman, 2001, s.28). I sin tur 
innebär att intäkterna till viss del behöver komma från andra källor men också typen 
av TV som sänds måste förändras. För de privata bolagen handlar det också att skapa 
nya möjligheter för reklamexponering etc. 
TV är inte bara i Sverige på frammarsch utan också i andra länder. Polen är ett av 
dessa länder och marknaden där står inför en situation som bygger på att den 
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institutionella omvärlden, i form av lagar, har förändrats kraftigt. Detta innebär att 
landet endast från mitten av 1990-talet och framåt har tillåtit privata TV-kanaler. 
Detta har också haft en stor inverkan på möjligheten för privata TV-producenter att 
agera då det tidigare har handlat om produktioner som den statliga TV-kanalen själva 
har gjort och således har inte marknaden för externa aktörer funnits. 
 
Dessutom ser vi Polen som en mycket intressant nation där vi tror att utvecklingen 
kommer gå mycket snabbt de närmaste årtiondena, vilket det också finns tydliga 
indikationer redan idag på. Genom att exempelvis studera BNP utvecklingen i landet 
ser vi en mycket stark positiv trend för Polen, i jämförelse med Sverige. 
 

 
Figur 2, Grafen illustrerar ”real” BNP utvecklingen för Sverige och Polen med hjälp av ett index för de 
senaste 10 åren. 2001 är utgångspunkten och har således index 100. (Eurostat) 
 
En ytterligare intressant faktor ur ett svenskt perspektiv är att svenska bolag bedriver 
mycket handel med Polen och situationen är även sådan att många svenska bolag har 
också verksamhet i Polen. Kommerskollegiet (2005) hävdar exempelvis i en rapport, 
på uppdrag av regeringen, att Polen är Sveriges viktigaste handelspartner i Östeuropa. 
 
 

1.2 Problemformulering 
Resultatet av ovanstående bakgrund innebär att TV-branschen är en mycket 
föränderlig bransch vilket ställer stora krav på företagen inom sektorn. Därutöver 
finns det två olika marknader som vi här har valt att ta upp, den svenska respektive 
den polska. Utöver detta vet vi nu att det finns privata och statliga aktörer på de båda 
marknaderna men att förutsättningarna för dessa är och har varit olika. En tydligare 
beskrivning av de enskilda aktörernas situation finns att läsa under beskrivningarna av 
företagen. 
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Mer specifikt, så är det hur organisationerna ser ut som kommer att vara fokus för 
denna undersökning. Vi vill veta mer om hur dessa organisationer är organiserade och 
således kan vi se hur väl de är anpassade för den omfattande förändring av marknaden 
som håller på att ske. En nulägesbeskrivning av marknad finns att läsa under 
beskrivningarna av länderna samt företagen. 
 
Som mått på förändringskapacitet kommer termen flexibilitet att stå i centrum. 
Flexibiliteten är den organisatoriska anpassningsförmåga som bolagen har vilket mer 
ingående beskrivs och förklaras i den teoretiska referensramen. En organisations 
flexibilitet är något som vi utifrån vår undersökning ser som något mycket positivt för 
organisationerna. Dock innebär inte denna positiva syn att det enbart finns positiva 
sidor av flexibilitet. Flexibilitet kan också vara mycket kostsamt och tidskrävande 
vilket gör att stora nackdelar också finns. (Karlsson, 2006) För att kunna förstå 
problematiken med en flexibel organisation krävs att den teoretiska referensramen för 
detta arbete läses och reflekteras kring. 
 
Utifrån detta har vi valt att formulera följande frågor: 
 
1 Hur upplevs TV-kanalernas flexibilitet genom att studera både interna och externa 

källor? 
 
2 Hur skiljer sig uppfattningarna åt mellan länderna sett till kommersiella respektive 

public servicekanaler utifrån ett organisatoriskt flexibilitets perspektiv? 
 
3 Vilka uppfattade flexibilitetsskillnader finns det mellan polska public service- och 

kommersiella TV-kanaler samt svenska public service och kommersiella TV-
kanaler? 

 
4 Vilka företag ser vi som starkare respektive svagare ur ett organisatoriskt 

flexibilitetsperspektiv? 
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Som ett förtydligande av de tre första forskningsfrågorna har vi nedan skapat en 
modell för frågornas innebörd. Siffran 1 är den enskilda analysen av företagen och 
siffrorna 2 och 3 är kopplat till de pilar som jämför företagen. 
 
 

 Sverige Polen 
Public- 
service 

 
SVT 

 

 
TVP 

 
Kommersiella 

 
TV4 

 
TVN 

Figur 1, illustrerar de forskningsfrågor som arbetet avhandlar genom pilar där varje färg står för en 
fråga (Svart 1, Blå 2 och Röd 3). 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att göra en jämförelse mellan två typer av företag i en 
bransch som vi finner mycket intressant. Därutöver är det av intresse hur företag med 
samma typ finansiering skiljer sig åt beroende på om de agerar i Sverige eller Polen. 
Även att skapa en ökad förståelse för både TV-marknaden, organisatoriskflexibilitet 
samt likheter och skillnader dels mellan statligt kopplade och kommersiella företag 
och dels mellan företag som agerar i Sverige och Polen är av intresse. 

 

1.4 Avgränsningar 
De avgränsningar som arbetet innehåller utifrån att vi studerar organisatorisk 
flexibilitet är följande: 
 

• Vi studera fyra företag två i Sverige och två i Polen 
• Vi studerar enbart TV-kanaler 
• Vi genomför studien genom att studera två olika perspektiv. Det interna 

genom att intervjuer med personal i respektive TV-kanal och externt genom 
att intervjua produktionsbolag som arbetar som leverantörer till Kanalerna. 

 
 

1.5 Ordförklaring 
 

• TV-kanal – Företag som distribuerar film, underhållning eller liknande vi det 

markbundna och digitala nätet. 

1 

1 1 

1 
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• Produktionsbolag – Företag som levererar färdigt material som TV-kanalerna 

kan sända. 

• Public-service – TV-kanal som helt eller till viss del är statligt finansierad 

• Kommersiell TV-kanal – TV-kanal som finansieras genom kommersiella 

intäkter (reklam, produktplacering etc.). 

• Program – Ett begränsat sammansatt material som distribueras av TV-

kanalerna. 

• In-house production – Program som är producerat av en TV-kanal 

• Prime-time – De mest attraktiva TV-timmarna  

• Tablå – Tidsschema för vilka program som sänds 

• Play-funktion – Onlineportal för distribution av TV-program 

 
 

1.6 Beskrivning av länder 
 
1.6.1 Sverige 
 
Någon bakgrundsberättelse om Sverige som nation är kanske inte av stort intresse, då 
detta endast skulle bli utfyllnad. Vad som dock kan vara intressant är den Svenska TV 
branschens bakgrund. Till att börja med hade Sverige mycket länge statligt monopol 
på TV-sändningar och endast SVT 1 och SVT 2 hade tillstånd att sända TV i Sverige. 
Först under 1993 och 1994 avskaffades det statliga monopolet på radio och television. 
Monopolet var dock redan brutet av bland annat TV4 som sände reklamfinansierad 
TV på svenska från sändare i Storbritannien, detta för att kringgå den svenska 
lagstiftningen (Hultman, 1994). Således är den Svenska kommersiella TV-marknaden 
både för TV-kanaler och produktionsbolag relativt ung.  
 
 
1.6.2 Polen 
 
För att kunna sätta sig in i den rådande situationen i Polen krävs en kort historisk 
bakgrund. Polen kom att tillhöra Sovjetunionens intressesfär i och med segern över 
Nazityskland i andra världskriget. Resultatet av valet år 1947 blev att Polen utropades 
som en kommunistisk folkrepublik. Således styrdes landet som en Sovjetisk lydstat 
mellan år 1947 och 1990 av den socialistiska PZPR regeringen (Landguiden, 2012). 
Under denna period var Polen en planekonomi och övergången till marknadsekonomi 
har således påverkat hela den Polska kulturen och i mycket hög grad den Polska 
televisionens uppkomst. 
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Det som kanske mer än någonting annat ledde till Polens övergång till 
marknadsekonomi men även till Sovjetunionens fall var strejkerna i Gdansk som 
ligger i norra Polen. Detta ledde till att det första icke sovjetstyrda fackförbundet 
(solidaritet) skapades år 1980. Efter att ytterligare strejker arrangeras av solidaritet 
slogs detta ner och förbjöds. Mycket av den censur som förhandlats bort återinfördes, 
vilket är ytterligare någonting centralt för att förstå den Polska televisionen historia 
och nuvarande situation. Solidaritets verksamhet fortsatte dock trots att ledarna 
fängslats och i de första demokratiska valen år 1990 vann solidaritet (nu som politiskt 
parti) med klar majoritet. Därefter infördes marknadsekonomi genom att tillämpa så 
kallad ekonomisk chockterapi (Eastcapital). 
 
Denna korta historiska bakgrund kan te sig som allmän men är av största betydelse då 
en majoritet av den polska arbetsföra befolkningen faktiskt växte upp och levt i en 
sluten Sovjetstat. Detta skulle kunna tänkas medföra att många av dagens polacker på 
sätt och vis ha ett så kallat psykiskt fängelse (Morgan, 1999, s.238). Med detta menar 
vi inte att människor i Polen lever i det förflutna utan snarare att en sannolikt olik syn 
på censur, statligkontroll och yttrandefrihet kan tänkas finnas, något som sannolikt 
påverkar även dagens polska television. 
 
 

1.7 Beskrivning av företag 
Under denna rubrik kommer de TV-kanaler samt Produktionsbolag som studien 
baseras på att beskrivas. 
 
 
1.7.1 TV-Kanaler 
 
SVT 
Sveriges television (SVT) grundades år 1956 efter ett riksdagsbeslut och var Sveriges 
enda TV-kanal fram till år 1969 då TV2 startades. Fram till och med år 1994 var SVT 
en statlig TV-kanal då ägandet övergick till en stiftelse (SVT.se). Stiftelsen som äger 
SVT får dock in sina pengar genom att de svenskar som har en TV ska betala så 
kallad ”mottagaravgift”, vilket godkänts av Sveriges riksdag. SVT är således inget 
statligt företag utan ett public service företag. Med public service menas att SVT 
levererar så kallad fri television då varken staten eller kommersiella krafter har något 
inflytande på vad som sänds. Värt att nämna är att SVTs styrelse inte har något 
inflytande över program innehållet då detta bestäms helt SVTs ledning. 
 
STV har idag ungefär 2100 anställda på 27 orter över hela landet och sänder program 
på sex olika TV-kanaler (SVT.se). År 2011 sände SVT, exklusive parallell 
sändningar, 22 294 timmar och hade tillgångar som uppgick till 1449 miljoner kronor. 
SVT har även regeringens tillstånd att sända över marknätet samt via satellit för att nå 
allmänheten i Sverige, Finland och övriga Europa (SVTs årsredovisning 2011). Värt 
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att tillägga är att SVT play (SVT internet baserade sändningar) slog svenskt rekord år 
2007 med 159 miljoner programstarter. År 2011 är denna siffra uppe i en halv miljard 
programstarter (SVT.se). 
 
TV 4 
TV4 grundades år 1990 och sänder idag allt från underhållning till samhällsprogram 
på en mängd olika kanaler (TV4, kanal 7, TV4 plus, fotbollskanalen med flera). Det 
är dessa kanaler som utgör TV4 gruppen, och de flesta programmen köps från 
inhemska produktionsbolag men också från utländska film- och TV-bolag (tv4.se).  
 
TV4 är ett kommersiellt företag som finansieras med hjälp av reklam intäkter (tv4.se). 
TV4 gruppens omsättning uppgick år 2011 till 5555 miljoner kronor. För TV4s 
internetbaserade plattform TV4 play ökade annonsintäkterna med 59 % under året och 
konsumentintäkterna med hundra procent. Årsbästanoteringen för programstarter på 
TV4 play var 5,3 miljoner under en enskild vecka (TV4s årsredovisning 2011). 
 
TV P 
Telewizja Polska (TVP) är, likt SVT, en public service TV-kanal och har ungefär 
4500 anställda. Då all television i Polen fram till år 1989 var statligt ägd och således 
kontrollerad av regeringen, har TVP som organisation en relativt kort historia som fri 
kanal. TVP är uppdelat i fyra kanaler ”den nationella”, ”kultur och underhållning”, 
”den regionala” och ”sport och utländska sändningar”. Till skillnad från sin Svenska 
motsvarighet SVT så finansieras TVP inte enbart av mottagaravgifter utan även av 
reklamintäkter, 2009 utgjorde reklamintäkterna trettio procent av TVPs intäkter 
(ptv.org). TVPs största kanal TVP1 har i dagsläget den största marknadsandelen 
gällande tittarsiffror 19,4 procent år 2010, vilket är något lägre än tidigare år 
(masive.obs). Utifrån intervjuerna som detta arbete bygger på så är andelen av TV-
marknaden betydligt mindre för TVP1. 
 
TV N 
TVN är en av två stora privatägda TV-grupper i Polen (den andra är 
Polsat)(polsat.pl/) som konkurrerar med TVP om tittarna. TV-gruppen ägs delvis av 
en amerikansk fond och erbjuder tittarna program på närmare ett dussin kanaler 
(ptv.org). År 2010 hade TVN 15,2 procent av tittarsiffrorna vilket är en minskning 
sen tidigare år (masive.obs). TVN är likt TV4 en kommersiell TV-kanal som 
finansieras med hjälp av reklamintäkter. TVN är som organisation betydligt mindre 
än TVP och också yngre som ett resultat av lagändringar som gjorde privata TV-
kanaler lagligt. Organisationen har ca 700 anställda. 
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1.7.2 Produktionsbolag 
 
Mastiff media Polska 
Produktionsbolaget grundades år 2005 och är ett fristående företag. Bolaget 
producerar TV för både TVP och TVN med huvudinriktning på ”prime-time 
Entertainment” företaget är idag ett av Polens ledande produktionsbolag och i takt 
med den kraftiga utvecklingen på marknaden så expanderar bolaget konstant. 
Intervjuobjektet på Mastiff media Polska är Grzegorz Piekarski som är ytterst 
ansvarig för driften av företaget. Grzegorz har en mycket lång historia inom 
branschen och har bland annat arbetat för TVN i ett tidigare skede.(Källa: Grzegorz 
Piekarski) 
 
Eyeworks 
Eyeworks är ett produktionsbolag som samarbetar med bland annat SVT och TV4 
men också med flera andra kanaler i de nordiska länderna. Företaget arbetar inom alla 
olika genrer och kommunicerar således med flera olika delar av kanalernas 
verksamhet. Intervjuobjektet på Eyeworks är företagets koncern VD Tobias 
Bringholm som också är VD för det Svenska bolaget.(Källa: Tobias Bringholm) 
 
Zodiak media Group 
Är ett företag som äger flera produktionsbolag i Skandinavien, några av dessa är; 
Jarowski, Mastiff och Yellowbird. Således arbetar företaget med både med SVT och 
TV4 vilket är det centrala för denna undersökning, men även med andra -kanaler. Jens 
Ericsson, som är vårt intervjuobjekt, sitter som COO för Zodiak Nordic vilket innebär 
att han ansvarar för Produktionsbolag i både Sverige, Danmark, Finland, Norge och 
Ungern.(Källa: Jens Ericsson) 
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1.8 Disposition 

 
  

Inledning	  

• I	  detta	  inledande	  kapitel	  är	  hela	  uppsatsens	  inriktning	  och	  område	  adresserat,	  forskningsfrågorna	  
kommer	  även	  att	  presenteras.	  Avslutningsvis	  beskrivs	  också	  de	  företag	  samt	  de	  avgränsningar	  
som	  arbetet	  är	  uppbyggt	  kring.	  

Metod	  

• Kapitlet	  Metod	  beskriver	  tillvägagångssättet	  för	  detta	  arbete	  i	  form	  av	  hur	  processen	  i	  arbetet	  har	  
sett	  ut.	  De	  två	  mest	  centrala	  bitarna	  i	  kapitlet	  är	  Intervjuguiden	  och	  Analysmodellen,	  som	  förklarar	  
hur	  vi	  har	  utarbetat	  intervjuerna	  samt	  hur	  svaren	  har	  analyserar	  från	  dem.	  Intervjuguiden	  Oinns	  
också	  som	  en	  bilaga.	  	  

Teori	  

• Följande	  kapitel	  beskriver	  all	  den	  teori	  som	  detta	  arbete	  innefattar	  och	  bygger	  på.	  Begreppet	  
Olexibel	  är	  ytterst	  centralt	  för	  avsnittet	  och	  det	  är	  rubriken	  3.4	  (Behovet	  av	  en	  organisation	  som	  är	  
kapabel	  till	  förändring	  (Olexibel)),	  inklusive	  dess	  underrubriker,	  som	  är	  det	  mest	  centrala	  för	  
förståelsen	  för	  utformningen	  av	  intervjufrågor	  samt	  kopplingen	  till	  forskningsfrågorna.	  

Intervjuer	  

• Kapitel	  4	  i	  arbete	  är	  skapat	  för	  att	  tillämpa	  den	  intervjuguide	  som	  beskrevs	  i	  metoden.	  
Anledningen	  till	  att	  vi	  i	  detta	  arbete	  har	  valt	  att	  ge	  den	  en	  egen	  rubrik	  är	  att	  vi	  upplever	  att	  
kopplingen	  mellan	  vår	  teoretiska	  referensram	  och	  de	  frågor	  som	  ställts	  vid	  intervjuerna	  i	  detalj	  
behöver	  förklaras.	  

Analys-‐
modell	  

• Kapitlet	  analysmodell	  har	  för	  avsikt	  att	  beskriva	  den	  mall	  som	  all	  insamlad	  data	  ska	  analyseras	  
utifrån.	  De	  olika	  kriterierna	  presenteras	  i	  samma	  ordning	  som	  i	  referensramen	  samt	  i	  
intervjuguiden.	  

Resultat	  

• Svaren	  från	  de	  intervjuer	  som	  gjorts	  kommer	  här	  att	  presenteras.	  Intervjuerna	  med	  Tv-‐kanalerna	  
inleds	  med	  en	  narrativ	  berättelse	  från	  undersökningsdagen	  och	  sedan	  följer	  en	  noggrann	  
beskrivning	  av	  resultaten.	  Efter	  att	  kanalerna	  från	  respektive	  land	  har	  presenterats	  så	  återOinns	  en	  
beskrivning	  av	  produktionsbolagens	  syn	  för	  de	  aktuella	  marknaderna.	  

Analys	  

• Resultaten	  som	  presenterats	  i	  föregående	  kapitel	  (6),	  analyseras	  här	  i	  ett	  antal	  steg.	  Analysen	  
bygger	  på	  den	  analysmodell	  som	  tidigare	  har	  presenterats	  i	  kapitel	  5	  och	  görs	  för	  att	  besvara	  
arbetets	  fyra	  forskningsfrågor.	  

Slutsats	  

• Slutsatsen	  sammanfattar	  de	  delar	  av	  analysen	  som	  i	  huvudsak	  avser	  forskningsfråga	  2,	  3	  och	  4	  i	  
arbetet.	  Forskningsfråga	  nummer	  ett	  är	  redan	  tydligt	  besvarad	  i	  föregående	  kapitel	  och	  nämns	  
således	  inte	  separat	  i	  denna	  del.	  	  
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2. Metod 
  

Kapitlet Metod beskriver tillvägagångssättet för detta arbete i form av hur processen 
i arbetet har sett ut. De två mest centrala bitarna i avsnittet är Intervjuguiden och 
Analysmodellen, som förklarar hur vi har utarbetat intervjuerna samt hur svaren har 
analyserar från dem. 
  
 

2.1Ansats 
Utifrån de faktum att det är fyra specifika verksamheter i form av SVT, TV4,TVP och 
TVN som detta arbete har för avsikt att undersöka kan vi kalla detta för en komparativ 
studie (Bryman & Bell, 2003, s. 46-80). Utifrån resonemangen i framförallt 1.1 
Problembakgrund och 1.2 Problemformulering har vi sett att utvecklingen går mycket 
fort inom branschen. Utifrån den tidsram (10 veckor) som detta arbete sträcker sig 
över blir resultatet således en ögonblicksbeskrivning av situationen som jämförelser 
och analys sedan kommer att baseras på. 
 

2.2 Primär och Sekundärdata 
I det inledande skedet för denna studie har vi använt en mängd sekundärdata (Bryman 
& Bell, 2003, s.231-233). Data består av siffror över svenskt TV-tittande samt 
Sveriges och Polens BNP-utveckling. Det finns även en stor mängd data över TV-
kanalernas samt produktionsbolagens omsättningar, antal anställda, omsättningar etc. 
Primärdatat för studien består av resultaten från de intervjuer som gjorts, dessa data 
är, till skillnad från sekundärdata, information som vi själva har samlat in, därav 
namnet. 
 

2.3 Kvalitativ eller Kvantitativ metod 
Valet av metod ser vi övergripande som ett val mellan kvalitativ alternativ kvantitativ 
metod. Då vi har valt att studera fyra TV-kanaler samt fyra produktionsbolag som 
arbetar med dessa TV-kanaler samt att vi undersöker ett ämne med många komplexa 
faktorer har vi valt en kvalitativ metod. Detta innebär att vi har använt ett fåtal 
respondenter och genomfört en mer djupgående undersökning med dessa. 
Undersökningsformen har byggt på intervjuer och där de områden som vi valt att 
undersöka har utforskas utifrån våra forskningsfrågor samt teoretiska referensram. 
 
Den kvalitativa metoden ser vi i detta arbete som självklar utifrån Bryman & Bells 
(2003, s.297) resonemang där de beskriver den kvalitativa ansatsen som en 
”forskningsstrategi där tonvikten vid insamlingen och analys av data oftare ligger vid 
ord än på kvantifiering. En kvalitativ forskningsstrategi är induktiv, tolkande och 
konstruktionistisk till sin art”. (Bryman & Bell, 2003) 
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2.3.1 Strategi och Design 
Vid genomförandet av undersökningen har vi valt att använda oss av 
semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta är att angreppssättet erbjuder stor 
flexibilitet för intervjuaren som kan anpassa intervjuerna till den rådande situationen. 
Den semistrukturerade intervjun har dock till skillnad från den ostrukturerade en fast 
bas i en intervjuguide som skall innehålla så kallade intervjuteman som skall beröras 
under intervjuerna ordningen lämnas dock normalt öppen (Bryman & Bell, 2003, 
s.362). Då intervjuerna har genomförts med inte bara med personer i olika 
organisationer, utan även i olika länder så tror vi dock att det kan bli svårt att ta fram 
jämförbara intervjuresultat från traditionellt semistrukturerade intervjuer då endast 
intervjuteman är efterföljs. Dock tror vi ändå att en semistrukturerad intervjuform är 
att föredra framför en standardiserad intervju med slutna svarsalternativ (Bryman & 
Bell, 2003, s.162), då sannolikt följden av detta skulle bli att vi går miste om 
intressant information. Med detta i åtanke har vi helt enkelt strukturerat upp den 
semistrukturerade intervjuformen något. Detta har vi gjort genom att inte bara 
använda oss av intervjuteman utan även färdiga frågor som ställs i en bestämd 
ordning, likt den standardiserade intervjuformen. Skillnaden från den standardiserade 
blir att svaren förblir öppna och utrymme att lägga till följdfrågor kommer att finnas i 
intervjuerna. Risken att frågor besvaras i en annan ordning än vad de är tänkta genom 
de öppna frågorna är något som vi överbygger genom att ställa relativt specifika 
frågor som således minimerar denna risk i högsta möjliga grad. 
 
Efter att alla de frågor som vi har valt att ställa är besvarade har vi även lämnat 
utrymme för kompletterande frågor. Dessa frågor är således inte på förväg planerade 
men har som syfte att tydligare besvara tidigare ställda frågor. Dessa kompletterande 
frågor anser vi vara nödvändiga för att få en bild som speglar alla de perspektiv som 
vi eftersträvar. 
 

