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Sammanfattning
I denna studien undersöks entropi i omorganisering mot bakgrund av att den individuella medarbetaren utgör en allt viktigare del av sin samtida organisation, där förändring och omorganisering sker kontinuerligt. Tidigare forskning kring entropi i omorganisering har främst gjorts
ur ett finansiellt perspektiv, s.k. diversifieringsperpektiv. Således finns utrymme för ytterligare
forskning med individen i fokus snarare än företagsportföljen.
Studien syftar till att belysa den entropi som genom förlorad information gör sig påtaglig
i samband med omorganisering. Med kvalitativ metod och fenomenologisk ansats har fem
respondenter, i olika positioner från svenska och globala organisationer, intervjuats om sin och
sina kollegors upplevelse av omorganisering. Studien påvisar en diskrepansen mellan det av
ledningen definierade färdigställandet respektive när medarbetarna upplever att en omorganisation de facto är klar. Här påvisas även hur individens motivation, psykosociala hälsa och arbetsinsats kan påverkas genom förlust av de identifierade tre typerna av information deskriptiv,
operativ och narrativ.
Nyckelord: Entropi, Information, Omorganisation

________________________________________________________________
1.0 Inledning
Vi lever in en föränderlig tid med allt större krav
på organisationers rörlighet och anpassningsförmåga, något som nedan refereras till som
agil HR (Miles, 2013). En global undersökning
redan 2012 visar att 70% av responderande HRanställda upplever en snabbare förändring än
tidigare (Miles, 2013). Samtidigt är det aktieägarnas monetära incitament som styr organisationernas utformning med krav på snabb
avkastning både inom privat och offentlig
sektor (Thompson, 2003), även om effekten i
det senare fallet tycks något mer modest och
långsiktig allt sedan den finansiella krisen 2008
(Kallifatides & Nachemson-Ekwall, 2016).
Bland förespråkare av strategisk agil
HR går managementkonsulterna Dave Urich
och Wayne Brockbank i bräschen genom sin
argumentation för värdeskapande HR (Ulrich,
Brockbank, & Jamison Gromark, 2007) där de
argumenterar för HR-avdelningens roll som
marknadsstrateg i förhållande till externa
aktörer samt befintliga och potentiella kunder. I
en närmast utopisk bild målas HR-funktionen
upp som spindeln i nätet som möjliggör snabba
förändringar med flöden av personal och

värdeskapande HR-processer. Flexibilitet lyfts i
dagens arbetsliv fram som centralt för effektivitet, produktivitet och konkurrenskraft (Gillberg,
2018). Många av dagens organisationer
upplever krav på kontinuerlig förändring
(Miles, 2013). Humankapitalet hanteras därför
strategiskt för maximerande av avkastning.
1.1 Syfte och frågeställning
Organisatorisk forskning sträcker sig mer än
hundrafemtio år tillbaka genom eror då W.S
Taylor, Henri Fayol och Elton Mayo präglade
sin tids teorier. I takt med både digitalisering
och globalisering har även forskningen kring
ledarskap i omorganisering (eng. change management) kommit att utgöra ett omfattande
underlag för kunskap. Se exempelvis Boglind
m.fl. (2011), Thilander (2013) och Nolan
(2014).
Ur ett postmodernistiskt perspektiv bör
inte omorganisering beskrivas som en entitet
där endast framgång ges relevans. En
omorganisering består av både framgång och
motgång. Större delen av den befintliga
forskning kring omorganisering utgår från en
positivistisk (i filosofisk bemärkelse) diskurs,
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vilket innebär att bästa metod (eng. best
practice) och framgång sökes. Implicit är att då
framgång belyses hamnar motgång i skuggan
och blir föremål för vad Laclau och Mouffe
(2014, s. 92) kallar dispersion. Med andra ord
skulle man kunna säga att en omorganisations
svårigheter inte tas med i beräkningarna utan
sprids lite vind för våg. Jag vågar påstå att en
vedertagen uppfattning bland många som
deltagit i en omorganisation, är att det under en
viss tid förkommer förvirring, obestämdhet och
osäkerhet som påverkar både personal och
arbete. Detta är dock, menar jag, något som
sällan syns i varken rapporter eller forskning,
utan snarare mest bara hörs i korridorerna. Jag
argumenterar således nedan för att det saknas
forskning kring organisationens främsta tillgång; individen. Därför avses här att undersöka
dennes förlorade information och produktivitet,
nedan synonymt med begreppet entropi, som
eventuell effekt av en omorganisering. Då
individens entropi inte går att mäta i ett
nominellt värde, givet hänsyn till externa
faktorer och att vi helt inte kan mäta vad som
hade hänt i ett annorlunda scenario (Bourdieu,
2004), avser jag här att söka ett deskriptivt
värde med stöd i teoribildningar rörande
information i en organisation i form av kommunikation, kunskap och socialt utbyte. Med ett
deskriptivt värde menas här en värderande
beskrivning av fenomen och medarbetares
upplevelser av desamma i samband med
omorganisering. Frågeställningen lyder:
- Vilken är förekomsten av entropi
i omorganisering och hur kan den
identifieras?