2.4 Intervjuguide 
Som utgångspunkt för struktureringen av våra intervjuer har vi valt att använda oss av 
en intervjuguide (Bryman & Bell, 2003, s.371). Detta innebär att vi följer den nio-
stegs modell som är uppsatt. Nedan har vi i kronologisk ordning förklarat de nio 
stegen. Den praktiska tillämpningen presenteras efter teorikapitlet då vi finner att 
förståelsen för de val och antaganden som vi gjort bygger på den teori som 
presenteras i den teoretiska referensramen. 
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Figur 3, illustrerar i kronologisk ordning förloppet vid utformningen av en intervjuguide. (Bryman & 
Bell, 2003) 
 
Steg 1 – Allmänt forskningsområde 
Det första steget i modellen handlar om att definiera det allmänna forskningsområdet. 
För detta arbete är det något som återfinns i stycket ”1. Inledning”. 
 
Steg 2 – Specifika forskningsfrågor 
Steg två bygger på att vi presenterar vår frågeställning för arbetet och således 
omformulerar vårt forskningsområde till konkreta frågor, något som också har gjorts i 
stycket ”1. Inledning”. 
 
Steg 3 – Intervjuteman 
För att tydligt visa att alla områden som undersökningen avser representeras och 
undersöks i form av frågor är framtagning av intervjuteman nästa steg. Detta innebär 
att vi har ett antal huvudkategorier som tillsammans täcker de område som vi har haft 
för avsikt att undersöka. 
 
Steg 4 – Formulering av intervjufrågor 
Genom formuleringen av intervjufrågor har nu de intervjuteman som skapades under 
föregående rubrik omformulerade i konkreta frågor och/eller påståenden. Dessa frågor 
är ställda på ett sådant sätt att de respondenter som svarar på dem kan förstå dess 
innebörd och utrymmet för missförstånd i frågorna är minimerat. 
 
  



17 

Steg 5 – Granskning av ordalydelse 
Genom att låta utomstående personer granska den ordalydelse som är vald 
(pilotstudie) har vi fått input på den tolkning som dessa pilot-respondenter gett oss. 
Således minskar sannolikheten för feltolkning genom att hänsyn är tagen till den 
respons vi fått. 
 
Steg 6 – Pilotguide 
Utifrån den input som steg fem har tillfört oss har vi nu utvärderat pilotstudien och 
tagit med oss dels hur vi diskuterar och för intervjun framåt men också hur frågorna 
tolkats och dragit slutsatser utifrån detta. Det har också funnits möjlighet att utvärdera 
den träning som pilotstudien givit oss i och med den rent praktiska 
intervjusituationen. 
 
Steg 7 – Nya frågeställningar 
För att konkret kunna förbättra studien har det funnits anledning att omformulera 
frågeställningarna som hela arbetet bygger på. Det har funnits avsnitt som bör belysas 
men som har utelämnats, eller frågor som naturligt besvaras genom svar på andra 
frågor. Avsnittet finns således till för att förbättra arbetets övergripande 
frågeställning. 
 
Steg 8 – Omformulering av frågor 
Oavsett om Steg 7 har resulterat i några konkreta förändringar så har det kunnat 
finnas anledning att förändra frågorna vid intervjuerna utifrån resultaten från Steg 6 
(Pilotguide). Detta har inneburit att omformuleringar, uteslutning eller tillägg av 
frågor har varit aktuella. 
 
Steg 9 – Slutlig utformning 
Avslutningsvis så har det färdiga formatet för intervjun presenteras genom en konkret 
sammanställning av intervjufrågor etc. 

 

2.5 Presentation av empiri samt analysmodell 
2.5.1 Empiri 
Materialet från intervjuerna har presenteras genom en skriftlig sammanfattning av var 
och en av intervjuerna från TV-kanalerna samt gemensamt från produktionsbolagen 
från respektive land. Sammanfattningarna är en tydlig beskrivning av hela intervjuns 
innehåll och av alla de aspekter som tagits upp. Texterna baseras på inspelningar som 
är gjorda av alla intervjuerna. Genom att alla intervjuer är inspelade så finns det en 
möjlighet att gå tillbaka och lyssna exakt på vad respondenten har svarat, så att 
ingenting har blivit fel. Dessa texter är sedan det underlag som appliceras i 
analysmodellen. 
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2.5.2 Analysmodell 
Analysmodellen för detta arbete är konstruerad så att alla de faktorer som undersöks 
går att beskrivas utifrån vad som är flexibelt respektive inte. Analysmodellens 
kategorier bygger på samma kategorier som presenteras i den teoretiska 
referensramen samt i tillämpningen av analysmodellen. Anledningen till att vi har valt 
att skapa en klar struktur för hur vårt material ska analyseras bygger först och främst 
på att ett visst svar kan påverka flera faktorer. Således gör en tydlig uppställning av 
alla aktuella element analysen både tydligare och mer lättförståelig. Då vi också har 
en språklig aspekt att ta hänsyn till, då vissa av intervjuerna har gjorts på engelska, 
blir det också lättare att tolka svaren på de olika språken utifrån en standardiserad 
mall. I denna mall blir således inte bara ordalydelsen viktig utan helhetsintrycket från 
intervjun utifrån de givna kategorierna. 
 
 

2.6 Trovärdighet 
2.6.1 Reliabilitet 
Vad som gjort denna studie trovärdig är det faktum att alla de individer som har 
intervjuats är erfarna och namnkunniga inom branschen. Samtliga personer har en 
lång historia som ledare i branschen och har arbetat i flera bolag som är verksamma 
inom branschen. Pålitligheten för att denna studie har ägt rum och för hur den gått till 
går också väldigt tydligt att se genom dels vår intervjuguide men också genom de 
narrativa berättelser som beskriver våra intervjuer. Det faktum att vi både har 
intervjuat personersom arbetar inom TV-kanalerna men också deras stora 
samarbetspartners, produktionsbolagen, gör också att den bild vi fått blir bekräftad av 
personer från olika perspektiv. (Bryman & Bell, 2003, s.306-307) 
 
 
2.6.2 Replikerbarhet  
Det finns inget som förhindrar möjligheten att återupprepa denna studie i teorin. Då 
detta är en studie av kvalitativ karaktär, är det dock så att tid och rum påverkar 
resultaten. Som vi tidigare har beskrivit så är dessa faktorer som konstant förändras 
vilket minskar sannolikheten för att få precis samma resultat. Vad som dock talar för 
möjligheten att upprepa studien är, som tidigare nämnt, den mycket utförliga 
analysmodellen och intervjuguiden. (Bryman & Bell, 2003, s.306-307) 
 
 
2.6.3 Validitet 
Den största validitetsmässiga styrka som detta arbete har är den mycket utförliga 
intervjuguiden samt den analysmodell som konkret är kopplad till de teoretiska 
resonemang som arbetet är byggt på. De element som är undersökta inom 
organisatorisk flexibilitet finns alla var och en beskrivna och sedan även förklarade i 
både analysmodell samt i intervjufrågorna. (Bryman & Bell, 2003, s.306-307) 
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2.7 Metodkritik 
Det finns tre aspekter som vi anser kunde förbättrats i detta arbete. Först och främst 
har alla intervjuobjekten något olika arbetsuppgifter. Även om alla respondenter har 
någon form av chefsposition så ser deras arbetsuppgifter olika ut. Om situationen 
hade varit sådan, att vi kunde intervjua personer i exakt samma position inom 
företagen hade detta bidragit till att jämförelserna hade kunnat bli mer konkreta. Vad 
som dock talar emot möjligheten att göra detta är de faktum att organisationerna ser 
mycket olika ut och således är inte de givna funktionerna likadana i alla företag. 
 
Den andra aspekten som hade varit intressant att förändra är antalet respondenter 
inom varje organisation. Genomgående har vi haft en respondent i varje organisation 
men om uppsatsen hade sträckt sig över en längre period etc. så hade det varit möjligt 
med flera. Resultatet av detta hade kunnat bli en mer nyanserad bild av 
organisationerna och inte bara en persons uppfattning. 
 
Avslutningsvis hade vissa frågor i undersökningen också varit intressanta att ställa till 
en person med mer underordnad roll i organisationen. Således hade frågor kring 
exempelvis kommunikation från ledning ut till de anställda kunnat utvärderas på ett 
annat sätt. 
 
Det största problemet vi haft under vårt arbete med denna uppsatts är dock 
tidspressen. Då vi sju veckor innan deadline såg oss tvungna att lägga ner vår initiala 
uppsatts och påbörja arbetet med den uppsatts du nu läser. Konsekvensen av detta 
blev framförallt att kontakten med respondenterna togs sent. I och med att våra 
intressenter alla är högtuppsatta i respektive organisation och därmed konstant har 
mycket att göra krävdes lång framförhållning. Detta faktum medförde att våra 
intervjuer inte kunde genomföras så tidigt som vi hade önskat vilket medfört att 
analys och slutsatser inte kunnat utvecklas på det sätt som vi initialt hade tänkt oss. 
Ytterligare en följd av att kontakten med respondenterna togs såpass sent blev att då 
vår intervju med TVP uteblev kunde inte en ny tid bokas före deadline. Dessutom 
kunde vår intervju med TV4 inte genomföras tidigare än två dagar före inlämning av 
uppsatsen vilket självfallet gått ut över, förutom analysen även våra möjligheter till 
genomläsning och kontroll av formalia före inlämning. 
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3. Teoretisk referensram 
  

Följande kapitel beskriver all den teori som detta arbete kommer att innefatta och 
bygger på. Begreppet flexibel är ytterst centralt för kapitlet och det är rubriken 3.4 
(Behovet av en organisation som är kapabel till förändring (flexibel)), inklusive dess 
underrubriker, som är det mest centrala för förståelsen för utformningen av 
intervjufrågor samt kopplingen till forskningsfrågorna. 
  
 

3.1 Privat och offentlig sektor 
Företag kan delas in beroende på om de tillhör den privat eller offentlig sektor. De 
privata bolagen ägs av personer eller företag som således styr verksamheten genom 
sitt ägande, exempel på detta är Ericsson och ABB. De företag som tillhör offentlig 
sektor ägs istället av staten, exempel på detta är Systembolaget. Detta innebär att 
staten har möjlighet att styra verksamheten och dess förehavanden genom sitt ägande. 
Relevansen av att jämföra dessa två sektorer har debatterats av många olika författare 
(Thai, 2001; Murray, 2001) men vad som dock kvarstår är att skillnaderna är 
signifikanta. Ett sätt att tydligt visa på skillnaderna mellan privat och offentlig sektor 
har Evald och Freytag (2007, s. 31) gjort och visar då på följande: 
 

• När människor konsumerar varor och tjänster från den offentliga sektorn ser 
de sig som invånare med rättigheter. När samma personer konsumerar på den 
privata marknaden ser de sig istället som konsumenter. 

• Förändringar på den offentliga marknaden är driven av politiska krafter 
medans på den privata marknaden är det efterfrågan som styr förändringarna. 

• Produktens kvalité och värde bestäms i den offentliga sektorn av experter samt 
politiker, på den privata marknaden så är det konsumenterna som värderar 
produkten. 

• Kommunikationen kring offentliga verksamheter är mer i syfte att upplysa om 
rättigheter då de privata företagens kommunikation mer handlar om dess 
positionering och annan typ av säljande marknadsföring. 

 
 

3.2 Institutionell och Teknisk omvärld 
För att betrakta den omvärld som ett företag påverkas av är det möjligt att definiera 
den som dels Institutionell och dels som Teknisk (Jacobsen och Thorsvik, 2008, s. 
218-219). Den Institutionella omvärlden består av den mer generella omvärlden som 
företaget existerar i. Det finns exempelvis lagar och regler som styr vilken typ av 
verksamhet som företaget får bedriva, vilka skattesatser som gäller, vilken kompetens 
som krävs för olika arbetsuppgifter etc. Den institutionella omvärlden identifieras 
också som de normer, förväntningar och värderingar som finns i företagets omvärld. 
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Den tekniska omvärlden är de faktorer som ligger, i jämförelse med den institutionella 
omvärlden, nära. Detta innebär konkurrenter, leverantörer och kunder etc. 
 
 

3.3 Internt/Externt 
Utifrån den strategi som undersökningen bygger på så är det två perspektiv som 
beskrivits som antagna. Dels är det ett internt perspektiv och dels ett externt 
perspektiv. Genom att slå upp ordet intern anges följande synonymer: Intern – Inter, 
invärtes, Inhemsk, Insides & Privat/Enskild (Ord för ord, 1977, s.292). Således rör det 
sig om någonting som, i detta arbete beskrivs som inom företaget. 
 
Extern ger i sin tur följande definition: Extern – Yttre, Utvärtes, Främmande & 
Extramural (Ord för ord, 1977, s.127), detta innebär att perspektivet som antas syftar 
till att betrakta företagen utifrån, dvs. motsatsen till det interna perspektivet, utanför 
företaget. 
 
 

3.4 Behovet av en organisation som är kapabel till förändring 
(flexibel) 
Att flexibilitet är väl utforskat råder det inget tvivel om och redan år 2006 gick det att 
få över 1,2 miljoner träffar vardera vid en sökning av flexibility och flexible på 
Googlescholar. Begreppet flexibilitet är dessutom tvetydigt och förvirrande (Karlsson, 
2006). 
 
Ett tecken på organisatorisk flexibilitet kan dock vara förekomsten av outsourcing, det 
vill säga utläggande av organisationens uppgifter på externa aktörer. Där utöver är 
även användandet av projektorganisering en indikator på flexibilitet (Wikman, A, 
2001). Detta är någonting som även Karlsson (2006) visar på då han lyfter fram 
Hammer & Champy (1993) resonemang om att anställda i de nya flexibla 
organisationerna bör arbeta i team med multidimensionella arbetsuppgifter och inneha 
ett kollektivt ansvar. 
 
Hammer & Champy (1993) menar även på att organisationer som inte bygger om 
(reengineer) inte kommer att överleva i en föränderlig omvärld (förändrad 
konkurrens, efterfrågan, globalisering med mera). Således bör organisatorisk 
flexibilitet vara någonting centralt att försöka uppnå för en organisation. I detta 
sammanhang förs även BPR (Business process reengineering) fram som en metod att 
tillämpa då förändring och nytänkande är nödvändigt (Karlsson, 2006, s.139). Även 
medarbetarskap (empowerment) förs fram som en faktor som bidrar till flexibilitet. 
Med detta menas att de anställda har kompetens inflytande på verksamheten och 
därigenom har möjligheter att bidra till att verksamheten förbättras (Kinlaw, 1995, 
s.55). Karlsson (2006) påpekar även att lärandet är en viktig del av en flexibel 
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organisation, vilket även Senge (2006) konstaterar som centralt för att en organisation 
skall kunna hantera en föränderlig omvärld. 
 
Utöver det som Karlsson (2006) tar upp i sin artikel så anser vi att beslutsprocessen i 
en organisation är central för dess flexibilitet. Anledningen till detta antagande är att 
det krävs beslut för att implementera till exempel outsourcing eller 
projektorganisering. Utöver detta är beslutsprocessen central för att snabbt kunna 
svara på förändringar i omvärlden. 
 
Med denna bakgrund har vi valt att undersöka flexibiliteten genom att se denna som 
bestående av fem delområden, dessa är beslutsprocess, outsourcing, medarbetarskap, 
projektorganisering och reengineering. 
 
 
3.4.1 Beslutsprocess 
Då Jacobsen & Thorsvik (2008) beskriver beslutsfattande presenteras rationalitet som 
någonting värt att eftersträva. De illustrerar en rationell beslutsprocess som kausala 
samband där målen beaktas varefter beslutsfattaren har full information om alla 
alternativa lösningar. I det följande steget kan beslutsfattaren rangordna alla alternativ 
efter vad som ger bäst resultat. Därefter kan det alternativ som ger bäst resultat i 
förhållande till målen väljas. 
 
Detta är dock en idealbild och problem går att identifiera, klara och tydliga mål 
kanske inte alltid finns? En helt korrekt analys eller tillgång till fullständig 
information är snarare ett ideal än någon allmän norm för hur beslutsfattande sker, 
alla alternativ kanske inte framträder och så vidare. Således gör Jacobsen & Thorsvik 
(2008) ett antagande om att begränsad rationalitet råder. Detta antagande finner vi 
vara rimligt varför vi huvudsakligen kommer att använda oss av detta då vi 
undersöker beslutsfattande. En begränsat rationell beslutsprocess kan beskrivas som 
nedanstående modell. 
 

Figur 4, begränsat rationellt beslutsfattande (Jacobsen D.I. & Thorsvik J, 2008, s.335) 
 
Denna modell illustrerar begränsat rationellt beslutsfattande då översikten av 
information, alternativa lösningar och tydligheten i målen är begränsade. Trots detta 
så är utgångspunkten inte att beslutsfattaren är icke-rationell utan snarare försöker 
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fatta så bra beslut som möjligt med den information som finns tillgänglig (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008, s.334-335). 
 
Dock finns det en mängd faktorer som påverkar beslutsprocessen i en organisation, 
dessa faktorer benämner Jacobsen & Thorsvik (2008) som den organisatoriska 
kontexten. Denna kontext delas in i tre delar, organisatoriska förhållanden, personliga 
förhållanden och aspekter hos situationen. Då detta arbete behandlar den 
organisatoriska flexibiliteten hos de undersökta organisationerna så kommer vi att 
fokusera på de organisatoriska förhållanden som påverkar beslutsprocessen. Dessa 
förhållanden är, Mål och strategier, formell struktur, organisationskultur och 
maktförhållanden (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.338). 
 
Mål och strategier 
Med tydliga mål och strategier kommer dessa i stor utsträckning användas vid 
beslutsfattande, men med otydligare mål och strategier kommer besluten bli svårare 
att förutse då det inte finns en möjlighet att förhålla sig till mål och strategier 
(Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.339). Är målen och strategierna mycket tydliga kan 
detta begränsa flexibiliteten och beslutsfattandet blir begränsat. Om målen istället är 
mer mångtydiga kan dessa bidar till ökad flexibilitet då ett beslut skall fattas (Jönsson, 
& Strannegård, 2009 s.175). 
 
Formell struktur 
Den formella strukturen i en organisation kan både begränsa och bidra till ett snabbt 
och flexibelt beslutsfattande. Vid ansvarsfördelning och specialisering kan viss 
information hamna i blickfånget samt vissa beslut vara att föredra för en viss 
avdelning varvid komplikationer kan uppkomma mellan olika avdelningar. Vidare 
används ofta så kallade beslutsarenor som har mandat att fatta vissa beslut men andra 
måste föras vidare till högre instanser. Även regler och rutiner kan begränsa 
möjligheterna för ett flexibelt och situations anpassat beslutsfattande. Dessa rutiner 
kommer att vara utformade som en standardprocedur och vara bra för att lösa 
likartade problem men även ha svårigheter då nya skall angripas. (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008, s.340-342) 
 
Organisationskultur 
En organisations interna kultur kan påverka en beslutsprocess på en mängd olika sätt, 
det kan röra sig om hur information hanteras, självständighet, obenägenhet att bryta 
beprövade mönster och så vidare. En stark kultur kan ofta bidra till att beslut som tas 
måste vara ”förankrade” i organisationskulturen (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.344-
343). Vi gör antagandet att huruvida en organisationskultur bidrar till snabbt och 
flexibelt beslutsfattande beror på hur den undersökta kulturen ser ut och vi kommer 
att benämna detta som kulturell inställning till förändring. 
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Maktförhållanden 
Jacobsen & Thorsvik (2008) belyser att information ofta är makt men även att rätten 
att fatta beslut är makt. Problem vid beslutsfattande kan uppstå då det är oklart vem 
eller vilka som skall vara med om att fatta ett beslut varvid komplikationer kan 
uppstå. Även i hur stor utsträckning makten är koncentrerad har stor inverkan på 
beslutsprocessens flexibilitet, måste beslutet godkännas av flera instanser eller är det 
alltid samma person/personer som fattar beslut (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.346-
347). 
 
 
3.4.2 Outsourcing 
Med outsourcing menas att utsätta sin egen organisation för konkurrens, är det 
billigare att låta en externaktör utföra den aktuella uppgiften än att utföra denna 
internt? Följden av att outsourca delar av en organisations verksamhet blir att 
organisationen mer eller mindre fritt efter avtalens utformning kan byta eller säga upp 
underleverantörer beroende på vad som är optimalt (Jacobsen, & Thorsvik, 2008, 
s.245). På detta sätt blir en organisation som väljer att outsourca delar av sin 
verksamhet mer flexibel, det vill säga har bättre möjligheter att hantera en föränderlig 
omvärld. Anledningen är framförallt att kontrakt och samarbeten är lättare att både 
sätta samman och upplösa än kontrakt med anställda och avdelningar inom den egna 
organisationen. Ytterligare så kan organisationen snabbare erbjuda nya produkter och 
tjänster då efterfrågan förändras (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.246-47). 
 
 
3.4.3 Medarbetarskap 
Medarbetarskap som begrepp är något som inte kan beskrivas med en definition, utan 
är snarare något som måste beskrivas som ett begreppsområde. Detta begreppsområde 
handlar i sin tur om att ständigt arbeta för att företagets medarbetares kompetens ska 
nyttigas fullt ut för företagets bästa (Kinlaw, 1995, s.55). Omformulerat kan det 
beskrivas som medarbetarnas kompetensinflytande för företagets ständiga förbättring. 
Som begreppsdefinition i detta arbete har vi valt följande formulering: 
 
Medarbetarskap är processen att uppnå en ständig förbättring av ett företags 
produktionsprestation genom att utveckla och vidga individers och arbetslags 
kompetensinflytande på de områden och funktioner som påverkar deras och hela 
företagets prestationer i positiv bemärkelse. 
 
Kopplat till detta arbete kommer vi att betrakta beslutsprocessens del av 
medarbetarskapet. Detta innebär att vi vill se om fallföretagen nyttjar all sin 
kompetens vid beslutsfattandet genom att låta de personer som är mest sakkunniga på 
området fatta beslutet, förutsatt att det går i linje med verksamhetens övriga krav och 
mål. Vi kommer också undersöka möjligheten för medarbetarna att få fram sina idéer 
till beslutsfattaren. 
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3.4.4 Projektorganisering 
Begreppet projekt är något som beskriver en mycket bred innebörd. Den ursprungliga 
betydelsen är ”förslag” eller ”plan” och syftar då till förberedelsen till någon typ av 
kommande händelse eller aktivitet (Bra Böckers Lexikon, 1988, s.71). Dock så är den 
snäva syn som ett lexikon ger inte hela sanningen av begreppets innebörd, i företags 
verksamheter idag. Istället bör projekt även ses som processen i sig och inte bara 
planeringen av den (Engwall, 1992). Packendorff, (2003) har genom sin studie 
sammanställt följande krav för en projektorganisation. 
 

• Det är en engångsuppgift 
• Det existerar ett slutdatum/leveransdatum 
• Det finns prestationsmål (Resurs mål och/eller kvalitetsmål) 
• Det finns ett antal komplexa eller ömsesidiga beroendeaktiviteter 

 
 
3.4.5 Reengineering (BPR) 
BPR eller business process reengineering är en metod för att åstadkomma radikala 
förändringar inom organisationer. Vid radikala organisatoriska förändringar kommer 
sannolikt inte bara en organisations struktur att förändras men även personal-
sammansättningen, belöningssystem, uppgiftsfördelning med mera. För att en radikal 
förändring skall kunna genomföras krävs dels en högt uppsatt person i 
organisationens ledning som är engagerad i förändringen men även att organisationen 
är redo (Chamberlin, 2010). Huruvida en organisation är redo för att genomföra 
radikala organisatoriska förändringar kan utredas med hjälp sex kategorier, vilka kan 
delas in i fem framgångsfaktorer och en kategori som, om denna uppfylls, leder till 
misslyckande. Framgångsfaktorerna är jämlikt ledarskap, en arbetsmiljö som leder till 
samarbete, engagerad företagsledning, rörliga organisationsstrukturer och 
informationsteknologi. Den faktor som kan motverka förändringar är 
förändringsmotstånd. Dessa kategorier har ytterligare underkategorier vilket 
illustreras i figur 5 nedan (Abdolvand, Albadvi & Ferdowsi, 2008). 
 
Jämlikt ledarskap 
Kategorin jämlikt ledarskap syftar till vikten av att ledaren för ut organisationens 
vision till medarbetarna för att alla skall arbeta i samma riktning och förstå 
förändringsprocessen. Vidare så är kommunikationen med medarbetarna central inte 
bara för att dessa skall vara insatta i vad som sker och varför utan även för att de skall 
kunna bidra med den information de besitter för att upp nå ett effektivare 
beslutsfattande. Medarbetarnas idéer är även av stor vikt för att kunna lösa problem 
som upp står under förändringsprocessen. Vidare så kommer ett jämlikt klimat på 
arbetsplatsen att minska förändringsmotståndet i organisationen (Abdolvand, Albadvi 
& Ferdowsi, 2008, s.501). 
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En arbetsmiljö som gynnar samarbete 
En arbetsplats där medarbetarna interagerar på ett vänskapligt sätt och har förtroende 
varandra kommer att prestera bättre resultat samt bättre hantera den osäkerhet som 
förändring innebär. Vidare är det av vikt att ledningen visar erkännande för 
medarbetarna och dessas uppgifter och ansvarsområden (Abdolvand, Albadvi & 
Ferdowsi, 2008, s.501). 
 
Engagerad företagsledning 
Då radikala förändringar av en organisation ställer höga krav på ledningen, är det av 
stor vikt att dessa är engagerade. Exempelvis så måste ledningen vara väl insatta i 
både organisationens mål och strategi för att kunna styra förändringen i en för 
organisationen gynnsam riktning. Därutöver så behöver ledningen ha stor kunskap om 
den rådande situationen i organisationen samt förändringsprojektet. Ledningen måste 
även kontinuerligt kommunicera med medarbetarna för att motivera men även för att 
bibehålla förändrings takten så att denna inte stannar av (Abdolvand, Albadvi & 
Ferdowsi, 2008, s.501). 
 
Rörliga organisationsstrukturer 
De strukturer som finns i organisationen måste vara möjliga att förändra och får inte 
för djup rotade för att en förändring skall accepteras (Abdolvand, Albadvi & 
Ferdowsi, 2008). 
 
Informationsteknologi 
För att kunna uppnå de andra kategorierna men även vid genomförandet av en 
förändring är som tidigare nämnt kommunikation centralt. Användandet av ett 
välfungerande informations system är nödvändigt för att kommunikationen skall 
fungera. Därutöver så kommer detta att underlätta nödvändigt informations utbyte 
gynna samarbete och arbete i grupper (Abdolvand, Albadvi & Ferdowsi, 2008, s.502). 
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Figur 5, framgångsfaktorer med underkategorier, de fem ovan presenterade kategorierna som tyder på 
att en organisation är redo för att genomföra en BPR process. (Abdolvand, Albadvi & Ferdowsi, 2008) 
 
Förändringsmotstånd 
Förändringsmotstånd är den huvudsakliga anledningen till misslyckande vid 
organisatoriska förändringar, huvudsakligen på grund av den osäkerhet förändringen 
innebär för medarbetarna. Anledningen är huvudsakligen rädslan för att förlora jobbet 
då organisationen förändras. Dessutom finns en osäkerhet i huruvida förändringen 
kommer att lyckas (Abdolvand, Albadvi & Ferdowsi, 2008, s.502). 
 

 
Figur 6, indikatorer på misslyckande vid genomförande av en BPR process. Förändringsmotstånd samt 
underkategorier (olika typer av förändringsmotstånd). (Abdolvand, Albadvi & Ferdowsi, 2008) 
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Förmedlar rik information      Förmedlar rik information  
i ringa grad        i hög grad 

3.5 Kommunikationskanaler 
Då kommunikation är något återkommande i referensramen vill vi komplettera denna 
med Jacobsen & Thorsvik (2008) modell vilken beskriver olika 
kommunikationskanalers förmåga att förmedla rik information. Traditionellt skiljer 
man på muntlig och skriftlig information. Anledningen till detta är att då två personer 
samtalar öga mot öga förmedlas information inte enbart verbalt utan även icke verbalt 
med hjälp av bland annat kroppsspråk. Ytterligare en parameter som Jacobsen & 
Thorsvik (2008) beaktar är förmågan till återkoppling (förmågan att snabbt svara eller 
ställa frågor). Muntlig kommunikation ger även avsändaren större möjligheter till att 
anpassa budskapet till mottagaren. (Jacobsen & Thorsvik, 2008, s.298-299) 
 
 
 
 
 
 

Figur 7, Visar hur hög grad olika kommunikations kanaler förmedlar rik information (Jacobsen & 
Thorsvik, 2008, s.299). 
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4. Utformning av intervjuer 
  

Kapitel 4 i arbete är skapat för att tillämpa den intervjuguide som beskrevs i metoden. 
Anledningen till att vi i detta arbete har valt att ge den en egen rubrik är att vi 
upplever att kopplingen mellan vår teoretiska referensram och de frågor som ställts 
vid intervjuerna i detalj behöver förklaras. 
  
 
Steg ett och två dvs. Allmänt forskningsområde samt Specifika forskningsfrågor är 
något som redan är presenterat tidigare i detta arbete. Således har vi valt att i den 
praktiska tillämpningen av intervjuguiden börja på steg tre (intervjuteman) och sedan 
arbeta oss nedåt i den ordning som figur 3 anger. 
 

4.1 Från referensram till frågor 
Vid utformandet av intervjufrågor har vi valt att utgå från de fem delområden som 
karakteriserar en flexibel organisation, vilka presenterats under rubrik 3.4 samt de 
underordnade områden vilka lyfts fram under samma rubrik. Då dessa använts för 
utformandet av intervju frågor har de punkter vi ansätt vara mest karaktäristiska för 
varje område samt delområde vilka legat till grund för en eller flera frågor. 
 
Beslutsprocess 
 

1. Mål 
Rörande mål valde vi att undersöka hur tydliga dessa var samt i vilken utsträckning 
dessa implementeras i organisationens beslutsfattande. 
 

2. Formell struktur 
Det vi anser är essensen av den formella strukturens inverkan på beslutsfattande är 
dels, huruvida det finns ett klart definierat system för vem som har rätt att fatta beslut. 
Utöver detta så anser vi det nödvändigt att undersöka om det finns tydliga regler och 
rutiner för beslutsfattande, samt om så är fallet hur dessa tillämpas. 
 

3. Kulturell inställning till förändring 
Då organisationskultur är ett ämne som det i sig självt går att fördjupa sig mycket i 
väljer vi att begränsa oss till att undersöka hur våra respondenter anser att respektive 
organisations kultur ser på organisatoriska förändringar. 
 

4. Maktförhållanden 
Vi finner två huvudsakliga faktorer som innesluter de maktförhållanden som enligt 
vår referensram påverkar en organisations besluts processer. Dessa två faktorer är den 
formella rätten att fatta beslut samt tillgång till information. 
 



30 

Outsourcing 
Då vi undersöker outsourcing väljer vi att inrikta oss på den outsourcing som är direkt 
kopplad till produktionsbolagens verksamhet, i vilken utsträckning TV-kanalerna 
väljer att outsourca TV-produktion. Utöver detta så vill vi även undersöka ungefärligt 
hur långa tidsintervall de avtal som styr samarbetet mellan produktionsbolagen och 
TV-kanalerna omfattar. 
 
 
Medarbetarskap 
Då medarbetarskap som tidigare nämnts är ett omfattande begrepp som berör en 
organisations verksamhet på olika plan väljer vi att fokusera på medarbetarskap vid 
förändringar. Då medarbetarskapet i stort kan sägas grunda sig i att personalens 
kompetens utnyttjas för företagets bästa väljer vi att titta på hur personalens 
kompetens används vid genomförandet av organisatoriska förändringar. 
 
 
Projektorganisering 
Till skillnad från medarbetarskap så är projektorganisering relativt konkret, antingen 
tillämpas det eller inte. Således vill vi undersöka just detta, huruvida 
projektorganisering tillämpas i den undersökta organisationen 
 
 
Reengineering 
Som visats på i referensramen så är reengineering en metod för att genomföra radikala 
organisatoriska förändringar. För att tydligt koppla begreppet till flexibilitet 
presenterades sex kategorier som tyder på att en organisation är redo för att 
genomföra större organisatoriska förändringar. Dessa kategorier är de vilka kommer 
ligga till grund för de frågor vi vill använda för att undersöka huruvida 
organisationerna i studien är redo för organisatoriska förändringar. 
 

1. Jämlikt ledarskap 
Då jämlikt ledarskap i huvudsak inbegriper att ha en avslappnad och förstående 
relation till medarbetarna så kommer vi dels att fokusera på hur kontakten mellan 
ledning och medarbetare ser ut i den undersökta organisationen. Då litteraturen även 
poängterar vikten av att medarbetarna är väl insatta i och förstår innebörden i mål och 
strategi kommer även ledningens kommunikation rörande detta kommer att 
undersökas. 
 

2. En arbetsmiljö som gynnar samarbete 
Något grundläggande för denna kategori är förtroende både medarbetare för 
ledningen men även ledningen för medarbetarna. För att kunna undersöka detta kan 
det vara intressant att undersöka det generella förtroendet för de anställda men också 
mer konkreta handlingar som sker till följd av förtroende. Ett exempel på en sådan 
handling kan vara ansvarsfördelning. 
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3. Engagerad företagsledning 

Det kan, av uppenbara skäl, vara svårt att undersöka huruvida ledningen för de 
undersökta organisationerna är engagerade eller inte framförallt då det är personer i 
lednings ställning som kommer att intervjuas. I referensramen har vi valt att bryta ner 
begreppet till hur insatta ledningen är i organisationens mål och strategi samt den 
rådande situationen. Därutöver är även kontinuerlig kontakt med medarbetarna ett 
tydligt tecken på en engagerad ledning samt en förutsättning för att minimera 
förändringsmotståndet. 
 

4. Rörliga organisationsstrukturer 
Då ”underkategorin” rörlig organisation syftar dels till i hur hör grad de system som 
organisationen tillämpar är möjliga att förändra och inte för djupt inrotade. För att 
undersöka detta är det inte möjligt att betrakta systemen isolerat. För att kunna 
undersöka huruvida dessa är möjliga att förändra väljer vi att dels betrakta den 
kontext dessa tillämpas i samt hur länge dessa varit implementerade. 
 

5. Informationsteknologi 
Som framgår av ovanstående så är kommunikation centralt för att en organisation 
skall kunna lyckas med radikala organisatoriska förändringar. För att informationen 
skall kunna förmedlas krävs ett välfungerande informationssystem. Då information 
vidarebefordras i en stor organisation behövs således ett effektivt och strukturerat sätt 
att göra detta på, vilket kan framgå dels av vilka kanaler som används och dels vilken 
typ av information som kommuniceras på ett visst sätt. 
 

6. Förändringsmotstånd 
Huruvida det finns ett starkt inneboende förändringsmotstånd i en organisation 
kommer sannolikt att vara svårt att identifiera. Dock kan det finnas en möjlighet att få 
en indikation genom att bland annat undersöka den organisatoriska kultur som präglar 
den undersökta organisationen. 
 
 
Steg 3 – Intervjuteman 
 
Utifrån de kategorier som i ovanstående stycken har presenterats har vi funnit fem 
kategorier som vi har gjort till våra intervjuteman. Kategorierna är designade dels så 
att de ska passar frågorna väl, men också så att de blir en bra frågeställningsföljd vid 
intervjuerna. Målet utifrån denna följd har varit att först och främst förstå 
intervjuobjektets position i organisationen, samt dennes åsikter kring organisationen. I 
nästa steg har vi valt att börja ställa frågor som rör ett ledningsperspektiv, då alla 
intervjuobjekt är högt uppsatta chefer, för att sedan övergå till ett 
medarbetarperspektiv. Avslutningsvis har vi även två frågor kring kommunikationen 
och de kommunikationskanaler som organisationerna använder sig utav. 
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Undersökningsområdena är följande: 
 
1. Intervjuobjektets bakgrund och roll i verksamheten 
2. Organisationens utformning och processer 
3. Ledningen (Struktur och arbete) 

a. Beslutsprocess 
4. Medarbetarna 
5. Kommunikation 
 
Då vi, som tidigare nämnt, både har intervjuat TV-produktionsbolag och TV-kanaler 
kommer intervjuguiden presenteras genom en del för vardera branschen. För en mer 
utförlig beskrivning finns det en bilaga, nedan följer dock en samanställning av 
frågorna som ställts till TV-kanalerna respektive produktionsbolagen. 
 
 

4.2 Frågor till TV-kanaler 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och roll i verksamheten 
 

a. Kan du berätta lite om er organisation och din roll i den? 
 
 

2. Organisationens utformning och processer 
 

a. Hur ser verksamheten ut rent hierarkiskt? 
b. Hur länge har denna struktur funnits, när omorganiserades 

organisationen senast? 
c. Hur stor andel av er produktion lägger ni ut på externa 

produktionsbolag? 
d. Hur långa är projekten, tidsmässigt? 

 
 

3. Ledning struktur och arbete 
 

a. Hur ser relationen ut mellan ledningen och medarbetarna, är den 
strikt formell eller mer avslappnad? 

b. Hur kommunicerar ni ut mål och strategier till era medarbetare? 
c. Hur upplever du ledningens förtroende för medarbetarna? 
d. Hur väl är ledningen insatt i specifika mål för olika delar av 

verksamheten? 
e. Hur väl insatta är ledningen i den rådande situationen för olika delar 

av organisationen? 
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f. I vilken utsträckning lägger ledningen sig i olika gruppers 
arbetsuppgifter? 

 
 

g. Beslutsprocessen 
 

i. Hur ser systemet för hur beslut tas i organisationen (Regler, 
rutiner och formella rättigheter)? 

ii. Hur arbetar ni med att ta fram information, i form av 
beslutsunderlag, vid beslutsfattande? 

iii. Hur ser kommunikationen ut mellan beslutsfattaren och de 
berörda i from av informationskanaler? 

iv. Hur anpassar ni ert beslutsfattande i förhållande till de mål 
som organisationen har? 

 
4. Medarbetarna 

 
a. Vad är den allmänna uppfattningen att företagets kulturella inställning 

till förändringar är? 
b. Hur använder ni er personals kompetens vid beslut kring 

organisatoriska förändringar? 
 
 

5. Kommunikation 
 

a. Vilka kommunikationskanaler använder ni inom företaget? 
i. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 
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4.3 Frågor till Produktionsbolag 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och kontakt med Tv-kanalerna 
 

a. Kan du berätta lite om din organisation och din roll i den? 
b. Vilken typ av kontakt har du haft och din organisation haft med (SVT 

och TV4 eller TVN och TVP)? 
 
 

2. Organisationens utformning och processer 
 

a. Hur uppfattar du (SVT och TV4s eller TVN och TVPs) organisation ur 
ett hierarkiskt perspektiv? 

b. Hur länge uppfattar du att denna struktur har funnits hos dem? 
c. I vilken utsträckning uppfattar ni att (SVT och TV4 eller TVN och 

TVP) arbetar med externa produktionsbolag? 
d. Hur långa är dessa projekt, tidsmässigt? 

 
 
 

3. Ledning struktur och arbete 
 

a. Hur anser ni att relationen ser ut mellan ledningen och medarbetarna i 
(SVT och TV4 eller TVN och TVP), är den strikt formell eller mer 
avslappnad? 

b. Upplever du att ledningen för (SVT och TV eller TVN och TVP) har 
förtroende för sina medarbetare? 

c. Hur väl insatta är ledningen för (SVT och TV4 eller TVN och TVP) i 
den rådande situationen för olika delar av deras organisationer? 

d. I vilken utsträckning upplever ni att ledningen för (SVT och TV4 eller 
TVN och TVP) lägger sig i olika gruppers arbetsuppgifter? 

 
 
e. Beslutsprocessen 

 
i. Upplever ni att det finns ett system för hur beslut tas i (SVT och 

TV4 eller TVN och TVP) (Regler, rutiner och formella 
rättigheter)? 

ii. Hur anser du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) koppling 
mellan mål och beslut ser ut? 

 
 
 



35 

4. Medarbetarna 
 

a. Hur upplever du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) kulturella 
inställning till förändringar? 

 
 

5. Kommunikation 
 

a. Vilka kommunikationskanaler använder (SVT och TV4 eller TVN och 
TVP)? 

i. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 
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• Mycket & Fasta regler & 
rutiner 

• Hierarkisk  
organisation 

• Negativ inställning 
till organisations-
förändringar 

• Otydlighet 
• Flera instanser 
• Beslutsfattare saknar 

information 

 
• Låg andel 

 
• Hög andel 

5. Analysmodell 
  

Kapitlet analysmodell har för avsikt att beskriva den mall som all insamlad data ska 
analyseras utifrån. De olika kriterierna presenteras i samma ordning som i 
referensramen samt i intervjuguiden. 
  
 
Som utgångspunkt för analysmodellen som presenteras nedan har möjligheten att 
tydligt visa vilka element som mäter vilka kriterier varit centralt. Genom att 
presentera alla de kategorier som kännetecknar organisatorisk flexibilitet samt, utifrån 
referensramen, lyfta fram vad som är flexibelt respektive inte för de olika kriterierna 
har vi konstruerat följande modell: 
 
 Ej flexibel  Flexibel 

 
Beslutsprocess 
 
 
Mål 
 
 
 
 
Formell 
struktur 
 
 
 
 
Organisatio- 
nskultur 
 
 
 
 
Makt- 
förhållanden 

 
 
 
 

 
Outsourcing 
 
 
 
 
 

• Kort sikt 
• Mångsidiga 
• Används 

• Lång sikt 
• Ensidiga 
• Används ej 

• Lösa regler & 
rutiner 

• Platt 
organisation 

• Positiv 
inställning till 
organisations-
förändringar 

• Tydlighet 
• Få instanser 
• Beslutsfattare har 

information 
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• Låg användning av 
medarbetares 
kompetens vid 
beslutsfattande 

• Hög användning 
av medarbetares 
kompetens vid 
beslutsfattande 

 
Låg andel 

 
Hög andel 

• Stor maktdistans 
mellan ledning och 
medarbetare 

• Liten maktdistans 
mellan ledning och 
medarbetare 

• Lågt förtroende 
• Hög kontroll 

• Högt förtroende 
• Låg kontroll 

• Ej insatta i 
situationen 

• Ej insatta i mål och 
strategier 

• Lite kontakt med 
organisationen  

• Insatta i situationen 
• Insatta i mål och 

strategier 
• Mycket kontakt med 

organisationen 

• Befintlig struktur har 
funnits länge 

• Organisationsstruk-
turen förändras 
sällan  

• Befintlig struktur är ny 
• Organisationsstruk-

turen förändras ofta 

• Rik information 
förmedlas i ringa 
grad 

• Rik information 
förmedlas i hög 
grad 

 
• Hög andel 

 
• Låg andel 

 
 
Medarbetar- 
skap 
 
 
 
Projekt- 
organisering 
 

 
 

 Ej flexibel  Flexibel 
 

Reengineering 
 
Jämlikt- 
ledarskap 
 
 
 
 
Samarbete 
 
 
 
 
Engagerad 
ledning 
 

 
 
 

 
 
Rörliga 
strukturer 
 

 
 
 
 
Informations- 
teknologi 

 
 
 
 
Förändrings- 
motstånd 
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6. Resultat 
  

Svaren från de intervjuer som gjorts kommer här att presenteras. Intervjuerna med 
Tv-kanalerna inleds med en narrativ berättelse från undersökningsdagen och sedan 
följer en noggrann beskrivning av resultaten. Efter att kanalerna från respektive land 
har presenterats så återfinns en beskrivning av produktionsbolagens syn för de 
aktuella marknaderna. 
  
 
6.1 Sverige 
 
6.1.1 SVT 
Beskrivningen av vår empiri hämtad från Sveriges Television (SVT) inleds med en 
narrativberättelse av de observationer vi gjorde innan vår intervju med Christina Hill 
som är utvecklingsansvarig på SVT i Göteborg. 
 
Narrativberättelse SVT 
Klockan är kvart i ett och vi är ganska stressade då vår intervju skall inledas klockan 
ett och vi gärna vill vara i tid till vårt möte. Regnet står som spön i backen och efter 
att lite hafsigt ha felparkerat bilen springer vi svärandes över både trafiken och 
vädrets inverkan på vårt inte längre så ordnade utseende mot den stora glasdesign 
konstruktion som är SVT och SR (Sveriges Radio) kontor i Göteborg. Väl innanför 
dörrarna kommer vi in i en stor ljus entré som är en kombination av reception och 
café med en imponerande takhöjd. Då vi anmäler oss i receptionen möts vi av en 
kvinna i headset som vänligt men bestämt ber oss att först och främst gå till en av de 
datorer som finns i rummet för att fylla i våra namn, vårt ärende samt vem vi skall 
träffa för att sedan få ett besökskort varefter hon kan ringa upp Christina och anmäla 
vår ankomst. Dock visar det sig efter att proceduren är genomförd att det kanske var 
lättare sagt än gjort att få tag på Christina som inte svarar då receptionisten försöker 
nå henne. Vi, nu något modfällda och oroade för huruvida vi var otydliga då vi 
bokade intervjun, ombeds sätta oss vid den vita disk som löper längs en av glas 
väggarna och vetter mot havet mindre än tio meter ifrån oss. Efter en stund dyker 
dock Christina upp genom samma ytterdörr vi en stund tidigare passerat genom och 
verkar vara ungefär lika missnöjd med vädret som vi är. När hon upptäcker oss skiner 
hon dock upp och kommer mot oss med ett leende. Efter att ha välkomnat oss ber hon 
oss följa med in genom den gränskontroll liknande dörranordning, där den ena dörren 
måste vara stängd för att nästa skall kunna öppnas med en kod. Christina förklarar att 
det finns en del galningar där ute som inte är helt nöjda med SVT efter uppdrag 
granskning med mera, varför dörrarna har en viss funktion även om hon medger att 
personalen nog betraktar arrangemanget som lite överdrivet. Väl innanför går vi 
igenom en lång korridor och upp för en trappa där ett stort och i vårt tycke smakfullt 
designat kontorslandskap öppnar sig. Vi följer med Christina in i ett stort 
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konferensrum med glasväggar vilka dekorerats med personliknade figurer i vitt var 
efter vår intervju tar sin början.  
 
Intervju med Christina Hill 
Då intervjun inleds med vår fråga om Christina kan berätta lite om SVTs organisation 
samt beskriva sin roll får vi först, vad vi på rimliga grunder kan förmoda är, en något 
förenklad beskrivning av hur SVT är organiserat. Hon förklarar att SVT är uppbyggt 
kring ledningen i Stockholm, under dem finns en programledning som består av en 
ATV chef (Annie Wigelius) samt ett antal programbeställare. (ATV är på 
företagsslang allt som inte är nyheter och sport). Jämte denna grupp finns den som är 
chef för nyheter. Under ATV chefen och programbeställarna finns fyra enheter 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå som fungerar fristående och levererar 
program till program ledningen. Dessa enheter får uppdrag av programbeställarna, var 
och en av dessa enheter leds av en ATV chef, en program chef för fakta och 
underhållning samt en för samhälle och drama och en utvecklingsansvarig, vilket är 
Christina Hills uppgift på ”Göteborgsenheten”. Därunder finns programchefer, 
ekonomi, stab med mera. Organisationens uppbyggnad kan utan tvekan beskrivas som 
komplex. Ett exempel på detta skulle kunna vara ”G100” gruppen som är en grupp av 
de hundra högsta cheferna på SVT.  
 
Christina berättar även att den senaste stora organisatoriska förändringen 
genomfördes för 5 år sedan då organisationen centraliserades och flera av de 
regionala kontoren togs bort. Samtidigt bestämdes att beställningarna av program 
skulle göras från den grupp som ovan beskrivits som programbeställarna. Denna 
grupp fanns inte före denna förändring, då varje region blev tilldelade en summa att 
producera program för. På detta sätt skulle en strategi och en samordnad tablå bli mer 
tillämpbar för hela organisationen.  
 
Rörande externproduktion av TV-program skall femtio procent genomföras av 
externa produktionsbolag men Christina menar på att det i praktiken till och med är en 
något större del av programmen som produceras externt. Rörande tidsperspektivet på 
de externa produktionerna så varierar det ganska mycket men det är oftast mer än en 
säsong som genomförs. I ett längre perspektiv menar Christina även på att det är 
lättare ett genomföra längre samarbeten med produktionsbolagen då de program som 
levererats varit framgångsrika. De Interna produktionsuppdragen rullar dock på under 
ännu längre tid.  
 