För att sätta frågeställningen, och därmed
undersökningen, i sin rätta kontext är det av vikt
att först kort definiera de för uppsatsen centrala
begreppen agent, entropi, information och
kommunikation. Begreppen redogjords för
nedan i bokstavsordning.
Agent är en individ och medarbetare
som i förkommande fall utgör en del av en
reciprok social struktur (Leydesdorff, 2000), i

sin tur del i det större system vi kallar organisation. Agenten förväntas handla på uppdrag av
sin principal (chef/ledare/arbetsgivare). Se även
kapitlet 3; teori.
Entropi är samlingsnamnet kännetecknande oordning, osäkerhet och obeslutsamhet
samt även ett begrepp för förlorad energi
respektive förlorad information i en
kommunikation (Bratianu & Bejinaru, 2019).
Motsats till entropi är negentropi och kännetecknar total ordning. Se även kapitel 2; tidigare
forskning.
Information är det vardagliga abstrakta
samlingsnamnet för all typ av data, text och
kunskap som är lagrad, skickad, mottagen eller
över huvud taget hanterad genom något typ av
medium eller någon typ av interaktion
(Adriaans, 2019). Det betyder att information
alltså dels är den vi förväntar oss finna på en
anslagstavla, men också den all kunskap vi individer (agenter) förvärvat under vår livstid samt
utbyter med varandra när vi interagerar. Se även
kapitel 2; tidigare forskning, kapitel 3; teori,
samt kapitel 5; Undersökningens analyserade
resultat.
Kommunikation
är
utbytet
av
information mellan agenter och mellan principal och agent (Leydesdorff, 2010). Utbytet kan
ske verbalt (muntligt via exempelvis möte eller
telefon), analogt (brevledes, anslag etc.) och
digitalt (mail, chatt, intranät, internet etc.).
Kommunikation kan också vara ickeverbalt i
form av ansiktsuttryck, tonläge m.m. Se även
kapitel 3; teori.
1.2 Disposition
Med Inledning bakom oss innehållande
artikelns bakgrund och syfte, vilket definierar
frågeställningens akademiska relevans ges
nedan en kort redovisning för uppsatsens resterande disposition. Det ger läsaren en överblick
av hur explanandum, i.e. bakgrund och frågeställning samt det som behandlats i tidigare
forskning, relaterar till explanans, i.e. det för
uppsatsen centrala begreppet entropi gestaltat
genom relevanta teorier. Det i sin tur leder till
det redovisade resultatet, konklusion och vidare
diskussion.
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Tidigare forskning; Då entropi som
begrepp förekommit i många olika sammanhang, även inom organisatorisk forskning, ger
jag här en idéhistorisk översikt där jag belyser
hur entropibegreppet i den tidiga forskningen
främst används i relation till diversifiering. Med
införandet av nya organisationsformer, som
exempelvis lean, kommer entropibegreppet att
användas i närmare relation till medarbetarna
vilket vidare exemplifieras genom en studie
gjord av och i ett amerikanskt universitetssjukhus. Avslutningsvis belyser jag här även
psykologisk entropi förknippad med obeslutsamhet (eng. uncertainty). Det engelska ordet
unceartainty kan även översättas med osäkerhet, vilket på svenska innefattar både obeslutsamhet och att inte vara trygg, i.e. osäker. Då
det inte är mitt fokus väljer därför att istället
använda ordet obeslutsam.
Teori; Delen omfattar huvudsakligen
kommunikationsteori samt de av kommunikation beroende parametrarna motivationsteori
och teori kring psykosocial hälsa. Här tar jag
stöd av teorier kring socialt handlande, kommunikation och information av bl.a. Giddens och
Luhman (Leydesdorff, 2010) och Strydom
(1999). För att undersöka hur motivationen
påverkas av omorganisering tar jag stöd av
Ryan & Deci (2017) motivationsteori Self
Determination Theory (SDT). Med god
kommunikation och inre motivation följer
psykosocial hälsa. Den undersöks med fördel
utifrån krav- kontroll- stödmodellen utvecklad
av Karasek och Theorell (Karasek & Theorell,
1990).
Metod; Här förklaras hela den akademiska processen. Kapitlet omfattar motivering till val av, i förekommande fall, kvalitativ
metod och fenomenologisk ansats. Här redogörs även för insamlande av material i form av
intervjuer, samt kodning av detsamma som gjort
i samband med författandet.
Analyserat resultat; I detta kapitlet
redovisas det analyserade empiriska materialet.
Med illustrerande citat belyses här det jag i
uppsatsen föresatt mig att undersöka; vilken är
förekomsten av entropi och hur tar den sig i
uttryck? Genom kopplingar till både tidigare

forskning och relevant teori påvisas här både
förekomst av entropi och uttryck såsom
påverkan på motivation och psykosocial hälsa.
Konklusion och vidare diskussion; Här
sammanfattas uppsatsen samt de förvärvade
kunskaperna. Här diskuteras även relation
mellan det analyserat resultat till tidigare
forskning, teori och metodval. Detta ligger till
grund för ytterligare frågeställningar kring
ämnet omorganisering relevant för framtiden.
2.0 Tidigare forskning
I syfte att belysa tidigare forskning kring organisatorisk entropi, och företrädelsevis entropi i
omorganisation illustrerar jag nedan först en
diskrepans mellan teori och praktik, vilken företrädelsevis förklaras med just entropi. Därefter
ges närmast en idéhistorisk redogörelse för hur
hanteringen av begreppet entropi utvecklats i
relation omorganisering och med det även en
redogörelse för relevant forskning.
Ett kontinuerligt och allt mer utbrett
behov av omorganisering har givit underlag till
omfattande forskning rörande både bästa
organisationsform och bästa form av förändring
för lyckat resultat. Huvudsakligen tar forskningen en positivistisk (i filosofisk bemärkelse)
ansats med fokus ur ledningsperspektiv på
organisationens bästa resultat. Dave Ulrich
(1997, 2011, 2019) tillhör de mest kända
förespråkarna för omorganisering och strategisk
HR vilket har fått ett stort internationellt akademiskt genomslag (se nedan), så även i
Sverige.
Allt mer fluktuerande organisationer
ger en trend av individualisering där socialt
kapital spelar stor roll. Personliga kontakter
beskrivs i det offentliga samtalet och från
myndighetshåll som centrala för att nå
framgång i arbetslivet (Gillberg, 2018). Nya sätt
att organisera och omorganisera tar sig i uttryck
i nyliberala marknadsideal där individens entreprenörskap kommersialiseras. Likaså ses trivsel
och glädje, i och med anställningen, både som
en skyldighet och som en rättighet.
Här uppstår således en diskrepans
mellan dels den kognitiva sociala individen som
förväntas vara sin egen principal och dels den
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marginaliserade individen som resultatorienterad agent i relation till arbetsgivaren som
principal.
Boglind et. al. (2011) finner i sin studie
av mötet mellan Ullrichs teori och svenska
organisationers praktik en avsaknad av kunskap
om HR-transformation bland svenska HRchefer. Likaså rapporteras hur organisatoriska
strukturförändringar inte fallit i god gjort hos
seniora medarbetare. Omstruktureringarna har
givit upphov till fysiska flyttar av anställda
(50% av alla HR-anställda), hierarkiska förändringar samt i vissa fall även motstånd hos de
anställda. Turbulens och motstånd som en
omorganisation medför genererar förlorad
information, ordning och energi (i relation till
det sociala system organisationen utgör) hos
vardera anställd. För att belysa detta vänder jag
mig till begreppet entropi.
2.1 Entropi
Begreppet entropi hämtas från termodynamikens lagar som utvecklades under 1800-talet
av bland andra Boltzmann, Carnot och Kelvin.