SVT är en organisation fylld av mellanchefer och de finns relativt få personer i den 
absoluta ledningen. Christina menar på att relationen mellan mellancheferna och 
medarbetarna inte är särskilt formell men att relationerna till beställarorganisationen 
och programledningen sannolikt är något mer formella, då det är få personer som 
arbetar tätt tillsammans med dessa högre uppsatta grupper i organisationen. För att 
föra ut Mål och strategier i organisationen så sätter den högsta ledningen i Stockholm 
upp ett dokument och ett antal uppe efter att ha kommit fram till detta tillsammans 
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med chefer från olika delar av organisationen vid ett planeringsmöte som genomförs 
varje år. Detta dokument går ut till ledningen för de fyra regionerna som sedan har till 
uppgift att sprida kunskapen och implementera mål och strategier. Detta fungerar 
även som en form av grund då bland annat nya program tas fram. Där utöver skickar 
programledningen ut dokument med efterfrågade titlar och instruktioner. Dessutom 
menar Christina på att då det som i nuläget går bra för SVT så är det relativt lätt att få 
förtroenden på flera nivåer i organisationen. 
 
Christina menar även på att mål och strategier som ledningen sätter upp är tydliga och 
genomgående i organisationen. Dessa instruktioner anger även i vilken riktning 
organisationen skall verka. Detta medför även att ledningen kan vara säkra på att 
organisationen verkar åt samma håll. Gällande situationen så är SVT en stor 
organisation och det är i praktiken svårt för ledningen att hålla sig uppdaterade om 
situationen i alla delar av verksamheten. Ändå menar Christina på att ledningen får 
reda på om det uppstår större problem med något projekt och att de blir uppdaterade 
om det är nödvändigt. Någon större insikt i den dagliga verksamheten har dock inte 
den högsta ledningen då detta inte uppfattas som deras uppgift. Ledningen går inte 
heller in och detaljstyr i organisationen dagligarbete.  
 
Vid beslutsfattandet inom SVT, framförallt inom programorganisationen så finns ett 
tydligt system för hur besluts fattas och då en projekt organisation tillämpas inom 
denna del av verksamheten så är det projekt ledaren som har sista ordet. Då beslut 
som går utanför något av projekten måste fattas så är detta programchefens uppgift. 
Skulle besluten vara även större så går dessa upp till program ledningen och 
beställarorganisationen och skulle besluten vara ännu mer omfattande så kopplas den 
absolut högsta ledningen in. Då detta system för beslutsfattande är väl etablerat så går 
man inte runt detta system då beslut fattas.  
 
För att ta fram beslutsunderlag till exempelvis ett beslut rörande huruvida en 
produktion skall genomföras så arbetar SVT grundliganalys för att ta fram 
information rörande beslutet. Därefter går informationen upp till beställarna som 
bearbetar programförslaget varefter dessa i en diskussion med programledningen 
fattar ett gemensamt beslut. De vanligaste vägarna att kommunicera ut beslut samt 
dessas praktiska konsekvenser är mail, telefon och möten mellan medarbetare och 
mellanchefer. Kommunikationen med ledningen i Stockholm sker dock även via 
videokonferenser då tidigare nämnda kanaler av ett eller annat skäl inte är praktiska 
eller över huvud taget möjliga. Ytterligare en viktig faktor vid beslutsfattande är de 
mål och riktlinjer som är mycket tydliga och fungerar som vägledning vid i princip 
alla beslut på högre nivå i organisationen. Dessa beslut är som tidigare nämnts mycket 
tydliga och är inte flexibla, det finns inget utrymme för personliga preferenser då 
beslut skall fattas.  
 
Gällande den kulturella inställningen till förändringar så menar Christina att den har 
blivit betydligt mer positiv till förändringar de senaste åren. Trotts detta är SVT en väl 
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etablerad organisation och det finns ett tydligt motstånd mot stora förändringar. Det 
finns en allmänuppfattning om att organisationen är något trögrörlig. Christina menar 
dock på att denna uppfattning eventuellt förföljer organisationen något då hon menar 
att organisationen nu är mer slimmad och betydligt mer lättrörlig än tidigare. Dock 
finns även denna något mer trögrörliga bild även internt då många medarbetare varit i 
organisationen länge och uppfattar att alldeles för många förändringar genomförs 
inom organisationen. Detta är ytterligare ett exempel på att det finns ett visst motstånd 
mot förändringar inom SVTs organisation. Christina menar även att organisationen är 
relativt flexibel för att vara såpass stor.  
 
En svaghet som finns är dock att medarbetarnas kompetens inte används i så stor 
utsträckning vid förändringar. Detta är sannolikt svårt i alla stora organisationer. 
Besluten tas standardiserat och det finns inte utrymme att ta in fler perspektiv i beslut 
rörande organisatoriska förändringar. 
 
 
6.1.2 TV4 
 
Narrativberättelse TV4 
Stressen börjar kännas mycket påtaglig nu. Vi har precis återvänt från vår resa till 
Polen utan att ha lyckats genomföra vår intervju med TVP och här i Sverige återstår 
fortfarande intervjun med TV4. Vår första kontakt tog vi redan fyra veckor tidigare då 
vi haft en intensiv mail-korrespondens med Michael Grimborg som är 
försäljningsdirektör på TV4. Michael var mycket hjälpsam och satte oss i kontakt med 
Carl Hemmingsson som är biträdande försäljningschef. Vi har dock tidigare 
misslyckats med att komma i kontakt med Carl och tiden börjar bli knapp. Under 
tisdagen lyckas vi dock nå Carl på det telefonnummer vi fått av Grimborg, men 
lyckan av att få veta att Carl gärna ställer upp på en intervju blir kortvarig. 
Anledningen är att vi även får veta att han är i Paris och skall återkomma med ett 
förslag på när det passar med en intervju. Vi känner oss lite uppgivna men hoppet 
finns fortfarande att Carl mot all förmodan skall föreslå en tid i slutet av veckan. Då 
Carl återkommer till oss via mail med förslaget att genomföra intervjun på onsdagen 
den följande veckan är förtvivlan nära. Men då vi meddelar att vår deadline är på 
måndagen så meddelar Carl att det inte är omöjligt att lyckas klämma in en intervju 
över telefon på fredag eftermiddag.  
 
Intervju med Carl Hemmingsson 
Carl är biträdande försäljningsdirektör och har jobbat på TV4 i snart 12 år. Detta 
innebär att han är ytterst ansvarig för all reklamförsäljning i Sverige. TV4s hierarki 
beskrivs som tydlig, exempelvis innehåller försäljningsavdelningen en försäljnings 
direktör, biträdande försäljningsdirektör (Carl), fem försäljningschefer samt säljkåren. 
Denna säljkår är sedan uppdelad på olika typer av försäljning. Därutöver finns 
outsourcade lokala försäljningskontor vilka arbetar nära denna del av TV4s 
organisation. På programsidan så är organisationen uppdelad i tre nivåer med 
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exekutiva producenter längst ner då dessa jobbar direkt mot produktionsbolagen. 
Denna struktur har kontinuerligt förändrats i takt med att nischkanalerna vuxit och 
dessa har då inkorporerats i verksamheten då den marknadsmässiga positionen 
stabiliserats.  
 
Carl uppger att TV4 lägger ut i princip allt utom inköp och nyheter på externa 
produktionsbolag. Dock har man sedan den första januari 2012 även outsourcat 
nyheterna till ett externt produktionsbolag som dock ägs av TV4. Resultatet av detta 
är att mer eller mindre all TV-produktion som görs av externa aktörer. Alla de inköp 
som görs hos TV4 bygger oftast på säsongskontrakt. Detta innebär att exempelvis 
produktion görs för en vår eller höst och således följer även försäljningsavdelningen 
denna modell då reklamen är anpassad till typen av TV. 
 
Relationerna inom TV4 beskriver Carl som avslappnade mellan de anställda även om 
arbetssättet är formaliserat. Detta innebär att Carl uppfattar arbetssättet som 
strukturerat och professionellt men att samtalston och interaktion sker under 
avslappnade former. Exempel på detta är regelbundna uppföljningsmöten av de 
månads-, kvartal-, årliga och treårsplaner som genomförs på möten som mer liknar 
diskussioner. Då exempelvis mål och strategier ska kommuniceras är också möten det 
vanligaste forumet för dessa utbyten. Dessa möten sker dock på avdelningsnivå vilket 
gör att få personer inte får en övergripande bild av verksamhetens mål men att alla får 
en djup förståelse för de som berör dem. Personalen på TV4 arbetar sedan, utifrån de 
mål som satts upp, individuellt och om allting fungerar som det ska så har man som 
medarbetare stor frihet och kan disponera sin egen tid. Är det däremot så att målen 
inte uppfylls så väljer ledningen ofta att undersöka den enskilda individens arbete 
noggrannare och om nödvändigt, vidta åtgärder. På samma sätt som personalens insikt 
i målen begränsas till avdelningarna så begränsas även den högsta ledningens insikt i 
de olika avdelningarnas dagliga arbete. 
 
Vid beslutsfattande så finns det tydliga riktlinjer kring hur och varför de ska fattas. 
Som underlag för dessa beslut används gärna personalen som bollplank men det är i 
slutändan den med formell beslutanderätt som tar beslutet. Besluten kommuniceras 
sedan till medarbetarna genom, om möjligt, personliga möten. Finns det inte 
möjlighet så görs det dock per telefon eller mail. Som nämnts ovan, är riktlinjerna 
kring beslut tydliga. Målen styr helt och hållet besluten och det ses som centralt att 
det även går i linje med den budgetkalkyl som man följer. 
 
Carl anser att förändringarna för TV4 är bra dock förklarar han tankesättet på följande 
sätt ”Förändring är bra, om det inte gäller en själv”. Devisen tolkar vi på samma sätt 
som flera andra respondenter har förklarat det, förändring skapar osäkerhet och 
personalen risker gärna inte sin position i verksamheten. Avslutningsvis förklarar Carl 
att kommunikation ”face to face” är den viktigaste kommunikationskanalen inom 
företaget. dock är detta inte alltid möjligt och då har e-mail fått en betydande roll. 
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6.1.3 Produktionsbolagen syn på TV-kanalerna i Sverige 
 
SVT 
Den allmänna synen som vi uppfattar efter intervjuerna med produktionsbolagen är att 
SVT är en mycket professionell och framåtsträvande organisation. Utöver detta så är 
SVT ett stort företag med många anställda och en mycket tydlig hierarki. 
Anledningen till att organisationen är så tydligt hierarkiskt skulle förutom 
omfattningen kunna bero på det faktum att det finns mycket föreskrifter som reglerar 
SVT verksamhet. Den bakomliggande anledningen till dessa är att SVT direkt eller 
indirekt får sina anslag från staten varför självfallet motkrav finns på verksamheten.  
 
Konsekvensen är att SVT uppfattas som en organisation med många nivåer, tydligt 
definierade processer och en stark hierarki. Då syftet med SVTs programverksamhet 
upplevs företaget i stället jobba efter en ”DNA kod” som skall leda verksamheten åt 
samma håll. Denna uppfattas dock som relativt otydlig och olika beslut kan vara svåra 
att förutspå.  
 
SVT är även en organisation som genomför många produktioner internt och då 
samarbeten med externa produktionsbolag genomförs upprättas tydliga krav på vad 
man förväntar sig av produktionsbolagen. För att ha kontroll över produktionerna så 
använder sig SVT förutom av specificerade krav även av egen personal som närvarar 
under projekten. Trots denna starka kontroll så uppfattar man externt att det finns en 
stark förnyelsekraft när det gäller programutbudet, vilket medför att även en 
succéproduktion kan läggas ner och därmed göra det även svårare att förutse 
organisationens handlande.  
 
Den tydliga hierarki som finns inom SVT avspeglar sig även på relationerna mellan 
chefer och medarbetare och även om dessa är avslappnade så är det tydligt vem det är 
som fattarbeslut och inte. Man upplever även att det är hierarkiskt reglerat och tydligt 
vem som får vilka förtroenden inom organisationen och i vilken mån en medarbetare 
kan agera själv ständigt. Detta kan exemplifieras med att ett beslut ofta måste passera 
flera instanser inom SVT innan det kan godkännas. Detta leder till att beslut ofta drar 
ut på tiden. Ytterligare en följd att den tydliga hierarkin blir att när en person väl fått 
ett förtroende så kommer denna få arbeta självständigt inom de ramar som satts upp 
utan att någon kommer och lägger sig i arbetet.  
 
Då SVT är en stor organisation uppfattas det vara nästintill omöjligt för ledningen att 
vara insatta i den rådande situationen i olika delar av verksamheten. Ändå uppfattas 
SVTs ledning vara engagerade samt att de försöker hålla sig uppdaterade på prestige 
projekten.  
 
Då beslut fattas uppfattas det finnas mycket inbyggda regler och rutiner, innan ett 
beslut kan fattas måste det ofta passera genom flera nivåer i organisationen samt 
genom gå granskning enligt fastlagda rutiner. Ytterligare en faktor som spelar in vid 
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beslutsfattandet inom SVT är public service uppdraget som i många avseenden 
präglar besluten. Det är dock något otydligt exakt vilka mål som används då 
organisationen inte strävar efter kommersiell framgång, detta medför att det är oklart 
exakt vad som ligger till grund för ett beslut. Bakgrunden beskrivs som en ”DNA 
kod” och en respondent uppger att man kan känna på sig om ett program är ett ”SVT 
program eller inte” med bakgrund i den outtalade ”DNA koden”.  
 
Vid kommunikation mellan SVT och de externa produktionsbolagen uppfattas åter 
igen hierarkin göra sig påmind då informationen ofta måste passera flera lager och 
ibland går förlorad på vägen. Detta vägs dock i viss mån upp av att kommunikationen 
är rak och tydlig även ofta skriftlig då SVT föredrar att kunna gå tillbaka för att 
bekräfta vad som bestämts och inte.  
 
Den kultur som uppfattas på SVT kan sägas gå ut på att följa de regler och rutiner 
som finns och dessa bryter man ogärna. Organisationen uppfattas även som 
nytänkande och professionell. 
 
TV4 
Även TV4 upplevs som en relativt hierarkisk organisation med många chefsposter 
och det kan ibland vara svårt att som utomstående veta vem som skall kontaktas 
angående vad. Trots denna hierarki beskrivs TV4 som en både demokratisk och 
informell organisation med mycket kompetenta medarbetare. TV4 har sendan starten 
haft en relativt innovativ organisations struktur och man har jobbat mycket med 
externa produktionsbolag. TV4 jobbar idag med att lägga ut till och med mer av TV 
produktionen på utomstående aktörer, organisationen håller för tillfället på att lägga ut 
dess sista interna produktion (nyheterna). Detta kommer dock att läggas ut på ett 
dotterbolag till TV4. Likt flera av de andra TV-kanaler, så föredrar TV4 att i 
uppstarten av ett program att hålla avtalstiden och därmed samarbeten korta vanligtvis 
till enbart en säsong. Dock uppfattas det som lättare att förutspå om dessa samarbeten 
kommer att fortsätta, då man uppfattar att TV4 kör ett framgångsrikt program fram till 
och med att detta så att säga är kommersiellt slut.  
 
Relationerna mellan chefer och medarbetare uppfattas som informella och 
arbetsmiljön beskrivs som demokratisk och präglad av en dialog mellan de som 
arbetar på TV4. Ett exempel på detta är att de externa produktionsbolagen i viss mån 
upplever att det är många personer på olika nivåer inom TV4 som kan driva igenom 
ett beslut, och inte enbart den som har den formella beslutanderätten. Klimatet 
beskrivs även som öppet med mycket dialog. Kontakten med organisationen beskrivs 
även som informell, då någon på TV4 kan höra av sig lite när som helst och meddela 
att de tyckt om ett program eller inte. På frågan om det finns förtroende för 
medarbetarna från ledningens sida så är svaret lite svävande då det kan vara svårt att 
säga men att man upplever att förtroende finns men att det snarast beror på personliga 
relationer.  
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Ledningen för TV4 uppfattas vara någorlunda insatta den rådande situationen i 
organisationen i alla fall då det gäller nya och stora projekt men kanske inte fullt så 
mycket i de mer rutinartade uppgifterna. Ledningen uppges även bestå av ”TV- 
människor” som är genuint intresserade av TV och vill vara insatta i den utsträckning 
som det är möjligt. Huruvida personer i olika chefspositioner lägger sig i olika 
gruppers arbetsuppgifter så uppfattar man att detta sker konstant men att det kanske 
även är en del av branschen, och kanske snarare en konstant dialog mellan personer 
på olika nivåer inom organisationen.  
 
Då olika beslut skall fattas inom TV4 så är åter igen dialogen central då man menar 
på att beslut i alla fall rörande produktionerna i för det mesta sker i en dialog mellan 
produktionsbolagen och TV4. Det finns inte heller något tydligt utarbetat system för 
hur beslut fattas på TV4. Det finns dock en tydlig koppling mellan mål och beslut då 
besluten grundar sig i det kommersiella i stor utsträckning. Reklamintäkter och 
tittarsiffror har stor på verkan på det beslut som fattas man uppfattar dock att det även 
finns en programvision som ibland hamnar i konflikt med de kommersiella målen, 
som är de dominerande detta medför att det är lite lättare att förutse TV4 beslut än till 
exempel SVT.  
 
Den kommunikation som sker mellan produktionsbolagen och TV4 beskrivs som 
informell, och beror i relativt stor utsträckning på personligarelationer. Ett problem i 
kommunikationen kan vara att den uppfattas som svårt att veta vem som man skall 
kommunicera med angående en viss fråga då det kan vara oklart vem som har ansvar 
för vad.  
 
Kulturen på TV4 uppfattas som lite opportunistisk då man som organisationen har en 
mycket stark anknytning till sin kommersiella modell. Följden anses bli att 
lönsamheten ger förändring snarare än att förändring ger lönsamhet. På så sätt kan 
organisationen uppfattas som något reaktiv. 
 
 

6.2 Polen 
 
6.2.1 TVP 
Intervjun med TVP var tilltänkt att göras under vårt Polenbesök. Dock uppstod 
komplikationer och helt plötsligt var det saker som kom emellan. Anledningen till att 
intervjun ställdes in är oklar men utifrån vår intervju med de polska 
produktionsbolagen etc. så får man en föraning. Situationen är nämligen sådan att den 
högsta ledningen, till viss del, byts ut beroende på om de politiska värderingarna går i 
linje med den styrande regeringen eller inte. Således så blir det en risk att uttala sig 
om företaget då möjligheten att fel saker kommer fram finns, vilket då kan leda till 
problem för individen på sin arbetsplats. Det finns också ett problem i att få av 
företagets anställda ens talar engelska. 
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6.2.2 TVN 
 
Narrativ berättelse TVN 
Det regnar i Warszawa och taxin har precis passerat ett militärmuseum och en 
oräknelig mängd gråa betonghus när vi plötsligt ser ITI byggnaden där TVN har sina 
lokaler. Det är en stor byggnad i grön skimrande glas och polerad stenfasad vilket 
kontrasterar starkt till den omgivning vi passerat under vår taxifärd. Efter att bilen 
passerat bommarna som blockerar infarten och meddelat vårt ärende kliver vi ut och 
går den korta vägen till entrén som är byggd som ITIs logotyp (ITI är Koncern som 
äger majoriteten av aktierna i TVN). Väl innanför de elektroniska skjutdörrarna i glas 
kommer vi dock inte så långt då det annars stora rummet med säkert 20 meter till tak 
som inhyser såväl café som en mindre alltiallo butik är avskilt med den 3 meter hög 
glasvägg. Innanför denna sitter fyra sekreterare och vi ser även beväpnade vakter. Här 
kunde dock vårt äventyr ha slutat då sekreterarna ställde sig helt frågande till vem 
Bogdan Czaja var. Missförståndet kunde till slut lösas genom att vi fick skriva ner 
namnet på en lapp som vi kunde överlämna genom en liten lucka i glas väggen. Efter 
detta sken sekreteraren upp och uttalade namnet korrekt, enligt oss inte särskilt olikt 
från hur vi uttalat detta. Vi ombads i alla fall ta av oss jackor och kavajer samt lägga 
våra värdesaker i små plast lådor som gick genom en genomlysnings maskin (sådan 
som finns på flygplatser) samt passera en metalldetektor. Därefter var vi inne! Man 
tilldelade oss besöksbrickor som vi fick fästa på kavajslagen och hänvisade oss till 
TVNs reception på fjärde våningen. Väl där ombads vi vänta, vi slog oss ner i en 
modern svart skinnsoffa och betraktade omgivningen. Vi satt på en stor öppen 
inomhusbalkong med små piedestaler med bilder på vad vi tolkade som 
programledare och stora glasskåp som inrymde en oräknelig mängd priser av olika 
slag. Efter att ha väntat i kanske fem minuter kommer en medelålders man i grå 
kostym och blå skjorta och presenterar sig som Bogdan. Vi drar en lättnadens suck 
över att vi valt att lämna slipsarna hemma (morgonens stora dilemma) då inte heller 
Bogdan har någon slips. Han frågar oss om vi föredrar att genomföra vår intervju på 
hans kontor eller om vi föredrar att vara nere i cafét på bottenvåningen. Vi svarar att 
vi föredrar att genomföra intervjun på hans kontor då vi sannolikt får vara ifred i 
större utsträckning där. På vägen dit frågan han om vi vill ha kaffe eller te och efter 
våra svar så ber han sin sekreterare hämta kaffe, detta är givetvis enbart vår tolkning 
av samtalet då det genomfördes på polska och vi inte förstod ett enda ord, följden blev 
i vilket fall att en snyggt upphälld caffelatte uppenbarade sig någon minut senare. 
Bogdans kontor är ganska litet, cirka tre gånger fyra meter men inhyser förutom ett 
något överbelamrat skrivbord såväl hyllor, platt-TV som två besöksfåtöljer. Vi slår 
oss ner och inleder samtalet med att uttrycka vår tacksamhet över att få vara där samt 
en kort återberättelse av vad vår studie går ut på samt vilka andra organisationer vi har 
och kommer intervjua. Efter att Bogdan godkänt att vi spelar in samtalet och vi talat 
något om hur och var uppsatsen eventuellt kan komma att publiceras inleds intervjun. 
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Intervju med Bogdan Czaja på TVN 
Bogdan är ”deputy programming director” på TVN vilket innebär att han är ansvarig 
för schemaläggning av program och en del av produktionen av TV-program. TVN är 
som organisation uppdelat i tre divisioner TV-kanalerna, den digitala plattformen och 
internetportalen, som har ungefär trettio millioner användare. I övrigt arbetar företaget 
mycket med andra företag, genom att antingen gå in som majoritets eller minoritets 
ägare. Resultatet blir sedan att företaget som man är delägare i kan ta ansvar för den 
typ av tjänster som man arbetar med även för TVN och således sprids riskerna. Själva 
kärnan av TVN är TV-kanalerna då det är dessa som på sätt och vis håller samman de 
olika delarna av verksamheten. Denna struktur förändras ständigt och den nuvarande 
strukturen har endast funnits i tre månader. Fler förändring håller på att genomföras. 
Värt att tillägga är att TVN startades för enbart fjorton år sedan. 
 
Bogdan menar på att TVN arbetar med externa produktionsbolag i stor utsträckning 
och med en grov uppskattning skulle ungefär femtio procent av produktionerna 
genomföras externt. TVN har dock även en, enligt Bogdan, mycket stark egen 
produktion (inhouse production). Förr producerades en större del av programmen av 
TVN själva, då utbuden av externa produktionsbolag tidigare varit betydligt svagare 
än vad det är i dagsläget. Detta innebar att de externa aktörerna inte kunde leverera 
den efterfrågade kvaliteten. Resultatet blev att man idag har en stor internproduktion 
med mycket erfaren och kompetent personal. I dag är det framförallt mindre 
omfattande program som produceras internt och de stora produktionerna som sänds på 
”prime-time” köps in från externa produktionsbolag. Vid dessa samarbeten med 
externa produktionsbolag försöker TVN i allmänhet att hålla dessa så korta som 
möjligt. Anledningen till detta är att organisationen inte vill binda upp sig under för 
lång tid och därigenom förlora förmågan att anpassa sig till förändrade 
omständigheter. Det kan till exempel röra sig om förändrade tittarsiffror eller 
efterfrågan på reklamplatser. Med denna bakgrund brukar man endast binda upp sig 
till en säsong och i stället förnya kontrakten om produktionen är kommersiellt 
framgångsrik. 
 