Teorierna som ursprungligen applicerades på
förbränningsmotorn, kom snart att användas
även inom kemin för att sedan sprida sig till
andra discipliner (Atkins, 2010, s. xi). Entropi
är ett mått på oordning som ett resultat av
förlorad energi. Enligt termodynamikens andra
sats (Atkins, 2010, s. 37) kräver varje slutet
system tillförsel av energi för begränsning av
entropi och upprättande av ordning; negentropi
som alltså är motsats till entropi (Trinn, 2018).
Genom Erwins Schrödinger bok What is Life?
(Schrödinger, 1944) populariseras begreppet
entropi 1944. Matematikern Shannon (1964)
gav fem år senare med hjälp av entropi en
förklaring till den förlorade mängden information i kommunikation
Jacquemins och Berrys (1979) utvecklar en matematisk formel för beräkning av
osäkerhet (entropi) vid diversifiering, alltså en
form av omstrukturering av företag, och tillväxt
når begreppet i slutet av 1970-talet affärsvärlden. Implicit här är att diversifiering är
synonymt med omorganisering. Formeln beror
av (1) andel produktsegment, (2) fördelningen

av total omsättning på respektive segment och
(3) till vilken grad de olika segmenten relaterar
till varandra (Palepu, 1985). Artikel har legat till
grund för en mängd kalkyler kring hanteringen
av företags finansportfölj. Givet 1980-talets
trend av outsourcing och offshoring (Castells,
2010, s. 296) vann modellen stor popularitet, då
behovet av att kunna beräkna entropi i omorganisation således ökade.
Rumelt (1982) skiljer mellan relaterad
och orelaterad diversifiering, där den relaterade
innebär att en ny verksamheten är i linje med
den tidigare och således drar nytta av styrkor
och befintlig kunskap. Den orelaterade diversifieringen innebär således att en helt ny
verksamhet påbörjas där tidigare kunskap och
styrkor saknas. Palepu (1985) undersöker
tretton företag och påvisar genom Jacquemins
och Berrys entropiformel att det inte finns
någon direkt korrelation mellan entropi och hög
andel diversifiering respektive låg andel
diversifiering. Däremot finner hon tydliga
samband mellan relaterad diversifiering och
tillväxt, i synnerhet bland företag som är konsekventa i sin relaterade diversifiering (även om
styrkan i sambandet redovisas som svagt).
Detta, menar Palepu, är av vikt för både organisatorisk och företagsstrategisk forskning då
det ger en en indikation på varför orelaterad
diversifiering i större omfattning misslyckas.
Ett påstående som skulle visa sig vara
korrekt då samma teorier används idag. I en
empirisk metastudie undersöker Kolev (2016),
med hjälp av Jacquemins och Berrys entropiformel, närmare trettio år senare utfallet av
trettiofem studier kring diversifiering och förutsägande faktorer i förhållande till relation.
Kolev söker här en förståelse för organisationers interna ineffektivitet samt möjligheter
till anpassning mot suboptimala externa förutsättningar. Vidare belyser Kolev att diversifiering med tillhörande omorganisering främst
drivs av organisationens interna faktorer kopplade till vad han kallar socioemotionellt välstånd, identitet och gränsdragning.
Slutet av 1990-talet präglas av sin alltmer
globala samtid, där organisationer förväntas
vara flexibla och organiska till skillnad från sina
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tidigare rigida och statiska strukturer (Gay,
1994). Här undersöker Jenner (1998) entropi
inom lean. Lean beskrivs som ett nytt paradigm
inom management och organisationsteori. Det
liknas vid dissipativa (öppna) system balanserande kaos och ordning (entropi och
negentropi). Jenner drar således starka paralleller med cybernetiken, enligt vilken ett system
vars överlevnad hotas måste generera en
respons som är lika stor eller större än hotet, i.e.
lagen om erforderlig variation. Jenner bygger
vidare på Shannons teori om entropi i
överföring av information och gör gällande att
lean är synonymt med ett självorganiserande
och regenererande system som därmed
undviker stigande grad av entropi vid ekvilibrium.
Det intressanta här är inte bara de med
varandra analoga teorierna kring termodynamik
och organisation, utan framför allt att Jenner nu
analyserar humankapitalet till skillnad från
tidigare teoretiker som analyserat det monetära
kapitalet i form finansportfölj utan hänsyn till
de anställdas egenskaper och kvalitéer. De
samhällsvetenskapliga disciplinerna å ena sidan
och de naturvetenskapliga disciplinerna överbryggas nu alltmer (Lazareva, 2019). I artikeln
Entropy and Information in Scenario Modeling
of a Firm: New Approaches in Business
Economics ger Lazareva (2019) starkt stöd för
att kalkyler på entropi och anpassningsförmåga
kan ge goda kriterier och underlag för
scenariomodellering och strategiska beslut.