Gällande hur pass formella relationerna är mellan chefer och medarbetare på TVN, 
menar Bogdan att det är en fråga om perspektiv. Jämfört med till exempel Frankrike 
anser han att det är att betrakta som informellt, men om man jämför med till exempel 
Skandinavien som har en väldigt informellt ”klimat” så är nog relationerna på TVN 
att betrakta som ganska formella. Ändå menar Bogdan att relationerna på TVN är 
både avslappnade och informella även om det givetvis är tydligt vem som är chef och 
medarbetare. Det är dock så att relationerna blivit något mer formella sedan 
organisationen var nystartad, detta hänger samman med att företaget växer och då blir 
strukturen mer formell och så även relationerna. Även mål och strategier försöker 
man förmedla på ett informellt sätt. Vanligast sker det genom möten eller i cafeterian 
men när detta inte är möjligt används mail eller telefonsamtal. Gällande förtroende, så 
finns det relativt mycket förtroende mellan chefer och medarbetare, även om det 
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varierar med hur det går för företaget. I dagsläget så går det inte så bra och då menar 
Bogdan att det är svårare att få förtroende inom organisationen. 
 
Bogdan anser att cheferna måste vara insatta i, inte bara sina egna delar av 
organisationen, utan även flera andra delar av den. Anledningen till detta är de olika 
avdelningarna konstant interagerar. Då detta sker, behöver cheferna förstå 
förutsättningar för inte bara sin egen del av organisationen utan även andra delar. 
Bogdan menar dock att han lika lite som någon annan kan ha insikt i alla delar av 
organisationen men är väl insatt i sin egen avdelning samt de delar som han 
samarbetar med, till exempel ekonomiavdelningen. På frågan om chefer lägger sig i 
medarbetarnas arbetsuppgifter så menar Bogdan att man inte lägger sig i specifika 
uppgifter, men att man diskuterar det som sker för att allt skall bli så bra som möjligt. 
Han menar även att medarbetarna arbetar självständighet då det går bra men att 
ledningen kollar upp vad som händer, om till exempel ett program skulle börja gå 
sämre.  
 
När beslut skall fattas inom TVN så försöker man att i så stor utsträckning som 
möjligt hålla processen informell och inte binda upp sig med för mycket regler. För 
det mesta handlar det om ett informellt samtal där men i samförstånd tar ett beslut och 
där efter genomför det, inga papper behöver skrivas eller procedurer följas. Det finns 
givetvis undantag då mycket stora beslut skall fattas, men i det dagliga arbetet 
försöker man att hålla beslutsfattandet så informellt som möjligt. Även om man 
försöker vara informella och undvika byråkrati så har organisationen även ur denna 
aspekt blivit mer formaliserad än var den var tidigare, vilket återigen hör samman 
med att organisationen växer. Även då beslutsunderlag tas fram så är grundbulten 
samtal och diskussion mellan dels beslutsfattarna, men även med den del av 
organisationen som jobbar med att ta fram beslutsunderlaget. Vid majoriteten av alla 
beslut så är det dialogen mellan de inblandade som ligger till grund för besluten. Vad 
som dock ska tilläggas är att TVN är ett börsnoterat företag med avkastningskrav och 
således är alltid tittarsiffror och reklam mycket viktiga.  
 
På frågan om man tar hänsyn till personliga konsekvenser vid beslut och om man tar 
in medarbetarnas syn på beslutet som skall fattas så menar Bogdan att man pratar med 
varandra och försöker hålla de som påverkas informerade. Detta handlar dock mer om 
att besluten kommuniceras till de som påverkas än att det blir en del av 
beslutsprocessen.  
 
Den kulturella inställningen till organisatoriska förändringar menar Bogdan är svår att 
uttala sig om för hela organisationen, då denna sannolikt skiljer sig ganska mycket 
från person till person. Han menar att det finns en utbredd medvetenhet om att man 
måste anpassa sig som organisation för att fortsätta vara effektiva. Trots denna 
medvetenhet så tycker man fortfarande att det är bra som det är och man vill helst inte 
förändra hur man gör saker och ting. Bogdan menar att man normalt försöker jobba 
efter den budget som fastslagits för året. Men i situationer som den rådande då 
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marknaden är mycket osäker, tvingas organisationen att anpassa sig genom att reagera 
på kortare sikt till och med månad för månad. Detta betyder inte att man förändrar 
strukturen men att man måste anpassa bland annat besluten och hur dessa fattas för att 
vara så flexibla som möjligt. Man förstår att detta är nödvändigt men många skulle 
ändå föredra att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare.  
 
Vid beslutsfattande så försöker man att använda sig av medarbetarnas kunskap genom 
en konstant dialog mellan beslutsfattare och medarbetare. På detta sätt kan 
beslutsfattaren ta in medarbetarens syn på den aktuella frågan, även om dessa formellt 
sett inte är inblandade i beslutsfattandet. Detta fungerar dock inte alltid, då 
beslutsfattaren på högsta nivå i hierarkin inte har samma dagliga kontakt med 
medarbetarna. Det som då kan hända är att, besluten som fattas är logiskt sett riktiga 
och fördelaktiga för TVN i stort men inte praktiska i det dagliga arbetet. 
 
För att kommunicera inom organisationen så försöker man att prata med varandra 
ansikte mot ansikte när detta är möjligt. Vid kommunikation mellan olika avdelningar 
medger Bogdan att kommunikationen blir mer formell då man i större utsträckning 
använder sig av framförallt email. Anledningen till detta är att undvika missförstånd i 
kommunikationen, samt ha den säkerhet i att informationen gått fram som ett sparat 
meddelande med datum ger både avsändare och mottagare. Under de senaste 
månaderna så har man även börjat med videokonferenser då i huvudsak mellan de 
kontor som är geografiskt långt ifrån varandra. Värt att nämna är att man nyligen 
slutat använda sig av fax.  
 
 
6.2.3 Produktionsbolag i Polen 
Det polska produktionsbolaget som är intervjuat är en stor och etablerad organisation 
på marknaden som tillsammans med tre andra produktionsbolag är de största 
aktörerna på marknaden. Bolaget är leverantör till både TVP och TVN vilket gör att 
insynen är god i dessas båda verksamhet. Intervjupersonen har även kontakt med 
ledningen hos båda företagen på en nästan daglig basis samt även med personer 
längre ner i respektive hierarki. 
 
Upplevelsen av TVN 
TVN och dess olika kanaler beskrivs som ett mycket ungt och dynamiskt företag. Det 
sker en ständig förändring i takt med att bolaget växer men företaget känns samtidigt 
tryggt och stabilt. Då företaget utvecklades efter att revolution etc. hade genomförts i 
Polen beskrivs det också som ett bolag med en modern struktur. Företaget arbetar 
utifrån ett stort kontor i Warszawa och har sedan endast några mycket små kontor runt 
om i Polen för att kunna täcka nyhetsrapporteringen. Marknadsandelen bedöms vara 
mellan 16 % och 18 % beroende på hur man räknar och trenden pekar starkt uppåt. 
Den hierarkiska strukturen bedöms som mycket platt i TVN, företagets 
majoritetsägare är ITI Group men är samtidigt börsnoterat. Resultatet av detta är att 
det endast finns en styrelse ovanför Vd:n på TVN. Vad som dock kan tilläggas är att 
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majoriteten av dessa styrelseplatser innehas av ITI Group. Andelen outsourcing 
bedöms vara mellan 20% - 30% av de producerade timmarna men ur ett 
budgetperspektiv är denna andel större då majoriteten av de dyra produktionerna är 
outsourcade. 
 
Genom att titta på organisationerna utifrån de högst uppsatta cheferna är bilden 
mycket klar över att de är professionella i sitt arbete. Alla är seriösa men de finns 
samtidigt en tydligt men informellt sätt för hur man kommunicerar och tar beslut. 
Kommunikationen sker gärna muntligt och formella kontrakt används inte i någon 
större utsträckning. Tilliten mellan chefer och medarbetare bedöms också som mycket 
hög, personalen anses vara mycket kompetent och således vet cheferna att deras 
hierarkiskt underställda gör ett bra jobb som inte behöver ifrågasättas. De högsta 
cheferna har också genomgående funnits med sedan ett väldigt tidigt skede i bolagets 
historia. Detta gör att företagets chefer är mycket införstådda i verksamhetens alla 
aspekter.  
 
Besluten i TVN tas på ett informellt sätt men kommuniceras till de berörda parterna 
mer formellt. Respondenten ser detta som ett resultat av att bolaget är börsnoterat men 
också för att minska risken för missförstånd. Kopplingen mellan beslut och företags 
mål blir oftast mycket tydlig då det yttersta målet för företaget är att tjäna pengar. 
Således finns den finansiella aspekten där även om vägen till det finansiellt bästa 
resultatet på både kort och lång sikt kan vara svårt att bedöma. 
 
Förändringsmotståndet hos TVN bedöms som lågt då det är en organisation i ständig 
förändring. Företaget anställda är således vana vid det och som ett resultat av den 
positiva utveckling som företaget har haft historiskt så blir således inställning positiv. 
 
Avslutningsvis upplevs kommunikationen med TVN som informell med avseende på 
typen av faktisk kommunikation som sker. Ordet kan i flera fall väga tyngre än 
skriftliga rapporter, men mail används också mycket. 
 
Upplevelsen av TVP 
Företaget TVPs historia beskrivs som mycket lång med sina rötter i tiden direkt efter 
andra världskriget. Bolaget har en mycket tung struktur och är också en mycket stor 
organisation. Företaget förklaras ha flera mycket stora kontor runt om i landet och en 
arbetsstyrka på minst 4000 personer. Det är också mycket starka fackföreningsrörelser 
i TVP och inom företaget finns det 22 stycken olika fackföreningar beroende på 
arbetsgrupp. Dessa fackföreningsrörelser förklaras som ett mycket starkt skydd för de 
anställda och gör uppsägningar mycket dyra och komplicerade. Marknadsandelen för 
företaget uppskattas till 20% - 25% men sägs varit 50% för bara fem år sedan. Inom 
TVP så har man försökt att genomföra förändringar, men detta är något som upplevts 
som komplicerat då rutiner och tillvägagångssätt är mycket djupt rotade. Således har 
inga stora organisatoriska förändringar skett sedan företagets födsel. 
 



51 

Den struktur som beskrivs innehåller också många hierarkiska led, i praktiken innebär 
detta att det är fem hierarkiska nivåer ovanför varje kanals VD. Strukturen bygger på 
att högst upp sitter regeringen. Där efter kommer finansdepartementet som tilldelar 
TVP en viss summa pengar. Under finansminisdepartementet sitter sedan en grupp 
om fem personer vars uppgift är att handleda företagets styrelse, dessa personer är 
politiskt tillsatta. Under denna grupp sitter den faktiska styrelsen som i sin tur 
kommunicerar med koncern Vd:n som i sin tur har TV kanalernas högst Chef under 
sig.  
 
TVP som kanal är som ovan nämnt en mycket stor organisation men har också 
mycket omfattande produktionsresurser. Således väljer man att producera mycket av 
sina program själva. Utifrån andel av budget så är det svårt att säga hur stor denna 
andel är, delvis för att företaget redovisar ständiga förluster, men uppskattningsvis så 
är ca 5% av TV timmarna producerade av externa företag. 
 
TVP upplevs som en mycket byråkratisk organisation där det är mycket pappersarbete 
och formella procedurer för hur beslut tas kommunikation både internt och externt 
anses således vara mycket formellt och det finns en tydlig distans mellan de olika 
hierarkiska nivåerna. Alla dessa formella procedurer gör också att det finns en hög 
grad av extra kontroller av de anställdas arbete etc. Organisationens storlek gör det 
också svårt för höga chefer att få insikt i vad som sker inom företagets olika delar, 
vilket också gör kontrollerna nödvändiga. 
 
Vid beslutsfattande så finns är formaliteten låg vid interna beslut. Dock så är 
situationen helt annorlunda när det kommer till beslut som berör externa parter och 
det finns ett speciellt utformat datasystem som alla beslut körs igenom som rör 
externa parter. Kopplingen mellan dessa beslut och de mål som företaget har kan vara 
svårt att se i många lägen. Anledningen till detta förklaras som den ständiga 
förändringen av målsättningar vilket begränsar tydligheten. Att förstå varför ett givet 
beslut fattas är något som kan te sig komplicerat hos TVP. Anledningen till detta är 
att mål förändras ofta vilket gör att inte ens företagets egna anställda känner till vad 
som gäller vid ett givet tillfälle. Målen anpassas, till viss del, beroende på tittarsiffror 
etc. men också beroende på politikernas ståndpunkt och åsikter. 
 
Förändringsmotståndet hos TVP ses som högt till följd av att förändring inte har 
upplevts. Detta innebär att de anställda ser osäkerheten som förändringen innebär som 
ett hot mot dess nuvarande situation och vill således inte få denna situation försämrad. 
 
Avslutningsvis upplevs kommunikationen med TVP som formell med avseende på 
typen av faktisk kommunikation som sker. Fax och officiella rapporter via mail är 
vanligast. 
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7. Analys 
  

Resultaten som presenterats i föregående kapitel (6), analyseras här i ett antal steg. 
Analysen bygger på den analysmodell som tidigare har presenterats i kapitel 5 och 
görs för att besvara arbetets fyra forskningsfrågor. 
   
 
Som grund för analysen av TV-kanalerna används den tidigare beskrivna 
analysmodellen. Modellen kommer att tillämpas utifrån att de kategorierna med 
beskrivna kriterier för vad som är flexibelt respektive inte förklaras utifrån de resultat 
som beskrivits ovan. Analysen sker utifrån var och ett av företagen enskilt för att 
besvara forskningsfråga ett. I kapitel 8. Slutsats kommer forskningsfråga två, tre och 
fyra sedan presenteras med stöd från analysen och svaret på fråga ett. 
 

7.1 SVT 
 
Beslutsprocess 
Mål 
SVTs mål är mycket långsiktiga men också mångtydiga i sin karaktär. Resultatet av 
detta är att målen blir något som hämmar flexibiliteten genom dess längd men tack 
vare mångtydigheten så finns det ändå utrymme för anpassning efter rådande 
omständigheter. Att implementera de mål som SVT har anser vi dock inte vara gjort 
fullt ut. Anledningen till detta är dess otydlighet, som gör det svårt för personer i 
företaget att förstå vad de innebär. Problematiken blir således att anpassa sig till något 
som man inte känner till, dvs. en omöjlighet. 
 
Formell struktur 
För SVT så är det uppenbart att den formella struktur som finns uppvisar få tecken 
som tyder på organisatorisk flexibilitet. En av de stora anledningarna till detta är 
organisationens faktiska storlek, i form av antal anställda, men det finns också fler 
andra element som tyder på detta. SVT har mycket och fasta regler och rutiner vilka 
företaget hela tiden anpassas till. Sättet att arbeta byggs in i något som kan liknas vid 
hjulspår som reproduceras hela tiden och gör dem än mer fasta och inrotade. Den 
hierarkiska struktur som SVT bygger på är konstruerad på ett sätt som också hämmar 
den organisatoriska flexibiliteten. Strukturen innebär många hierarkiska nivåer och 
bara det faktum att man har en grupp som heter G100 där de 100 högsta cheferna är 
inräknade blir ett tydligt bevis på just denna jättestruktur av chefer. 
 
Kulturell inställning till förändring 
Då SVT är en organisation som har agerat i samma bransch med ett relativt likartat 
mål under hela sin existens (att sprida kulturell och samhällsnyttig information), är 
den del av organisationskulturen som denna undersökning avser att undersöka ej 
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flexibel. Som tidigare nämnts så är det inställningen till organisationsförändringar 
som är aktuellt och denna är uppenbart negativ. Som nämndes under föregående 
rubrik (7.1, Formell struktur) så kan mycket av detta förklaras genom de ”hjulspår” 
som finns i organisationen. Personalen vet hur allting fungerar och är vana vid detta, 
således blir förändringarna ett orosmoment som möts med en negativ inställning. Vad 
som dock ska tilläggas är att det finns en stor vilja till utveckling och förändring av 
programutbud etc. vilket syns tydligt, men det är i de organisatoriska avseendena som 
den positiva inställning en saknas. 
 
Maktförhållanden 
Tydligheten i de maktförhållanden som finns i SVT är något som uppvisar flexibilitet 
i organisationen. Vem som ansvarar för vad och vilka befogenheter som vilka 
individer har är tydligt, vilket bekräftar detta. Vad som trots tydligheten gör kategorin 
maktförhållande mindre flexibel för SVT är alla hierarkiska nivåer som finns. Dessa 
nivåer skapar otydlighet genom sin existens då det försvårar möjligheten att finna rätt 
person för ett givet beslut. Storleken blir också något som kommer tillbaka som en 
nackdel när det gäller informationsinnehavet hos beslutsfattaren. Problemet blir här 
att information lät försvinner när den skickas vidare upp genom organisationen. SVT 
har dock försökt att överbygga detta genom formaliserade rapportsystem för 
informationen. Svagheten i detta blir dock just formella rapporter som 
kommunikationskanal, de ses nämligen som en kanal som innehåller ”ringa grad av 
rik information” och även ökar maktdistansen. 
 
Outsourcing 
Andelen Outsourcad produktion är något som uppfattningarna skiljer sig åt mellan 
SVT och produktionsbolagen. Siffran varierar mellan 30 % och 50 % och det som kan 
förklara denna skillnad är om det anges ur ett budgetperspektiv eller genom antalet 
timmar producerade timmar som man räknar. Andelen 30 % - 50 % är något som vi 
varken uppfattar som lågt eller högt, således tyder detta inte heller på en flexibel 
organisation men heller inte på en organisation som är ej flexibel. 
 
Medarbetarskap 
SVTs storlek och hierarki gör sig också påmind då medarbetarskapet i företaget ska 
utvärderas. Med den höga maktdistans som tidigare analyserats så blir det svårt att 
lyfta fram all kompetens i företaget och använda detta vid exempelvis beslutsfattande. 
SVT ses således som ej flexibelt på denna punkt. 
 
Projektorganisering 
Då SVT arbetar med en hel del ”in-house production” dvs. egen TV-produktion så 
blir projektorganisering något vanligt för verksamheten. Anledningen till detta är att 
produktionerna oftast görs per säsong och efter säsongens slut så utvärderas huruvida 
produktionsprojektet ska fortgå. Projektorganisering är utifrån den organisatoriska 
flexibiliteten något bra, således gör detta att ur detta perspektiv så är SVT flexibelt. 
Reengineering 
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Jämlikt ledarskap 
Jämlikt ledarskap, som här mäts genom maktdistans, är något som ses som en ej 
flexibel faktor för SVT. På grund av alla hierarkiska led som tidigare nämnts så blir 
det stora, både fysiska och psykiska, avstånd mellan medarbetare och ledning vilket 
ses som negativt. 
 
Samarbete 
I SVT upplevs förtroendet vara högt mellan ledare och medarbetare. Ett högt 
förtroende ses som något positivt ur den organisatoriska flexibilitetssynvinkeln men 
det finns också kriterier inom denna kategori som talar för motsatsen.  
 
Inom området samarbete tittar vi nämligen också på graden av kontroll inom 
verksamheten. Kontrollen inom SVT ser vi som hög och detta beror på att 
organisationen inte har utvecklats i samma takt som förtroendet. Således ses den höga 
kontrollen som något ej flexibelt. 
 
Engagerad ledning 
SVTs ledning upplevs inte vara insatta i den rådande situationen för olika delar av 
verksamheten, vilket är något som är ej flexibelt, organisatoriskt sett. Ledningen 
upplevs inte heller ha en frekvent och nära kontakt med företagets olika delar vilket 
på samma sätt som föregående parameter tyder på en organisatoriskt ej flexibel 
struktur. Ledningen upplevs dock som till viss del insatta i mål och strategier för 
verksamheten vilket ses som flexibelt. Grunden till att ledningen är mer flexibel på 
denna punkt bygger på att SVTs högsta chefer styr företaget i väldigt stor utsträckning 
och beslutar därför om vilka mål som ska sättas.  
 
Rörliga strukturer 
SVT gjorde år 2007 omfattande organisatoriska förändring i delar av sin organisation. 
Att förändringar har skett är något som är positivt för den organisatoriska 
flexibiliteten då företaget således har upplevt förändringar tidigare. Vad som talar 
emot SVT, som en organisation med rörliga strukturer, är det faktum att strukturen i 
sin helhet har varit mycket lik den nuvarande under hela företagets existens. Detta 
innebär att företaget har blivit väldigt inkört i fasta regler och rutiner vilket ses som ej 
flexibelt 
 
Informationsteknologi 
Informationsteknologin i Sverige generellt och så också i SVT ”Förmedlar rik 
information i hög grad”, personliga möten och videokonferenser används frekvent 
vilket bevisar detta. SVT använder dock formella rapporter som ett sätt att 
kommunicera ut information från högsta ledning till personalen runt om i Sverige. 
Resultatet av detta informationssystem är att flexibiliteten minskar något. Genom att 
väga både de flexibla samt ej flexibla elementen av SVT ser vi dem som relativt 
organisatoriskt flexibla ur detta perspektiv. 
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Förändringsmotstånd 
Förändringsmotståndet uttalas på SVT som högt. Förändringar ses, som tidigare 
nämnt, som ett osäkerhetsmoment som personalen inte är van vid. Hög andel 
förändringsmotstånd är ej flexibelt. 
 
7.1.1 Beslutsprocess (Helhet) 
I SVTs organisation finns det redan i punkt ett (mål) brister som orsakar en mindre 
flexibel organisation. Vad vi ser där är att målen är långsiktiga och mångtydiga vilket 
gör dem väldigt breda och således svåra att koppla an ett givet beslut till. Då det redan 
finns ett problem på denna nivå blir de följande stegen för en flexibel beslutsprocess 
ointressanta då kedjan redan är bruten. För SVT är det också så att de följande tre 
stegen (Formell struktur, Kulturell inställning till förändring och Maktförhållanden) 
inte heller visar upp några större flexibla tecken. Problemet uppstår här genom alla de 
hierarkiska led som finns i kombination med det de ”hjulspår” som präglar 
arbetssättet. 
 
7.1.2 Readiness for (BPR)  
Vid analysen av huruvida SVT är redo för att genomföra en BPR process det vill säga 
en organisatorisk förändring kommer framgångsfaktorerna vägas samman och ställas 
mot förändringsmotstånd som är en indikator på att organisationen inte är redo.  
 
För SVT ligger styrkorna i att det finns en miljö som gynnar samarbete, och en bra 
informationsteknologisk plattform att stå på vid en organisatoriskförändring. 
Ytterligare en fördel är att ledningen är relativt välinformerad om organisationens mål 
och vad som händer i verksamheten. Detta kan tänkas hänga samman med den väl 
fungerande kommunikationsteknologin. Några svagheter är att vi inte uppfattar att det 
finns ett jämlikt ledarskap samt att organisationen inte har rörliga strukturer utan 
snarare är statisk och fast i hur man arbetar. SVT är en stor organisation som funnits 
länge och dessutom har viss statlig anknytning sammantaget är således 
organisationens struktur långt ifrån något som bidrar till en framgångsrik förändrings 
process.  
 
När det kommer till faktorer som tyder på misslyckande, så uppfattar vi, som ovan 
nämnt, att det finns ett förändringsmotstånd inom SVT. Detta återfinns på flera nivåer 
även om man inte är rädd för att bli av med jobbet så finns en rädsla för att resultatet 
av förändringen skall innebära mindre fördelaktiga arbetsförhållanden. Således går 
det att konstatera att förändringsmotståndet kan utgöra ett problem även om detta inte 
är att betrakta som ett allvarligt förändringsmotstånd. Anledningen till detta är att då 
medarbetare och mellanchefer har en rädsla för att förlora jobbet kommer motståndet 
att öka väsentligt då en risk för detta uppstår. 
 
Sammantaget så uppfattar vi att även om SVT inte är att betrakta som redo för en 
BPR process så är organisationen inte heller motsatsen. Således en bra bit på väg till 
att vara redo men är inte där i dagsläget. 
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7.2 TV4 
Beslutsprocess 
Mål 
TV4 har till att börja med mycket tydliga mål då avkastning och tittarsiffror är det 
som står i fokus. Huruvida dessa är att betrakta som långsiktig eller kortsiktig är svårt 
att säga då detta skiljer sig från fall till fall. Medarbetarna har tydlig tidsbestämda 
budget relaterade mål men även ledningen jobbar i första hand mot att öka reklam 
intäkter och tittar siffror på längre sikt. Dessa mål följs kontinuerligt upp på både 
organisations och person nivå, vår uppfattning är således att målen används i stor 
utsträckning. Målen är alltså en bidragande faktor till organisationens flexibilitet då 
målen är tydliga och används, dock är ensidigheten en negativ inverkan. 
 
Formell struktur 
Internt så upplever man på TV4 att det finns en mycket tydlig formellstruktur med 
fasta regler och rutiner. I motsatts till detta så upplevs bolaget ur ett externt 
perspektiv, ha lösare regler och rutiner. Dessutom upplever man externt att 
ansvarsfördelningen är mindre tydlig och även regler och rutiner uppfattas som lösare. 
Organisationen har ganska få hierarkiska nivåer, för sin storlek, men upplevs 
samtidigt hierarkisk med många chefer på samma nivå. Detta är något som förklara de 
faktum att externa företag kan se det som oklart vem som har ansvar för en given 
fråga eller uppgift. Den rent formella strukturen i TV4 är således att betrakta som ej 
flexibel. 
 
Kulturell inställning till förändring 
Inställningen till organisatorisk förändring är i TV4 positiv. Förklaringen till detta 
uppfattar vi, är de faktum att förändring har sats i system för organisationens 
arbetssätt. Genom att exempelvis bygga upp nischkanaler som egna företag för att 
sedan inkorporera dessa i verksamheten då de är mogna och stabila rent ekonomiskt 
syns detta. Vad som dock ska tilläggas är att personal på TV4, rent personligt, inte 
alltid ser positivt på förändringar. Man ser gärna förändringarna men vill inte att de 
ska påverka det egna arbetet, på grund av de risker som det kan innebära. 
Sammanfattningsvis ser vi TV4s kulturella inställning till förändring som positiv ur 
ett flexibilitetsperspektiv och denna är något mycket centralt för de arbetssätt som 
man har. 
 
Maktförhållanden 
Vi uppfattar att det internt är relativt tydligt vem som har rätt att fatta beslut om vad 
då hierarkin är tydlig. Externt däremot så uppfattas det som otydligt vem som har den 
formella rätten att fatta beslut. Huruvida ledningen är välinformerad eller inte 
uppfattar vi som svårt att avgöra. Anledningen till detta är att vi får intrycket av 
framförallt chefer i mellanställning har en konstant dialog med medarbetarna och 
därmed är väl insatta i situationen. Om man i stället ser på den högsta ledningen så är 
det mer tveksamt hur pass väl informerade dessa är då de till viss del är avskilda från 



57 

den dagliga verksamheten i de specifika avdelningarna. Dessutom så kan det vara 
svårt att hålla sig informerad av den del av verksamheten som genomförs av externa 
bolag.  Således uppfattar vi inte att maktförhållandena är en bidragande faktor till en 
flexibel beslutsprocess. 
 
Outsourcing 
TV4s verksamhet bygger i mycket stor utsträckning på outsourcing och i princip all 
programverksamhet läggs ut på externa aktörer. Dessutom så har nyligen även 
produktionen av nyhetssändningar flyttats till ett externt produktionsbolag som i och 
för sig ägs av TV4. Detta har vi kommit att inse är mycket ovanligt inom branschen 
och kan ge en indikation på hur mycket TV4 väljer att arbeta med outsourcing. 
Sammanfattningsvis så är outsourcing någonting som för TV4 bidrar starkt till 
organisatorisk flexibilitet.  
 
Medarbetarskap 
Medarbetarskap går förenklat ut på att använda medarbetarnas kompetens. Då Carl 
uppger att man i stor utsträckning använder medarbetarna som ”bollplank” vid 
beslutsfattande så kan detta vara ett tecken på medarbetarskap inom TV4.  
 
Projektorganisering 
Ett resultat av att TV4 jobbar så pass mycket med outsourcing blir att verksamheten 
inte kan organiseras i projekt i lika stor utsträckning. Anledningen är att de delar av 
verksamheten som kan bedrivas i projekt redan finns utlagd på externa aktörer varför 
vi väljer att bortse från denna kategori i analysen av TV4s organisatoriska flexibilitet.  
 
Reengineering 
Jämlikt ledarskap 
Även om hierarkin på TV4 framstår som tydlig så innebär inte detta att det finns ett 
socialt avstånd mellan chefer och medarbetare. Vi uppfattar snarare att arbetsplatsen 
är relativ jämlik, detta då vi från både interna och externa källor får höra att dialogen 
är central. Utöver dialogen så uppfattar vi uttalandet om att medarbetarna används 
som bollplank som ett tecken på att man kan diskutera saker även med överordnade 
etc. Med denna bakgrund anser vi att TV4 har ett relativt jämlikt ledarskap vilket har 
positiv inverkan på organisationens flexibilitet. 
 
 
Samarbete 
Inom TV4 är förtroendet högt för medarbetarna. Inställningen är alltid att fullt 
förtroende finns, så länge motsatsen inte har bevisats. En konkret kontroll av hur 
personalen arbetar finns inte, så länge det inte finns skäl att tro att jobbet inte sköts på 
ett bra sätt. Jobbet kontrolleras dock genom frekvent uppföljning av de individuella 
mål som sätts för personalen. Det höga förtroendet i kombination med den låga 
kontrollen är något som tyder på flexibilitet. 
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Engagerad ledning 
Då vi uppfattar TV4s mål som tydliga och väl kända inom organisationen så är det för 
oss tydligt att personer i chefsställning på TV4 är väl insatta i dessa. Då det i enlighet 
med vår referensram är viktigt att ledningen är insatta i organisationens mål så är 
detta en faktor som bidrar till att göra TV4 redo för att genomföra en BPR process. 
Ytterligare en faktor som är med i bedömningen av huruvida organisationen har en 
engagerad ledning är hur insatta ledningen är i den rådande situationen. Då de olika 
avdelningarna inom TV4 uppges vara relativt skilda från varandra och cheferna inte 
särskilt insatta i andra avdelningars arbete är detta inget positivt bidragande. 
Ledningen uppges ha frekvent kontakt med medarbetarna genom att arbetet 
kontinuerligt följs upp med möten veckovis. I och med ovanstående så anser vi att 
TV4 ur det undersökta perspektivet har en engagerad ledning i relativt stor 
utsträckning vilket bidrar till att göra organisationen redo för att genom föra en 
framgångsrik BPR process.  
 
Rörliga strukturer 
Strukturen i TV4 förändras ständigt genom inkorporeringen av nya kanaler samt en 
ökad outsourcing av produktion. Detta innebär också att strukturen känns ny och 
expansiv samtidigt som det finns delar som alltid förblir detsamma. Totalt sett så är 
TV4 att betrakta som en organisation med en rörlig struktur vilket gör den 
organisatoriskt flexibel. Dock finns det delar i verksamheten som är ej flexibla till 
följd av att få förändringar har skett. 
 
Informationsteknologi 
Personliga möten används som den vanligast förekommande kommunikationsvägen 
inom TV4, därutöver används även e-mail. Flexibiliteten ses som hög genom de 
personliga mötena men blir något lägre till följd av e-mailen. 
 
Förändringsmotstånd 
Förändringsmotståndet är, som tidigare nämnt, lågt inom kanalen. Förändringar är 
något som har byggts in i grundidén för hur företaget ska drivas och är således något 
som alla medarbetare. Motståndet finns dock hos individen då det berör en själv men 
ses som positivt för verksamheten då det inte berör en själv. 
 
 
7.2.1 Beslutsprocess (Helhet) 
Beslutsprocessen är för TV4 något positivt ur ett flexibilitetsperspektiv. 
Organisationen har mål på både lång och kort sikt men är dock något ensidiga. Den 
formella strukturen i TV4 är att uppfatta som ej flexibel vilket bygger på att mängden 
regler och rutiner är stor. Den kulturella inställningen till förändring är, i motsatts till 
den formella strukturen, något som uppvisar en stark flexibilitet. Det finns en stark 
vilja till förändring som ska leda till förbättring och de anställda är också vana vid 
detta. Maktförhållandena i TV4 är tydliga, men det är för externa parter ibland svårt 
att veta vem som har beslutanderätten i vissa frågor. Inom organisationen är det trots 
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maktförhållandena en frekvent dialog mellan chefer och medarbetare vilket gör att 
beslutsfattaren tar in flera aspekter av olika frågor innan beslut fattas. 
7.2.2 Readiness for (BPR)  
En av de största styrkorna hos TV4 då det kommer till att undersöka huruvida 
organisationen är redo för att genomföra en BPR process är det faktum att vi uppfattar 
att det finns ett jämlikt ledarskap. Genom öppen kommunikation, tydliga mål och en 
relativt låg maktdistans kan ledningen bättre driva organisationen framåt i en 
förändrings process. Vidare så är även informationsutbytet ett relativt starkt kort för 
TV4 vilket bidrar till att hålla organisationen informerad om vad som sker. Även ITs 
roll uppfattar vi som betydande både internt och externt för TV4. Arbetsmiljön i 
organisationen uppfattar vi som relativt bra även om det kanske inte är en av de 
starkast bidragande faktorerna och ”teamwork” kanske är något som kan utvecklas 
mer. Ledningen engagemang samt huruvida strukturerna är rörliga är varken starka 
eller svaga ur ett BPR perspektiv vilket nämnts ovan. Det finns styrkor inom båda 
dessa områden som till exempel daglig kontakt med verksamheten och mätandet av 
prestationer. Inom båda dessa kategorier finns det ytterligare arbetet att göra innan de 
är att betrakta som renodlat positivt påverkande för TV4. 
 
Det uppfattas dock finnas ett relativt starkt förändringsmotstånd inom organisationen. 
Detta består i att det finns en rädsla dels för förändring av de egna uppgifterna men 
även för att förlora sitt arbete. Det som dock talar mot att det finns ett starkt 
förändringsmotstånd är att man är positiv till att förändringar gör organisationen 
bättre. Således är man inte skeptiskt inställd till resultatet av förändringarna för 
organisationens vidkommande utan snarare på en personlig basis. Sammantaget så är 
förändringsmotståndet absolut ett problem för TV4 även om det inte är att betrakta 
som ett avgörande problem vid organisatoriska förändringsprocesser. 
 
Totalt sett är TV4 relativt redo för att genomföra organisatoriska förändringar, även 
om det finns ett problem i förändringsmotståndet så tyder framgångsfaktorerna på att 
organisationen är väl rustad för BPR. 
 
 

7.3 TVP 
Då vår intervju med TVP dessvärre uteblivit är analysen av sagda organisation ställd 
med utgångspunkt tagen i produktionsbolagens syn på TVP.  
 
Beslutsprocess 
 
Mål 
TVPs mål uppfattas som mångtydiga vilket är positivt ur ett flexibilitetsperspektiv, 
men de uppfattas vara mål på längre sikt och de förändras ofta. Det faktum att målen 
ofta förändras och är på längre sikt innebär att målen blir svåra att använda då det ofta 
byts ut innan de blivit fult implementerade och haft någon effekt. Sammantaget är 
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målen inte att betrakta som en positivt bidragande faktor för företagets organisatoriska 
flexibilitet. 
 
Formellstruktur 
Den formella strukturen på TVP upplevs som komplicerad och mycket hierarkisk. 
Därutöver så finns en stor mängd regler och rutiner, dessa är nödvändiga då 
organisationen är mycket stor med många anställda på olika geografiska områden. 
Fasta regler och rutiner samt stark hierarki är dock inta att betrakta som flexibelt ur ett 
organisatoriskt perspektiv. 
 
Kulturell inställning till förändring 
Då koppling mellan Polens politiska klimat och TVPs ledning är mycket stark så 
färgar detta även inställningen till potentiella förändringar inom organisationen. 
Organisationens ståndpunkt kan således tvärvända till följd av ett regimskifte och 
således också inställningen till organisationsförändringar. Vad som är värt att tillägga 
är att den del av organisationen som inte är politiskt tillsatt ändå blir påverkade av 
politiken då det i stor utsträckning är höga chefer som är politiskt tillsatta. Den 
kulturella inställningen till förändringar är såldes varken flexibel eller inte men dock 
mycket varierande. 
 
Maktförhållanden 
Maktförhållandena på TVP uppfattas som mindre flexibla då det finns en mycket stor 
mängd hierarkiska nivåer inom organisationen, vilket indikeras av att det finns fem 
nivåer ovanför VD. Där utöver är organisationen stor och geografiskt utspridd vilket 
gör det svårt för ledningen att hålla sig informerad om vad som sker på daglig basis.  
 
Outsourcing 
Då det kommer till outsourcing så lägger TVP ut ungefär fem procent av 
programinnehållet på externa produktionsbolag vilket i relation till de andra 
undersökta organisationerna är lite. Detta är inte att betrakta som en bidragande faktor 
till organisatorisk flexibilitet.  
 
Medarbetarskap 
Problematiken med medarbetarskap inom organisationen blir, som tidigare nämnts, 
den politiska influensen i organisationen. Anledningen till detta är att det finns krafter 
som påverkar organisationen med helt andra motiv än de som av organisationen som 
fristående enhet skulle beskriva som rationellt. Medarbetarnas syn blir således något 
som skulle kunna beskrivas som utom paradigmatiska ur ett politiskt perspektiv.  
 
Projektorganisering 
Projektorganisering ser vi som utbredd genom all den TV-produktion som görs på 
säsongsbasis. Förklaringen till detta är att varje säsong har ett naturligt start och 
slutdatum och projektet/säsongen utvärderas sedan och beslut tas då om vidare 
produktion alternativt nedläggning. 
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Reengineering 
Jämlikt ledarskap 
Då det interna arbetet på TVP uppfattas vara präglat av byråkrati och hierarki så 
upplever vi att ledarskapet inte är att betrakta som jämlikt.  
 
Samarbete 
Då det med den information vi har är det svårt att säga något om förtroendet inom 
organisationen. Dock finns en stor mängd kontroller inbyggt i den dagliga 
verksamheten och det finns litet utrymme för att bryta mot regler och rutiner varför vi 
uppfattar att TVP inte har en miljö som gynnar samarbete. 
 
Engagerad ledning 
Då ledningens engagemang avgörs av huruvida dessa är väl insatta i mål och den 
dagliga verksamheten samt av i vilken utsträckning dessa har frekvent kontakt med 
medarbetarna. Detta uppfattar vi dock som svårt då organisationen som tidigare 
nämnts är stor och geografiskt utspridd. Dessutom uppges målen skifta ofta vilket vi 
inte anser underlättar spridningen av målen. Sammantaget betraktar vi inte engagerad 
ledning som en positivt bidragande att göra organisationen redo för BPR. 
 
Rörliga strukturer 
Den externa uppfattningen är att TVP i princip inte förändrats särskilt mycket och 
organisationsstrukturen anses vara uppbyggd för att vara lättkontrollerad snarare än 
rörlig. Därutöver är uppfattningen att organisationen närmast byggt in sig i regler, 
rutiner och formella processer varför strukturen, enligt oss inte är att betrakta som 
rörlig. 
 
Informationsteknologi 
Kommunikationen internt och externt på TVP uppfattas som formaliserad och de 
vanligaste kommunikationskanalerna är email, fax och formella rapporter samt möten 
vid behov. Man uppfattar även att det är av stor betydelse för TVP att det som 
avhandlats i ett utbyte av information bevaras så att det är möjligt att gå tillbaka och 
utreda vad som avhandlats i efterhand. Skriftlig information i allmänhet och formella 
rapporter i synnerhet förmedlar rik information i ringa grad och bidrar därmed inte till 
en flexibel organisation. Där utöver uppfattar vi inte att den teknologiska 
informationsplattformen är väl utvecklad. Anledningarna till denna uppfattning är 
dels det faktum att fax fortfarande används, i vart fall för extern kommunikation, samt 
vårt allmänna intryck.  
 
 
Förändringsmotstånd 
Då TVP har en relativt stark statlig anknytning och som det nämnts i resultatkapitlet 
finns tjugotvå fackförbund anslutna till organisationen uppfattas det vara relativt få 
medarbetare som förlorar jobbet. Därmed är detta en faktor som talar mot att det 
skulle finnas ett förändringsmotstånd med grund i rädslan att förlora sitt arbete. Dock 
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finns det anledning att tro att förändringar skulle orsaka stora problem för 
medarbetarna då mycket av de regler, rutiner och processer som finns inte skulle vara 
möjliga att applicera på samma sätt efter en förändring. Detta skulle kunna vara en 
bakgrund till en eventuell oro för att förändringar skulle innebära svårigheter i arbetet 
för medarbetarna. Med den information vi har är det dock svårt att göra något mer 
konkret uttalande om förändringsmotståndet inom TVP. 
 
7.3.1 Beslutsprocess (Helhet) 
TVP är en ej flexibel organisation utifrån alla de parametrar som mätts. Det finns ett 
fåtal punkter som tyder på en ringa flexibilitet men sett till helheten så är 
organisationen organisatoriskt ej flexibel. Sett till beslutsprocessen så är hierarkin 
stark och de hierarkiska nivåerna är många. Målen är mångtydiga, vilket är flexibelt, 
men de hinner sällen implementeras innan de har förändrats speciellt med tanke på att 
de också är långsiktiga. Punkten maktförhållanden blir på samma sätt som de andra en 
kategori som tyder på att flexibiliteten är låg. Den geografiska spridningen skapar 
dåliga möjligheter för cheferna att få en inblick i organisationerna och de blir således 
dåligt informerade. Samtidigt är också kulturen sådan att det är stora psykologiska 
nivåer som skiljer chefer från övrig personal. 
 
Helhetsmässigt är alltså TVP organisatoriskt ej flexibel. 
 
7.3.2 Readiness for (BPR)  
Gällande framgångsfaktorerna vi BPR processer så är dessa enligt vår uppfattning inte 
att betrakta som direkt positivt bidragande. Vi uppfattar inte att det finns något starkt 
jämlikt ledarskap då vi inte uppfattar någon stark anknytning till vision eller större 
förtroende för medarbetarna, då kontrollerna är många. Vidare så är 
kommunikationen inte att betrakta som öppen. En miljö som gynnar samarbete 
uppfattar vi inte heller då återigen kontrollerna har en negativ inverkan. Som ovan 
nämnt så är det dessutom svårt för ledningen att ha någon detaljerad insikt i den 
dagliga verksamheten med bakgrund i organisationens storlek. När det kommer till 
rörliga strukturer så kan de djupt inkörda arbetsmetoderna vara svåra att bryta och är 
därmed ingen positivt bidragande faktor. Vidare så behöver även den tekniska 
kommunikationsplattformen utvecklas ytterligare för att förmedla rik information på 
ett effektivt sätt.  
 
Förändringsmotståndet har vi som bekant svårt att uttala oss om med någon större 
säkerhet. Detta har dock ingen större inverkan på huruvida TVP är redo för att 
genomföra större organisatoriska förändringar. Anledningen till detta är enligt oss att 
TVP inte uppfyller någon av de faktorer som tyder på att en organisation skall lyckas 
med att genomföra ” business process reengineering”. Således betraktar vi inte TVN 
som redo för att genomföra BPR med stöd taget i ovanstående resonemang. 
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7.4 TVN 
 
Beslutsprocess 
Mål 
Gällande TVN kan vi efter våra intervjuer konstatera att målen är relativt tydliga då 
det rör sig om kommersiella vinster. Detta kan i sin tur brytas ner till reklamintäkter 
och tittarsiffror. Detta tyder på en ensidighet i målen vilket inte är någonting positivt 
ur ett flexibilitetsperspektiv. Dessa mål uppfattar vi dock som tydliga och väl spridda 
i organisationen samt utanför denna, vilket tyder på att dessa implementeras. Då vi 
undersöker hur långsiktiga målen är så kan de i första läget te sig som kortsiktiga och 
vinstinriktade. Dock uppges även att programbeslut tas i syfte att långsiktigt bygga 
varumärke och därigenom framtida vinster. Denna kontrast gör att det är svårt att 
kategorisera TVNs mål som långsiktiga eller kortsiktiga. Genom detta resonemang 
går det att konstatera att målen bidrar till flexibilitet genom att de implementeras men 
motverkar flexibiliteten på så sätt att de är relativt ensidiga. 
 
Formell struktur 
Den formella strukturen undersöks genom i vilken utsträckning regler och rutiner för 
beslut finns samt hur hierarkisk organisationen är. Vid beslutsfattandet jobbar TVN 
på ett mycket informellt sett då detta präglas av dialog snarare än förutbestämda 
processer. Vidare så är organisationen relativt platt då det för organisationens storlek 
finns få hierarkiska nivåer. Båda dessa faktorer påverkar flexibiliteten positivt. 
 
Kulturell inställning till förändring 
Rörande den kulturella inställningen till förändringar på TVN så är man väl medvetna 
om att man måste anpassa sin organisation och processer till förändrade 
omständigheter. Trots detta så uppfattas det finnas en motvilja mot att förändra sättet 
att arbeta då många tycker att det är bra som det är. Trots denna motvilja uppfattar vi 
att medvetenheten och viljan att fortsätta vara effektiva överväger varför vi uppfattar 
den kulturella inställningen till förändring som positivt bidragande till organisatorisk 
flexibilitet. 
 
Maktförhållanden 
TVN arbetar med beslut på ett mycket informellt sätt men vi uppfattar att det är 
tydligt vem som har den formella rätten att fatta beslut samt vem som är chef. Trots 
att man både internt och externt uppfattar relationerna mellan chefer och medarbetare 
som informellt så är man medveten om att detta är ur ett ”Polskt perspektiv”. Jämfört 
med Svenska företag skulle relationerna sannolikt uppfattas som relativt formella. 
Detta i kombination med få hierarkiska nivåer och beslutsfattare med daglig kontakt 
med medarbetarna så är även maktförhållandena på TVN en faktor som positivt 
påverkar TVN:s organisatoriska flexibilitet.  
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Outsourcing 
Gällande samarbeten med externa produktionsbolag så outsourcar TVN 
uppskattningsvis något mindre än trettio procent av sina program. Denna siffra är 
relativt lite i alla vall vid en jämförelse med de svenska TV-kanalerna. Majoriteten av 
de produktioner som köps in är dock stora projekt som sänds ”prime-time”. Dock 
finns en stark övertygelse och vilja inom TVN att producera så mycket som möjligt 
internt då man har stark tilltro till sin egen organisation. Sammantaget ger detta en 
bild av att outsourcing inte är någon av de faktorer som gör TVN organisatoriskt 
flexibel. 
 
Medarbetarskap 
När det kommer till att använda personalens kompetens vid beslut så uppfattar vi att 
trots att det förekommer dialog så används inte medarbetarna i någon större 
utsträckning. Vi fick intrycket av att dialogerna ofta syftar till att informera snarare än 
att ta in synpunkter och beslutsunderlag, vilket gör det svårare för organisationen att 
snabbt anpassa sig till en föränderlig omvärld. 
 
Projektorganisering 
Projektorganisering är vanligt förkommande inom TVN, framförallt inom den interna 
produktionen av TV-program. Genom det ökade ansvar projektgrupperna får samt det 
faktum att projekten är tidsbestämda så är detta en starkt bidragande faktor till 
organisatorisk flexibilitet.  
 
Reengineering 
Jämlikt ledarskap 
Huruvida TVN har ett jämlikt ledarskap eller ej är enligt oss en fråga om perspektiv 
sätt till Polen så är ledarskapet sannolikt betydligt mer jämlikt än i många andra 
organisationer. Om jämförelsen görs med till exempel länder i Skandinavien skulle 
detta sannolikt inte uppfattas som jämlikt. Med andra ord finns det absolut en distans 
mellan medarbetare och chefer, även om man kan komma in till någon av cheferna 
och  uttrycka en åsikt eller önskan. Då det är svårt att säga huruvida ledarskapet är 
jämlikt eller ej så väljer vi att betrakta TVNs ledarskap som neutralt i denna fråga. 
 