Med
informationssamhällets
framväxt
(Castells, 2000) har ett större behov av förståelse för informationsflöde och strategi ur
socioekonomiskt perspektiv (Markina &
Dyachkov, 2014, Ursacescu & Cioc, 2016)
uppstått.
I kontrast till tidigare forskning menar
att Brătianu (2019, s. 358) att entropi skapar nya
kontaktytor, dynamik och spridning av nya
kunskaper. Detta mot bakgrund av att entropi
inte beskriver ett faktum utan ett faktums natur:
“…entropi är inte en materias
karaktär, utan karaktären av en
materias natur. Även om den i

naturen observerade fenomenologin intuitivt guidar oss till att
associera entropi med oordning,
vilket många forskare påtalat, så är
oordning ett högst relativt, om inte
ett opassande koncept; något är i
oordning bara i relation till något
objektivt, nej, syfte” (egen övers.)
Således menar Brătianu även att en hög nivå av
organisatorisk entropi är nödvändig för att
skapa kreativitet och innovation, samt att
entropin ofrånkomligen stiger i samband med
transformation och omorganisation, i synnerhet
då ledarskapet är transformativt.
Att hantera entropi, önskvärd såväl som icke
önskvärd, är en av de främsta uppgifterna i
ledarskapet av en komplex organisation såsom
inom ett akademiskt sjukhus (Baker et. al.,
2015). En kvalitativ longitudinell amerikansk
studie gör gällande att långsiktig kontroll över
organisatorisk entropi är imperativt för
skapande och upprätthållande av en sund
företagskultur. Studien visar att stress, psykosocial ohälsa och upplevelse av låg självkänsla
hos både studenter och personal kan minimeras
genom kontinuerligt uppmärksammande på
kvalitativt insamlad data. I mångt och mycket
påminner den beskrivna metodiken om det vi i
Sverige kallar systematiskt arbetsmiljöarbete
(SAM).
Hirsh, Mar och Petersen (2012) gör
gällande att mängden obestämdhet (beroende av
både yttre och inre faktorer) kan, med hjälp av
Shannons formel (se ovan), mätas i form psykologisk entropi i vad som kallas EMU (eng.
Entropy Meassure of Uncertainty). Obestämdhet finns företrädelsevis inom de två domänerna
perceptiv obestämdhet samt obestämdhet i
handlande. Hjärnan jämför ingående signaler
med dels för den enskilda individen egna mål
och dels förväntningar (vilka båda snabbt kan
förändras). När korrelation saknas ges upphov
till både ångest i det handlingshämmande
systemet; BIS (eng. Behavioural Inhibiton
System) och kan även trigga fäkta-fly-frys –
systemet; FFFS (eng. Fight-Flight-Freeze System), vilket vi till vardags förknippar med
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stresspåslag. System i den främre delen av
hjärnan kallad ACC (eng. Anterior Cingulate
Cortex) aktiveras för att hantera felsökning,
konfliktkontroll och obestämdhet och fungerar
som en alarmklocka vilken signalerar behovet
av kognitiva resurser.
Ramverket för EMU gör därför gällande att en individs obestämdhet minimeras
genom funktionella och adekvata mentala
kartor som möjliggör relevant respons för att
uppnå för individen förutsatta mål. Således
reduceras den kognitiva entropin genom att
mindre metabolisk energi förbrukas på
perceptiv osäkerhet och målsträvan. Ju mer
odefinierade mål, vilka kan bero av att det finns
flera mål alternativt att ett mål överges utan att
ersättas, desto större psykologisk entropi
upplever individen.
2.2 behov av forskning
Jag har ovan illustrerat hur den tidiga
forskningen främst fokuserat på finansiell
entropi, grundat i rationalitet skapad ur information i form av vad som kallas explicit
kunskap. Den explicita kunskapen är den som
kan dokumenteras och lagras, i jämförelse med
t.ex. tyst kunskap, emotionell kunskap som
fungerar som interpersonell och intrapersonell
kunskap som omfattar information som ligger
till grund för förmågan att förstå och tolka
emotioner och känslor samt att relatera dem till
social kontext (Bratianu & Bejinaru, 2019).