En miljö som gynnar samarbete 
Gällande förtroenden så uppfattar vi det som relativt svårt att få nya förtroende inom 
TVN i dagsläget. Anledningen är dock enligt våra intervjuer att marknaden är instabil 
och organisationen för tillfället har det tufft. Att det är lättare att få förtroenden inom 
en organisation när det går bra uppfattar vi som någonting allmänt och ej specifikt för 
TVN varför detta i den rådande situationen inte är någon bra indikator på en miljö 
som gynnar samarbete. Dock är kontrollen av medarbetarna inom organisationen låg 
vilket är positivt i detta hänseende och dessutom upplever vi att det finns en stark 
lagkänsla på TVN varför vi anser att denna kategori är positivt bidragande. 
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Engagerad ledning 
Vår uppfattning är att personer i chefsställning på TVN är relativt väl insatta i den 
rådande situationen, detta då det uppges att cheferna är insatta i stora delar av 
organisationen om än inte allt. Detta stämmer väl överens med vårt intryck av TVN, 
och vi uppfattar inte som omöjligt då TVN jämfört flera av de andra organisationerna 
är relativt litet till sin omfattning. Därutöver så uppfattar vi att ledarna är insatta i mål 
vilket möjliggörs av att målen är tydliga och konkreta. Ytterligare en viktig aspekt är 
att ledningen har mycket kontakt med organisationen, anledningen till att detta kan 
ske är att TVN enbart har ett större kontor samt att det uppfattas som lätt att gå över 
till en annan avdelning eller direkt in till ledningen om det skulle vara något. Således 
uppfattar vi att TVN enligt dessa kategorier har en engagerad ledning. 
 
Rörliga strukturer 
Då vi undersöker huruvida organisationen har rörliga strukturer genom att titta på hur 
ofta strukturerna förändras så kan vi konstatera att TVNs struktur är rörlig. 
Bakgrunden till detta är att TVN uppges vara en organisation i ständig förändring och 
den senaste större organisationsförändringen endast skedde tre månader tidigare (vid 
intervju tillfället). Dessutom uppfattade vi att fler stora organisatoriska förändringar 
var under planering. 
 
Informationsteknologi 
Informationsutbytet inom TVN sker som tidigare nämnts genom i huvudsak muntlig 
så kallad ”face to face” kommunikation, vilket förmedlar rik information i hög grad. 
Även kommunikationen utåt sker i stor utsträckning via muntlig kommunikation. På 
detta sätt anser vi att TVNs sätt att kommunicera är en bidragande faktor till 
organisatorisk flexibilitet. Om man ser till enbart teknologin så har man först nyligen 
börjat använda sig av video konferenser (vilket förmedlar rik information i hög grad) 
och givit upp fax som kommunikations medel. På detta sätt så anser vi att TVN har 
informations teknologi som bidrar till organisatorisk anpassningsförmåga. Dock ger 
informationen om att fax först nyligen övergivits en bild av att det finns mer att göra 
innan detta system är fullt utbyggt.  
 
Förändringsmotstånd 
Som nämnts ovan så finns ett förändringsmotstånd inom organisationen men 
samtidigt en medvetenhet om att förändring är nödvändigt. Detta motstånd som 
bygger på det faktum att man är stolt över sin organisation och är nöjda med sättet 
man arbetar på utöver den osäkerhet som förändring innebär vilket redogjorts för i 
referensramen. Vi uppfattar dock att förändringsmotstånd inte begränsar TVN i 
särskilt stor utsträckning då organisationen bevisligen ofta genomför organisatoriska 
förändringar samt den acceptans och medvetenhet som finns angående förändringars 
nödvändighet. Således anser vi inte att detta är en faktor som begränsar TVN men inte 
heller en styrka för organisationen då förändringsmotstånd ändå i viss utsträckning 
förekommer. 
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7.4.1 Beslutsprocess (Helhet) 
TVN bygger sina mål, vilka i sin tur ligger till grund för alla beslut, på 
avkastningskrav och tittarsiffror. Målen är således ensidiga men är uppbyggda både 
på lång och kort sikt. Således finns det inslag av både mer och mindre flexibelt slag. 
Organisationen har också en flexibel formell struktur, den är tydlig och platt. Den 
kulturella inställningen till förändring har också en positiv inverkan på flexibiliteten 
då företagets medarbetare är mycket kompetenta och vill hela tiden utveckla samt 
förändra organisationen till det bättre. Avslutningsvis är också maktförhållanden 
gynnsamma ur ett flexibilitetsperspektiv. Det är tydligt vem som fattar företagets 
beslut, men samtidigt så kommunicerar och lyssnar cheferna på sina medarbetares 
åsikter. I sin helhet så är således TVN en mycket flexibel organisation ur ett 
organisatoriskt förändringsperspektiv.  
 
7.4.2 Readiness for (BPR)  
När det kommer till huruvida TVN är redo för att genomföra en framgångsrik BPR 
process uppfattar vi att organisationen har en relativt engagerad ledning som har god 
information och kontakt med den dagliga verksamheten. Därutöver så är TVNs 
strukturer att betrakta som rörliga då man har medarbetare som är engagerade i 
verksamheten och strukturer som är uppbyggda för att vara lätta att förändra. 
Därutöver är organisationen präglad av ständiga förändringar vilket ytterligare 
indikerar att det finns rörliga organisationsstrukturer. Även gällande samarbete så 
finns en lagkänsla och man arbetar gärna som ett lag, dock kan förtroendet för 
medarbetarna i viss utsträckning betraktas som bristande. Även 
informationsteknologin och kommunikationskanalerna måste i relation till andra 
organisationer i Polen betraktas som väl utbyggda och bidragande till möjligheterna 
att framgångsrikt genomdriva organisatoriska förändringar. När det kommer till 
jämlikt ledarskap finns dock vissa brister till exempel så användes inte medarbetarnas 
idéer aktivt och ledningen skulle kunna ha mer förtroende för medarbetarna. Dock är 
kommunikationen relativt sett öppen och vi uppfattar att man är nära en delad vision 
då vi tycker oss se en stolthet över organisationen samt en stark vilka att göra den 
bättre. Således så finns både styrkor och svagheter då det kommer till jämlikt 
ledarskap och detta är varken att betrakta som negativt eller positivt bidragande.  
 
Förändringsmotstånd finns även inom TVN men som ovan nämnt så är men medveten 
om att det är nödvändigt med förändringar och vi uppfattar det inte som starkt. Vi tror 
inte att det finns någon större rädsla för att förlora jobbet vid förändringar. Detta då 
organisationen länge växt och blivit större samt att en tilltro till den egna 
organisationen. Dessutom vill man att organisationen skall bli bättre och man har en 
tilltro till att förändringar är ett viktigt medel för att uppnå detta. Det finns en något 
motsägelsefull tanke om att man redan är väldigt bra på det man gör och därmed inte 
behöver förändras, vilket dock ofta får stå tillbaka för iden om att förändringar är 
viktigt. 
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Totalt sett så anser vi att TVN är mycket när att som organisation vara helt redo för att 
genomföra organisatoriska förändringar. Detta då vi inte kan se några direkta 
svagheter inom de kategorier relaterade till BPR vi undersökt samt att 
förändringsmotståndet är att betrakta som relativt svagt.  
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8. Slutsats 
  

Slutsatsen sammanfattar de delar av analysen som i huvudsak avser forskningsfråga 
2, 3 och 4 i arbetet. Forskningsfråga nummer ett är redan tydligt besvarad i 
föregående kapitel och nämns således inte separat i denna del.  
  
 
I kapitel sju (Analys) har vi tydligt svarat på forskningsfråga nummer ett dvs. Hur 
upplevs Tv-kanalernas flexibilitet genom att studera både interna och externa källor? 
Utifrån denna analys kommer vi nu att besvara fråga två, tre och fyra genom att 
utifrån svaren på fråga ett dra de relevanta slutsatserna för frågorna. 
  

8.1 Upplevd skillnad mellan länder 
Hur skiljer sig uppfattningarna åt mellan länderna sett till kommersiella respektive 
public servicekanaler utifrån ett organisatoriskt flexibilitetsperspektiv? 
 
8.1.1 Kommersiella Tv-kanaler 
Vid en jämförelse av TVN och TV4 är den första likheten slående. Båda 
organisationerna är flexibla på många av de undersökta kategorierna men det finns 
skillnader i hur styrkorna och svagheterna är fördelade. Generellt ser vi att båda 
organisationerna är att betrakta som relativt sett redo för att genomföra en BPR 
process. Dock har TV4 sina styrkor i graden av outsourcing samt i medarbetarskapet, 
TVN däremot har sina styrkor i beslutsprocessen. Jämför man TV4 med TVN så är 
outsourcingen hos TVN relativt liten och så även graden av medarbetarskap. Tittar vi 
istället på beslutsprocessen så är organisationerna inledningsvis lika men desto längre 
in i processen man kommer så blir skillnaderna tydliga. 
 
Detta innebär att målen för organisationerna är likartade men att den formella 
strukturen, den kulturella inställningen till förändring och maktförhållandena skiljer 
sig åt till TVNs fördel. 
 
 
8.1.2 Public service Tv-kanaler 
Vid första anblicken kan SVT och TVP förefalla vara två väldigt lika organisationer. 
Organisationerna är till antalet anställda mycket större än sina kommersiella 
konkurrenter, de är helt eller delvis finansierade av staten och de har inga 
avkastningskrav. Men vad vi har sett är två organisationer som uppvisar, till skillnad 
från jämförelsen mellan TV4 och TVN, skilda drag på flera av de flexibilitetspunkter 
som analyserats. Först och främst så är beslutsprocessens grund, dvs. målsättningar att 
fatta beslut utifrån, något som skiljer organisationerna åt. Även om SVTs mål är, ur 
ett flexibilitetsperspektiv, för långsiktiga så följs de till skillnad från TVPs. Skillnaden 
ligger således inte i hur de är utformade utan snarare i att i SVT så finns de kvar 
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medans i TVP så försvinner de till förmån för nya mål som sedan försvinner till 
förmån för ytterligare nya mål. Den formella strukturen, kulturella inställningen till 
förändring och maktförhållanden talar också till SVTs fördel. Genomgående så är 
TVP mer byråkratiska, har större maktdistans och är sämre informerade. Dessutom är 
den politiska inverkan mycket större i TVP. 
 
Projektorganisering är något som finns i båda verksamheterna men medarbetarskapet 
och outsourcingen är två element som SVT utnyttjar mycket mer än TVP. Även 
readiness for BPR talar till SVTs fördel då engagemanget hos ledningen samt 
informationsteknologin är bättre. 
 

8.2 Upplevd skillnad inom länder 
Vilka uppfattade flexibilitetsskillnaden finns det mellan polska public service- och 
kommersiella TV-kanaler samt svenska public service och kommersiella TV-kanaler? 
 
8.2.1 Sverige 
Utifrån analysen är skillnaderna stora mellan SVTs och TV4s organisationer. Båda 
organisationerna är delvis förberedda för en BPR process men TV4 är något längre 
komna. Ser vi till beslutsfattandet så är skillnaderna dock radikala då SVT har en klart 
mer reglerad process som inte är att betrakta som flexibel. TV4 däremot har en 
relativt SVT en väl utvecklad beslutsprocess, ur ett organisatoriskt 
flexibilitetsperspektiv.  
 
Outsourcing är tillämpat i båda organisationerna men TV4 arbetar med närmast total 
outsourcing, vilket ingen av de övriga organisationerna kan jämförs med. 
Medarbetarskapet ser vi också som starkare på TV4 men det finns, om så i lägre 
utsträckning även hos SVT. Projektorganiseringen är, till skillnad från många av de 
övriga kategorierna, en styrka för SVT jämfört med TV4. Dock kan sannolikt 
förklaras, av att den del av TV4:s organisation som är lämpad för projektorganisering 
redan har blivit konkurrensutsatt genom outsourcing. 
 
8.2.2 Polen 
Skillnaderna mellan TVN och TVP är slående i många avseenden och så även den 
organisatoriska flexibiliteten. Inledningsvis har TVN en av sina största styrkor, ur det 
undersökta perspektivet, i beslutsprocessen. Målen är tydliga, strukturen relativt TVP 
platt och kulturen någorlunda positiv till förändringar. Dessutom finns tydliga 
maktförhållanden. TVP är däremot betydligt mindre flexibel när det kommer till 
beslutsprocessen. 
 
När det kommer till outsourcing så använder båda organisationerna relativt sina 
svenska motsvarigheter lite outsourcing. TVN ungefär trettio procent och TVP inte 
mer än fem, detta är således ingen direkt styrka för någon av organisationerna. Inte 
heller medarbetarskapet är någon styrka för någon av organisationerna. En anledning 
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till detta skulle kunna vara att vi med svenskbakgrund kanske är vana vid ett mer 
jämlikt klimat och därmed inte uppfattar det medarbetarskap som finns i en mer 
hierarkiskt orienterad kultur. 
 
Projektorganisering är någonting båda organisationerna använder sig av då de till 
följd av den låga graden av outsourcing i stor utsträckning arbetar med ”in-house 
production”. Vid produktionen av program så uppfattar vi att projektorganisering är 
mer regel än undantag i så väl Polen som Sverige. 
 
Huruvida organisationerna är redo eller inte för att genomföra en BPR process är 
enligt oss tydligt. TVN uppfyller nästan alla kategorier som indikerar framgång, TVP 
å andra sidan uppfyller ingen av dessa. Förändringsmotståndet inom TVP har vi som 
nämnts i analysen svårt att uttala oss om och i TVN så uppfattar vi inte detta vara ett 
avgörande problem. 
 
Sammanfattningsvis så har TVN, enligt denna undersökning, en betydligt mer flexibel 
organisation än TVP. 
 

8.3 Starka och svaga organisationer ur ett organisatoriskt 
flexibilitetsperspektiv 
Vilka företag ser vi som starkare respektive svagare ur ett organisatoriskt 
flexibilitetsperspektiv? 
 
Sammanfattningsvis så ser vi att de kommersiella Tv-kanalerna är klart mer flexibla 
än de som arbetar med public-service. TVN och TV4 är enligt denna undersökning 
ungefär lika flexibla även om vi uppfattar att TV4 har en väldig styrka i graden av 
outsourcing. SVT ser vi som någorlunda flexibel, det finns faktorer som indikerar 
flexibilitet men även de som pekar på motsatsen. TVP däremot är att betrakta som 
icke flexibel. 
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Diskussion 
 
Något slående i denna undersökning är som numera bekant att de kommersiella 
kanalerna är mer flexibla. De arbetar relativt sina nationella motparter med mer 
outsourcing, har mindre organisationer och är mindre hierarkiska. Vad detta beror på 
kan vi enbart spekulera om. En slutsats vi dock dragit är att det skulle kunna bero på 
att de kommersiella kanalerna tvingas vara mer effektiva då det har avkastningskrav 
och då måste vara mer kostnadseffektiva. Följden av detta är sannolikt att man 
försöker hålla organisationerna mindre. Detta i sin tur leder till att hierarki och 
formalitet hos de stora organisationerna då de inte går att leda på samma sätt som en 
mindre organisation. 
 
Varför man i ”public-service” kanalerna använder sig av mindre outsourcing uppfattar 
vi dock som svårt att hitta en logisk förklaring till. De kommersiella kanalerna verkar 
i vilket fall finna det ekonomiskt försvarbart. Vidare finner ingen uppenbar förklaring 
till varför den kulturella inställningen till förändringar är mer positiv i de 
kommersiella kanalerna. För till skillnad från de i kommersiella företagen så tror vi 
oss förstå att det finns en större upplevd anställningstrygghet i det statligt relaterade 
företagen, statens kaka och så vidare. Dock kan en förklaring finnas till att ”public-
service” kanalerna är mer hierarkiska i att de är äldre organisationer och kanske 
därmed har mer ”inkörda” rutiner.  
 
När det kommer till skillnader mellan de Polska och Svenska organisationerna kan vi 
se att de svenska organisationerna arbetar mer med outsourcing och har mindre 
maktdistans samt mer avslappnade relationer. På frågan om outsourcing fick vi 
faktiskt ett svar i vår intervju med Bogdan Czaja på TVN, då han menade på att det är 
först nu utbudet av externa produktionsbolag håller (enligt dem) tillräckligt hög 
kvalitet. Förklaringen till detta kan eventuellt stå att finna då TV-marknaden i Polen 
fortfarande befinner sig i stark tillväxt och ännu inte kan nå hela befolkningen. 
Andelen som nås blir dock större och större vilket leder till att både marknaden för 
produktionsbolag och TV-kanaler befinner sig i en expansionsfas. Att 
organisationerna i Sverige har mer avslappnade relationer och mindre maktdistans är 
kanske inte så konstigt då de skandinaviska länderna är kända för att har en kultur 
som präglas av jämlikhet. Vidare är Polen ett mer segregerat samhälle med större 
ekonomiska klyftor vilket kan tänkas bidra till mer respekt för auktoriteter och mer 
formella relationer. Även kopplingen till Polens moderna historia och den tidigare 
relationen till Sovjetunionen kan göras. 
 
Till slut så vill vi även nämna att vår tanke om internet och play-funktionernas ökade 
betydelse delas av så väl produktionsbolag som TV-kanaler. En jämförelse som 
diskuterades under en av våra intervjuer var den då musikindustrin och framförallt 
skivbolagen togs på sägen av en snabb förändring av åtkomligheten tack vare internet. 
Sagde respondent tror dock att TV-branschen står starkare rustad och är ute i bättre tid 
för att klara av denna förändring. 
 
Med hopp om framtiden  
Oscar Langenius & Niklas Engstrand 
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Förslag på vidare forskning 
Det finns en mängd närbesläktade områden och frågor som, ur ett företagsekonomiskt 
perspektiv, skulle vara intressanta att vidare studera. Några av dessa är följande: 
 

• Varför är de organisatoriska skillnaderna så stor mellan kommersiella- och 
public servicekanaler? 

 
• Hur ser den kulturella inverkan ut på organisationers utformning och sätt att 

arbeta i Sverige och Polen? 
 

• De organisationer som vi har valt att studera skiljer sig mycket med avseende 
på hur länge de har existerat, vad och hur påverkar detta organisationerna? 

 
• Vilka är fördelarna och nackdelarna med organisatorisk flexibilitet? 
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Bilaga 1 - Utformning av intervju-teman/frågor 
 
Steg ett och två dvs. Allmänt forskningsområde samt Specifika forskningsfrågor är 
något som redan är presenterat tidigare i detta arbete. Således har vi valt att i den 
praktiska tillämpningen av intervjuguiden börja på steg tre (intervjuteman) och sedan 
arbeta oss nedåt i den ordning som figur 3 anger. 

 

1. Från referensram till frågor 
Vid utformandet av intervjufrågor har vi valt att utgå från de fem delområden som 
karakteriserar en flexibel organisation, vilka presenterats under rubrik 3.4 samt de 
underordnade områden vilka lyfts fram under samma rubrik. Då dessa använts för 
utformandet av intervju frågor har de punkter vi ansätt vara mest karaktäristiska för 
varje område samt delområde vilka legat till grund för en eller flera frågor. 
 
Beslutsprocess 
 

1. Mål 
Rörande mål valde vi att undersöka hur tydliga dessa var samt i vilken utsträckning 
dessa implementeras i organisationens beslutsfattande. 
 

2. Formell struktur 
Det vi anser är essensen av den formella strukturens inverkan på beslutsfattande är 
dels, huruvida det finns ett klart definierat system för vem som har rätt att fatta beslut. 
Utöver detta så anser vi det nödvändigt att undersöka om det finns tydliga regler och 
rutiner för beslutsfattande, samt om så är fallet hur dessa tillämpas. 
 

3. Kulturell inställning till förändring 
Då organisationskultur är ett ämne som det i sig självt går att fördjupa sig mycket i 
väljer vi att begränsa oss till att undersöka hur våra respondenter anser att respektive 
organisations kultur ser på organisatoriska förändringar. 
 

4. Maktförhållanden 
Vi finner två huvudsakliga faktorer som innesluter de maktförhållanden som enligt 
vår referensram påverkar en organisations besluts processer. Dessa två faktorer är den 
formella rätten att fatta beslut samt tillgång till information. 
 
Outsourcing 
Då vi undersöker outsourcing väljer vi att inrikta oss på den outsourcing som är direkt 
kopplad till produktionsbolagens verksamhet, i vilken utsträckning TV-kanalerna 
väljer att outsourca TV-produktion. Utöver detta så vill vi även undersöka ungefärligt 
hur långa tidsintervall de avtal som styr samarbetet mellan produktionsbolagen och 
TV-kanalerna omfattar. 
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Medarbetarskap 
Då medarbetarskap som tidigare nämnts är ett omfattande begrepp som berör en 
organisations verksamhet på olika plan väljer vi att fokusera på medarbetarskap vid 
förändringar. Då medarbetarskapet i stort kan sägas grunda sig i att personalens 
kompetens utnyttjas för företagets bästa väljer vi att titta på hur personalens 
kompetens används vid genomförandet av organisatoriska förändringar. 
 
 
Projektorganisering 
Till skillnad från medarbetarskap så är projektorganisering relativt konkret, antingen 
tillämpas det eller inte. Således vill vi undersöka just detta, huruvida 
projektorganisering tillämpas i den undersökta organisationen 
 
 
Reengineering 
Som visats på i referensramen så är reengineering en metod för att genomföra radikala 
organisatoriska förändringar. För att tydligt koppla begreppet till flexibilitet 
presenterades sex kategorier som tyder på att en organisation är redo för att 
genomföra större organisatoriska förändringar. Dessa kategorier är de vilka kommer 
ligga till grund för de frågor vi vill använda för att undersöka huruvida 
organisationerna i studien är redo för organisatoriska förändringar. 
 

1. Jämlikt ledarskap 
Då jämlikt ledarskap i huvudsak inbegriper att ha en avslappnad och förstående 
relation till medarbetarna så kommer vi dels att fokusera på hur kontakten mellan 
ledning och medarbetare ser ut i den undersökta organisationen. Då litteraturen även 
poängterar vikten av att medarbetarna är väl insatta i och förstår innebörden i mål och 
strategi kommer även ledningens kommunikation rörande detta kommer att 
undersökas. 
 

2.  En arbetsmiljö som gynnar samarbete 
Något grundläggande för denna kategori är förtroende både medarbetare för 
ledningen men även ledningen för medarbetarna. För att kunna undersöka detta kan 
det vara intressant att undersöka det generella förtroendet för de anställda men också 
mer konkreta handlingar som sker till följd av förtroende. Ett exempel på en sådan 
handling kan vara ansvarsfördelning. 
 

3. Engagerad företagsledning 
Det kan, av uppenbara skäl, vara svårt att undersöka huruvida ledningen för de 
undersökta organisationerna är engagerade eller inte framförallt då det är personer i 
lednings ställning som kommer att intervjuas. I referensramen har vi valt att bryta ner 
begreppet till hur insatta ledningen är i organisationens mål och strategi samt den 
rådande situationen. Därutöver är även kontinuerlig kontakt med medarbetarna ett 
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tydligt tecken på en engagerad ledning samt en förutsättning för att minimera 
förändringsmotståndet. 
 

4.  Rörliga organisationsstrukturer 
Då ”underkategorin” rörlig organisation syftar dels till i hur hör grad de system som 
organisationen tillämpar är möjliga att förändra och inte för djupt inrotade. För att 
undersöka detta är det inte möjligt att betrakta systemen isolerat. För att kunna 
undersöka huruvida dessa är möjliga att förändra väljer vi att dels betrakta den 
kontext dessa tillämpas i samt hur länge dessa varit implementerade. 
 

5. Informationsteknologi 
Som framgår av ovanstående så är kommunikation centralt för att en organisation 
skall kunna lyckas med radikala organisatoriska förändringar. För att informationen 
skall kunna förmedlas krävs ett välfungerande informationssystem. Då information 
vidarebefordras i en stor organisation behövs således ett effektivt och strukturerat sätt 
att göra detta på, vilket kan framgå dels av vilka kanaler som används och dels vilken 
typ av information som kommuniceras på ett visst sätt. 
 

6. Förändringsmotstånd 
Huruvida det finns ett starkt inneboende förändringsmotstånd i en organisation 
kommer sannolikt att vara svårt att identifiera. Dock kan det finnas en möjlighet att få 
en indikation genom att bland annat undersöka den organisatoriska kultur som präglar 
den undersökta organisationen. 
 