Med globalisering och digitalisering som
tillsammans ligger till grund för våra samtida
flexibla organisationsformer (Gay, 1994)
(Castells, 2010) är det inte längre varan och produkten som utgör företages främsta resurs utan
personalen. Det handlar alltså idag mer om
människorna i organisationerna än den finansiella portföljen. Ju mer samhällets förändras
från industriellt till att bli tjänsteorienterat med
flexibla, sociala och individualiserade arbeten,
desto högre krav ställs även på kunskap om
organisationer i förändring. Gillberg (2018, s.
68) skriver:
”Det handlar om att se över de
rådande styrformerna, dels om att

undersöka hur man kan stärka
förutsättningarna för ett hållbart
arbetsliv genom aktivt arbete med
riktlinjer. Kontextuell anpassning
och ökad tydlighet blir två viktiga
arbetsområden för det fortsatta
arbetet med att åstadkomma ett
fysiskt, organisatoriskt och psykosocial hållbart arbetsliv för alla.”
Att osäkerhet hos den individuella medarbetaren (agenten) dessutom ökar den psykologiska entropin ser jag som ett viktigt argument
för att det i allt större utsträckning handlar om
människorna i organisationen än om organisationen i sig.
Således vill jag påstå, inte att forskning
i dagsläget saknas, utan snarare att behovet av
forskning kring individen i framtiden kommer
att öka. Mot bakgrund av citatet ovan är forskningen kring organisatorisk entropi därför av
stor vikt för framtiden. Här utgör teorier om
kommunikation, motivation och psykosocial
hälsa viktiga begrepp. Tillsammans kan de
skapa nya insikter som ger den framgång och
det välmående bland såväl organisationer som
medarbetare som är önskvärt.
3.0 Teori
En förutsättning för en organisations existens
och överlevnad är att det finns kommunikation
mellan organisationens medlemmar (Barnard,
1968, s. 82) (Greenbaum, 1974). För att ge
resultatet av min undersökande studie kring
entropi i omorganisation relevans, givet att det i
organisationer i allt större utsträckning handlar
om människorna, presenterar jag nedan först ett
teoretiskt ramverk för förståelse av kommunikation och social struktur. Genom densamma
belyser jag därefter två praktiska implikationer
i form av teori kring motivation och psykosocial
hälsa.
En organisations kommunikation finns
både i form av extern (riktad mot omvärlden)
och intern (riktad mot organisationens medlemmar) kommunikation, dock betraktar jag
den interna kommunikationen vara mest
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relevant för undersökande av entropi i omorganisation1. Av intresse är således den formella
kommunikationen, grundad i den formella
strukturen i relation till informell kommunikation grundad i informell struktur samt vilka
medium de två faciliteras av, i.e. nätverksanalys. Kommunikationen påverkar vad vi
människor upplever, tänker och känner.
För att undersöka hur motivationen
påverkas av omorganisering tar jag stöd av
Ryan & Deci (2017) motivationsteori Self
Determination Theory (SDT) i vilken distinktion mellan yttre och inre motivation görs.
Psykosocial hälsa undersöks med
fördel utifrån krav- kontroll- stödmodellen
utvecklad av Karasek och Theorell (Eklöf,
2017). Syftet är här att förstå hur omorganisering påverkar exempelvis arbetsbelastning,
möjlighet till mentalt och reellt stöd i nya
arbetsuppgifter etc.
3.1 Kommunikation
För att till fullo förstå kommunikationen och
dess roll i det sociala system som organisationen utgör, behöver vi först förstå den
enskilde individens upplevelse och därefter
utbytet med en annan individ, för att till sist
sätta det i en social kontext.