 
Steg 3 – Intervjuteman 
 
Utifrån de kategorier som i ovanstående stycken har presenterats har vi funnit fem 
kategorier som vi har gjort till våra intervjuteman. Kategorierna är designade dels så 
att de ska passar frågorna väl, men också så att de blir en bra frågeställningsföljd vid 
intervjuerna. Målet utifrån denna följd har varit att först och främst förstå 
intervjuobjektets position i organisationen, samt dennes åsikter kring organisationen. I 
nästa steg har vi valt att börja ställa frågor som rör ett ledningsperspektiv, då alla 
intervjuobjekt är högt uppsatta chefer, för att sedan övergå till ett 
medarbetarperspektiv. Avslutningsvis har vi även två frågor kring kommunikationen 
och de kommunikationskanaler som organisationerna använder sig utav. 
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Undersökningsområdena är följande: 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och roll i verksamheten 
2. Organisationens utformning och processer 
3. Ledningen (Struktur och arbete) 

a. Beslutsprocess 
4. Medarbetarna 
5. Kommunikation 

 
Då vi, som tidigare nämnt, både har intervjuat TV-produktionsbolag och TV-kanaler 
kommer intervjuguiden presenteras genom en del för vardera branschen. 
 
 
 
2. TV-kanaler  
Steg 4 – Formulering av intervjufrågor 
 
Utifrån det batteri med frågor som vi byggde upp för att se vilka intervjuteman som 
var centrala, har vi sedan omformulerat dessa frågor så att de fångar upp flera av de 
tidigare ställda frågorna. Samtidigt är frågorna formulerade på ett sådant sätt att de 
svarar på den information som vi söker för undersökningen men samtidigt avgränsar 
oss till den typ av material som undersökningen kräver. Frågorna kommer att 
presenteras var och en för sig och i kronologisk ordning efter det givna temat. 
 
Då vi har läst mycket om hur verksamheterna ser ut så anser vi det inte nödvändigt att 
ställa generella frågor kring bolagen. Istället fokuserar vi på individens roll i företaget 
inledningsvis och bygger därifrån upp våra frågeställningar. 
 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och roll i verksamheten 
a. Kan du berätta lite om din organisation och din roll i den? 

 
För att inleda intervjun har vi valt att först låta respondenten beskriva sin egen 
situation i organisationen och skälen till detta är två. Först och främst har vi valt att 
göra detta för att få en uppfattning om respondentens situation för att således kunna få 
en bättre förståelse för respondentens fortsatta svar och insikt i de områden som vi 
diskuterar. För det andra är frågan också ställd för att inleda intervjun med en fråga 
som är lättare för respondenten att besvara vilket gör att möjligheten för respondenten 
att bli bekväm med intervjusituationen ökar (Bryman & Bell, 2003, s.369-374). 
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2. Organisationens utformning och processer 
a. Hur ser verksamheten ut rent hierarkiskt? 

 
För att inleda frågorna kring organisationsstruktur och arbetsprocesser som TV-
kanalerna arbetar efter är den fösta fråga relativt generellt ställd. Målet med frågan är 
att få en bild av organisationsstrukturen men vi kommer också få svar som vi direkt 
kan kopplas till de kategorier som vi beskrivit som utgångspunkt för hela studien. 
Projektorganisering är en av dessa, då vi kan tydligt se utifrån beskrivningen av 
företagens hierarkiska strukturer huruvida projektorganisering är tillämpat eller ej. 
 
 

b. Hur länge har denna struktur funnits? 
 

Utifrån svaret på fråga 2a betraktas denna fråga som en Sonderingsfråga (Bryman & 
Bell, 2003, s.371). Detta innebär att vi genom svaret på frågan vill få en djupare 
förståelse för något som rör den föregående frågan. Genom att se hur länge den 
hierarkiska strukturen har funnits i verksamheten kan vi utifrån kriteriet Rörliga 
organisationsstrukturer mäta ett av de element som Reengineering består av. 
 
 

c. I vilken utsträckning arbetar ni med externa produktionsbolag? 
 
Denna fråga är viktig och mycket central för vår undersökning. Genom att titta på hur 
stor del av verksamheten som outsourcas har vi valt att undersöka den del av bolagets 
verksamhet som är det verkligen centrala, nämligen produktion av TV. Genom att 
studera hur stor del av denna kärnverksamhet som är outsourcad kan vi framförallt 
undersöka just detta kriterium men det blir också en länk mellan TV-kanalerna och de 
fristående produktionsbolagen. Således bidrar även denna fråga till att kunna bedöma 
TV-produktionsbolagens insikt i en viss TV-kanals verksamhet. 
 
 

d. Hur långa är projekten, tidsmässigt? 
 
När Outsourcingkriteriet presenteras är det tydligt att tidshorisonten är en avgörande 
parameter. Denna fråga har således som syfte att besvara hur lång avtalstiden är vid 
eventuell outsourcing. Frågan kan således också beskrivas som en Sonderingsfråg 
 
 

3. Ledning struktur och arbete 
Efter diskussionen kring verksamhetens strukturella utseende vill vi nu flytta fokus till 
ledarna och dess roll. 

a. Hur ser relationen ut mellan ledningen och medarbetarna, är den 
strikt formell eller mer avslappnad? 
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Jämlikt ledarskap är ett kriterium för Reengineering som, som genom denna fråga 
delvis besvaras. En upplevt mycket strikt relation mellan ledning och medarbetare gör 
att skillnader upplevs och således finns det möjlighet att tolka jämlikheten respektive 
skillnaderna i ledarnas sätt att bemöta sina medarbetare. 
 
 

b. Hur kommunicerar ni ut mål och strategier till era medarbetare? 
 
Genom att även titta på hur man kommunicerar ut de mål som verksamheten och dess 
medarbetare förväntas uppnå samt att studera de som är upplagda för att uppnå dessa 
mål, är också kriteriet Jämlikt ledarskap möjligt att studera. Bygger 
kommunikationen här på ett email från en högt uppsatt som man aldrig har träffat 
eller ens vet namnet på, eller handlar det om personlig kommunikation med en person 
som medarbetaren har förtroende för. En ytterligare parameter som undersökningen 
har för avsikt att studera berörs också, nämligen kommunikationskanaler etc. 
 
 

c. Hur upplever du ledningens förtroende för medarbetarna? 
 
För att kunna studera punkten samarbete, som är ytterligare en av parametrarna i 
Reengineering, men samtidigt inte fråga respondenterna rakt ut huruvida samarbetet 
är bra eller inte har vi valt att studera detta genom att titta på förtroendet och genom 
fråga 3f. Som tidigare beskrivet i framförallt teorikapitlet så bygger samarbetet på just 
förtroende. 
 
 

d. Hur väl är ledningen insatt i specifika mål för olika delar av 
verksamheten? 

 
Faktorn Engagerad ledning inom Reengineering kan tolkas på flera olika sätt. Vi har 
valt att studera detta engagemang genom att se hur insatta de är i olika delar av 
företagets arbete. Genom att vara införstådd i dessas arbete och i synnerhet känna till 
de målsättningar som olika grupper inom företaget har så kan vi se om engagemang 
finns eller inte. 
 
 

e. Hur väl insatta är ledningen i den rådande situationen för olika 
delar av organisationen? 

 
Som ett komplement till fråga 3d, som avhandlade ledningens kännedom om mål för 
verksamheten, undersöks genom denna fråga hur situationen i olika delar av 
verksamheten ser ut. Det kan innebära allt ifrån deadlines och liknande till 
personalrelaterade problem. 
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f. I vilken utsträckning lägger ledningen sig i olika gruppers 
arbetsuppgifter? 

 
För att tolka det förtroende, som tidigare beskrevs som det centrala för samarbete, vill 
vi också titta på utsträckningen av ledningens inblandning i anställdas arbete. 
Naturligtvis kan det vara situationer där ytterligare instruktioner krävs, men det kan 
också vara så att individen i ledande position väljer att lägga sig i en anställdes arbete 
då denne inte har förtroende för personen i fråga. 
 
 

g. Beslutsprocessen 
 
Att göra beslutsprocessen till en underrubrik inom ledarskapet bygger på att det finns 
fler vitala aspekter som ska beröras. Dock ser vi inte beslutsprocessen som ett tema 
utan som en del av synen på ledning och struktur. 
 
 

i. Hur ser systemet för hur beslut tas i organisationen (Regler, 
rutiner och formella rättigheter)? 

 
Genom att se om system för beslutsfattande finns blir det två delar i undersökningen 
som kan förklaras. Dels kan maktförhållandena analyseras då det blir uppenbart att 
det är den med rättigheten att fatta beslut som har den formella makten. Det finns 
också möjlighet att se den formella strukturen genom beslutsprocesserna. 
 
 

ii. Hur arbetar ni med att ta fram information, i form av 
beslutsunderlag, vid beslutsfattande? 

 
Maktförhållandena i verksamheten går inte bara att se då beslutet ska tas utan även i 
tidigare steg i processen. Är det så att beslutsfattaren baserar sina beslut på endast sin 
egen uppfattning av en situation eller är det så att beslut tas i samråd med de mest 
kunniga på det specifika området? 
 
 

iii. Hur ser kommunikationen ut mellan beslutsfattaren och de 
berörda i form av informationskanaler? 

 
Hur beslutsfattaren kommunicerar ut sina beslut kommer är också en indikator på 
maktförhållandena i verksamheten. Sker det endast i form av formella direktiv eller är 
det mer personligt formulerad kommunikation, muntligt som skriftligt 
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iv. Hur arbetar ni med era mål vid beslutsfattande? 
 
Som avslutning lyfter vi också kategorin mål inom beslutsprocessen. Målen har 
tidigare beskrivits som viktiga både i form av tydlighet men också om de faktiskt 
används. Således vill vi se om det finns några rutiner eller normer för hur olika mål 
används vid beslutsfattande. 
 
 

4. Medarbetarna 
a. Hur upplever du företagets kulturella inställning till 

förändringar? 
 
 
Då kultur , från engelskans culture, som nämnts är ett stort begrepp har vi dels valt att 
avgränsa oss till dess ”syn” på förändringar. Utöver detta så har vi valt att ställa en 
relativt allmän fråga rörande kultur då en utförligare undersökning av kulturen skulle 
kunna utgöra ett helt arbete i sig. Således anser vi det försvarbart att endast skrapa på 
ytan av detta ämne då frågan i huvudsak skall undersöka organisationskultur som i sin 
tur är en underrubrik till kategorin Beslutsprocess. Vi hoppas dock även att frågan 
skall kunna ge oss en viss inblick i ämnet förändringsmotstånd i organisationen, vilket 
berör kategorin Reengineering. 
 
 

b. Hur använder ni era medarbetares kompetens vid organisatoriska 
förändringar? 

 
Även denna fråga är avgränsad till kontexten vid en organisatorisk förändring, detta 
då begreppet medarbetarskap är näst intill lika omfattande som kultur. Vi har även 
valt att förenkla medarbetarskap till hur medarbetarnas kompetens används för att 
undvika missförstånd rörande medarbetarskap som begrepp. 

 
 

5. Kommunikation 
 

a. Vilka kommunikationskanaler använder ni inom företaget? 
i. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 

 
För huvudfrågan men också följdfrågan är det kommunikationskanaler som 
undersöks. Detta är kopplat till Reengineerings femte kategori Informationskanaler 
och syftet med fråga är således att studera vilka kanaler som används och om det 
skiljer sig för olika typer av ärenden. 
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Steg 5 – Granskning av ordalydelse 
 
Vi har valt att låta en utomstående person med djup insikt i TV-branschen granska 
våra frågor genom att ställa frågorna till honom. Respondenten har sedan svarat på 
frågorna och förklarat hur han tolkat dem. I vissa fall har även respondenten kommit 
med förslag på omformulering av frågor, i syfte att dessa frågor bättre ska passar 
branschen och tolkas som vi vill. 
Steg 6 – Pilotguide 
 
Resultaten från pilotstudien är följande: 
 

• Fråga 1a, säg er organisation istället för din organisation 
• Fråga 2b, frågan är svår att besvara, fråga istället när den senaste förändringen 

gjordes och värdera detta genom att fråga vad förändringen innebar. 
• Fråga 2c, fråga om andelen extern produktion 
• Fråga 3d, Svår att besvara omformulera. 
• Fråga 3giv, mångtydig, försöka att vända på frågan 
• Fråga 4a, Ändra inledningen till vad, och fråga om den allmänna 

uppfattningen i organisationen. Då individens uppfattning kan vara avvikande. 
• Fråga 4b, Väldigt svår, använd ordet personal och undersök om de är 

involverade vi beslut för förändringar. 
 
 
Steg 7 – Nya frågeställningar 
 
Vi ser ingen anledning till att förändra våra forskningsfrågor utan behåller dessa. 
 
Steg 8 – Omformulering av frågor 
 
Dessa frågor har omformulerats: 
 

• 1a, Kan du berätta lite om er organisation och din roll i den? 
 

• 2b, Hur länge har denna struktur funnits, när omorganiserades 
organisationen senast? 

• 2c, Hur stor andel av er produktion lägger ni ut på externa produktionsbolag? 
 

• 3d, Hur väl är ledningen insatt i specifika mål för olika delar av 
verksamheten? 

• 3giv, Hur anpassar ni ert beslutsfattande i förhållande till de mål som 
organisationen har? 
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• 4a, Vad är den allmänna uppfattningen att företagets kulturella inställning till 
förändringar är? 

• 4b, Hur använder ni er personals kompetens vid beslut kring organisatoriska 
förändringar? 

 
 
Steg 9 – Slutlig utformning 
 
Följande frågor är de slutliga intervjufrågorna: 

1. Intervjuobjektets bakgrund och roll i verksamheten 
 

 
a. Kan du berätta lite om er organisation och din roll i den? 

 
 

2. Organisationens utformning och processer 
 

a. Hur ser verksamheten ut rent hierarkiskt? 
b. Hur länge har denna struktur funnits, när omorganiserades 

organisationen senast? 
c. Hur stor andel av er produktion lägger ni ut på externa 

produktionsbolag? 
d. Hur långa är projekten, tidsmässigt? 

 
 

3. Ledning struktur och arbete 
 

a. Hur ser relationen ut mellan ledningen och medarbetarna, är den 
strikt formell eller mer avslappnad? 

b. Hur kommunicerar ni ut mål och strategier till era medarbetare? 
c. Hur upplever du ledningens förtroende för medarbetarna? 
d. Hur väl är ledningen insatt i specifika mål för olika delar av 

verksamheten? 
e. Hur väl insatta är ledningen i den rådande situationen för olika delar 

av organisationen? 
f. I vilken utsträckning lägger ledningen sig i olika gruppers 

arbetsuppgifter? 
 
 

g. Beslutsprocessen 
 

i. Hur ser systemet för hur beslut tas i organisationen (Regler, 
rutiner och formella rättigheter)? 
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ii. Hur arbetar ni med att ta fram information, i form av 
beslutsunderlag, vid beslutsfattande? 

iii. Hur ser kommunikationen ut mellan beslutsfattaren och de 
berörda i from av informationskanaler? 

iv. Hur anpassar ni ert beslutsfattande i förhållande till de mål 
som organisationen har? 

 
4. Medarbetarna 

 
a. Vad är den allmänna uppfattningen att företagets kulturella inställning 

till förändringar är? 
b. Hur använder ni er personals kompetens vid beslut kring 

organisatoriska förändringar? 
 
 

5. Kommunikation 
 

a. Vilka kommunikationskanaler använder ni inom företaget? 
i. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 
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3. TV-produktionsbolag 
 
Steg 4 – Formulering av intervjufrågor 
 
Då frågorna som ställs till TV-kanalerna har formulerats först, måste nu dessa frågor 
omformuleras för att passa in med de syften som intervjuerna med 
produktionsbolagen har, att undersöka dessas syn på TV-kanalernas organisation. 
Som nämndes i steg 3, så är samma intervjuteman använda vid både intervjuerna med 
produktionsbolag och TV-kanalerna men frågorna behövs av uppenbara skäl 
omformuleras. Målet med frågorna blir, istället för den interna syn som TV-kanalerna 
intervjuer ger, få en extern bild av TV-kanalerna i respektive land och organisation. 
De polska produktionsbolagen ska således ge sin på både public service- och det 
kommersiella TV-kanalerna i landet. Samma situation gäller den svenska 
motsvarigheten. 
 
Frågorna är således, utifrån de frågor som ställdes till TV-kanalerna, omformulerade 
med avseende på att frågorna inte längre berör respondentens egen organisation, utan 
TV-bolagens. Vi finner att frågornas teoretiska bakgrund är överflödig att redogöra 
för, då den är samma som frågorna till TV-kanalerna. Dock anser vi det viktigt att 
motivera och förklara valet av omformulering från den ursprungliga frågan. 
 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och kontakt med TV-kanalerna 
 

 
c. Kan du berätta lite om din organisation och din roll i den? 
d. Vilken typ av kontakt har du haft och din organisation haft med (SVT 

och TV4 eller TVN och TVP)? 
 
För att få insikt i respondentens bakgrund och roll i sin organisation, används samma 
fråga som till TV-kanalerna (1a). Dock har vi valt att utöka detta tema med ytterligare 
en fråga (1b), vilken behandlar respondents kontakt med TV-kanalerna. Anledningen 
till detta är att vi finner det ytterst centralt att förstå denna relation för att kunna 
värdera de svar som ges. 
 
 

2. Organisationens utformning och processer 
a. Hur uppfattar du (SVT och TV4 eller TVN och TVP) hierarki? 
b. Hur länge uppfattar du att denna struktur har funnits hos dem? 

 
Den enda omformuleringen som är gjord av dessa frågor (2a och 2b) är med avseende 
på hur respondenten uppfattar hierarkierna i de aktuella organisationerna samt hur 
länge dessa har funnits. 
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c. I vilken utsträckning uppfattar ni att (SVT och TV4 eller TVN och 
TVP) arbetar med externa produktionsbolag? 

d. Hur långa är dessa projekt, tidsmässigt? 
 
På samma sätt som för fråga 2a och 2b, så har inga förändringar skett mer än att 
frågorna nu syftar till respondentens uppfattning om. 
 

3. Ledningen, struktur och arbete 
 
 

a. Hur anser ni att relationen ser ut mellan ledningen och medarbetarna i 
(SVT och TV4 eller TVN och TVP), är den strikt formell eller mer 
avslappnad? 
 

Fråga 3b (Hur kommunicerar ni ut mål och strategier till era medarbetare?) från 
intervjuerna med TV-bolagen har vi valt att eliminera då vi intervjuar 
produktionsbolagen. Anledningen till detta är att då vi finner det omöjligt för en 
extern aktör att ha insyn i denna verksamhet då den inte på något sätt är relevant för 
den externa aktören att känna till sådan information. 
 
 

b. Upplever du att ledningen för (SVT och TV eller TVN och TVP) har 
förtroende för sina medarbetare? 

 
Fråga 3d från frågorna till TV-kanalerna är också en fråga som specifikt berör mål 
och intern verksamhet. Således finner vi att denna fråga, på samma sätt som fråga 3b 
från föregående stycke, är omöjlig att få ett givande svar på. 
 
 

c. Hur väl insatta är ledningen för (SVT och TV4 eller TVN och TVP) i 
den rådande situationen för olika delar av deras organisationer? 

 
Till skillnad från den eliminerade frågan i föregående stycke så är denna fråga inte 
enbart kopplad till mål utan till verksamheten generellt. Således finner vi denna fråga 
(3c) möjlig för respondenterna från produktionsbolagen att besvara. 
 
 

d. I vilken utsträckning upplever ni att ledningen för (SVT och TV4 eller 
TVN och TVP) lägger sig i olika gruppers arbetsuppgifter? 
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e. Beslutsprocessen 
 

i. Upplever ni att det finns ett system för hur beslut tas i (SVT och 
TV4 eller TVN och TVP) (Regler, rutiner och formella 
rättigheter)? 

 
Frågorna 3gii samt 3giii, från intervjuguiden till TV-kanalerna, (Hur arbetar ni med 
att ta fram information, i form av beslutsunderlag, vid beslutsfattande? och Hur ser 
kommunikationen ut mellan beslutsfattaren och de berörda i form av 
informationskanaler?) anser vi vara svår att besvara av en extern källa. Frågan berör 
intern kommunikation och är således svår för en extern part att besvara. 
 
 

ii. Hur anser du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) koppling 
mellan mål och beslut ser ut? 

 
Denna fråga har vi helt omformulerat även om innebörden är den samma. Vi upplever 
frågan som svår men vill ändå försöka att ställa en fråga kring en extern persons syn 
på hur mål är formulerade och efterföljs. 
 
 

4. Medarbetarna 
 

a. Hur upplever du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) kulturella 
inställning till förändringar? 

 
Fråga 4a anser vi vara en av de mest intressanta frågorna att ställa en extern part, då 
kulturen inte är något som är formellt fastställt utan något som genomsyrar 
verksamheten i dess vardag. Således kan den tolkas olika beroende på vilket paradigm 
som observatören befinner sig i. Fråga 4b har vi eliminerat då vi åter igen befinner oss 
på ett område som är svårt för en extern part att uppfatta och tolka. 
 
 

5. Kommunikation 
a. Vilka kommunikationskanaler använder (SVT och TV4 eller TVN och 

TVP)? 
i. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 

 
Frågorna i temat Kommunikation är av sådan karaktär att svaren kommer direkt 
kunna bekräfta eller dementera TV-bolagens uppfattning då just producenterna är en 
av de aktörer som TV-kanalerna har frekvent kontakt med. Skillnader kan dock 
uppstå då produktionsbolagen endast har en insikt i den externa kommunikationen 
medans TV-kanalerna även kan ha ett internt perspektiv på frågan. 
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Steg 5 – Granskning av ordalydelse 
Vi har valt att låta en utomstående person med djup insikt i TV-branschen granska 
våra frågor genom att ställa frågorna till honom. Respondenten har sedan svart på 
frågorna och förklarat hur han tolkat dem. I vissa fall har även respondenten kommit 
med förslag på omformulering av frågor, i syfte att dessa frågor bättre ska passar 
branschen och tolkas som vi vill. 
 
Steg 6 – Pilotguide 
 
Resultaten från pilotstudien är följande: 
 

• Fråga 2a, Fråga kring organisationen ur ett hierarkiskt perspektiv. 
 
Steg 7 – Nya frågeställningar 
 
Vi ser ingen anledning till att förändra våra forskningsfrågor utan behåller dessa. 
 
Steg 8 – Omformulering av frågor 
 
Dessa är de frågor som har omformulerats: 
 

• 2a, Hur uppfattar du (SVT och TV4s eller TVN och TVPs) organisation ur ett 
hierarkiskt perspektiv? 

 
 
Steg 9 – Slutlig utformning 
 

1. Intervjuobjektets bakgrund och kontakt med Tv-kanalerna 
 

a. Kan du berätta lite om din organisation och din roll i den? 
b. Vilken typ av kontakt har du haft och din organisation haft med (SVT 

och TV4 eller TVN och TVP)? 
 
 

2. Organisationens utformning och processer 
a. Hur uppfattar du (SVT och TV4s eller TVN och TVPs) organisation ur 

ett hierarkiskt perspektiv? 
b. Hur länge uppfattar du att denna struktur har funnits hos dem? 
c. I vilken utsträckning uppfattar ni att (SVT och TV4 eller TVN och TVP) 

arbetar med externa produktionsbolag? 
d. Hur långa är dessa projekt, tidsmässigt? 
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3. Ledning struktur och arbete 
a. Hur anser ni att relationen ser ut mellan ledningen och medarbetarna i 

(SVT och TV4 eller TVN och TVP), är den strikt formell eller mer 
avslappnad? 

b. Upplever du att ledningen för (SVT och TV eller TVN och TVP) har 
förtroende för sina medarbetare? 

c. Hur väl insatta är ledningen för (SVT och TV4 eller TVN och TVP) i 
den rådande situationen för olika delar av deras organisationer? 

d. I vilken utsträckning upplever ni att ledningen för (SVT och TV4 eller 
TVN och TVP) lägger sig i olika gruppers arbetsuppgifter? 

 
e. Beslutsprocessen 

 
i. Upplever ni att det finns ett system för hur beslut tas i (SVT och 

TV4 eller TVN och TVP) (Regler, rutiner och formella 
rättigheter)? 

ii. Hur anser du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) koppling 
mellan mål och beslut ser ut? 

 
4. Medarbetarna 

a. Hur upplever du (SVTs och TV4s eller TVNs och TVPs) kulturella 
inställning till förändringar? 

 
 
 
 

5. Kommunikation 
a. Vilka kommunikationskanaler använder (SVT och TV4 eller TVN och 

TVP)? 
ii. Används olika kanaler för olika typer av budskap? 

 