Varje varseblivning är konstruerad av
perceptioner. Dessa perceptioner beskriver
Husserl som en dynamisk process och delar in
dem kronologiskt i retention och protention
(Lundh & Nilsson, 2018, s. 396). Retention är
det kontinuerliga varseblivandet i det kontinuerliga nuet, som alltså bygger på tidigare
erfarenheter. Protention är en kontinuitet av den
implicita antecipationen, alltså vad som givet
kontexten och tidigare varseblivningar är förväntat av den subjektiva individen. Prefixet re
markerar det som varit och prefixet pro av det
som komma skall. Husserl (1931/2016, s. 69)
skriver i Cartesianska meditationer:
”Till exempel hör till varje yttre
varseblivning en hänvisning från
1

I dagen digitala organisationer suddas gränsen
mellan intern och extern kommunikation ut och

de egentligt varseblivna sidorna
hos föremålet till de medmenande, ännu icke varseblivna
sidorna som bara är förväntade och
föregrips i en icke åskådlig tomhet
– som de som ska varseblivas, en
ständig protention som i varje
varseblivningsfas får en ny mening.”
Varje enskild varseblivning innehåller en intentionalitet. Begreppet är centralt i Husserls fenomenologi och kan förklaras med meningsfullhet
och meningsstruktur, alltså vad något avser. För
att förstå intentionalitet i en varseblivning
menar Husserl vidare att den senare delas i
fraktioner. Dessa kallas epoché (gr. ἐποχή) och
tar sitt namn från antikens grekiska där det fritt
översatt betyder avvaktande av omdöme, men i
Husserls fall snarare betyder fraktion. Än en
gång finner vi en liknelse i det svenska ordet
epok, som förvisso avser en betydligt längre tid
men likväl har en temporär referens. Vårt
perceptiva medvetande kan liknas vid en
snöboll som växer med varje ny upplevelse vi
kan lämna till den mentala samlingen. Nya
perceptioner som är snarlika tidigare perceptioner, alltså i linje med något vi upplevt
tidigare, kallas apperception då de läggs till de
tidigare perceptionerna och skapar vad Husserl
kallade horisonter. Än i dag i vardagligt tal
säger vi att vi ska vidga våra vyer, eller horisonter, när vi ska lära oss något nytt eller ta oss
an ett problem på ett nytt sätt.
Den framväxande bilden av intentionen
struktureras genom minst fem karaktäristika;
(1) subjekt, (2) målet, (3) fokus, (4) formalia
och (5) relevans (Zahavi, 2012, s. 401).
(1) Subjektet är källa och/eller bäraren
av budskapet, medan (2) målet är den det riktar
sig till. (3) Fokus är det som är föremål för vår
uppmärksamhet. Om vi är ense om att vädret är
dåligt, är det vädret som är fokus. Likaså om
katten är snäll så är det katten som är fokus. (4)
Formalia är det som kategoriserar objektet, e.g.
ersätts av integrerad kommunikation som är ett allt
vanligare begrepp (Iveroth et. al., 2018, s. 67)
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fyra tassar, en svans och päls eller att det är ett
husdjur. Kort sagt det som gör målet, alltså
föremålet värt uppmärksamheten. Det är genom
formalia som en epistemologisk sanning (ett
faktum, alt. en doxa) kognitivt fastställs. Det är
alltså här som konsensus skapas. (5) Relevans
avgör om övriga fyra karaktäristika över huvud
applicerar till respektive person. Är någon
allergisk kan katten vara farlig för hälsan,
huruvida den är snäll är då till exempel inte
relevant.
Relationen mellan de olika karaktäristikan rationaliserar en persons attityd och
upplevelse av något (Zahavi, 2012, s. 403).
Genom att i interaktion förmedla dessa ingår vi
i vad vi kallar kommunikation, företrädelsevis
genom skrift eller tal (men även genom ickeverbal kommunikation). Heidegger (1927/
1993, s. 406) skriver:
”Till talet tillhör talaren, inte som
orsak till verkan, utan snarare är
det så att i talet har talaren sin
närvaro”. (Egen övers.)
I kommunikationen skapar vi social interaktion
som leder till vad sociologen Anthony Giddens,

2

Begreppet är hämtad från den chilenske biologen
Humberto Maturans (Maturana & Varela, 1980)
förklaring för definitionen av liv har sitt ursprung ur
neuropsykologin; hjärnans funktion kan inte förstås

influerad av Husserl, kallar strukturering
(Leydesdorff, 2010); en ömsesidig hermeneutik
verksam genom intentioner i interaktion
människor emellan. Den ömsesidiga hermeneutiken är möjlig eftersom två människor kan
förstå varandra som interagerande agenter,
alltså deltagare i en kommunikation. De strukturer som bildas är i kontinuerlig transformation
och bildar ständigt nya strukturer. Niklas
Luhmann, även han influerad av Husserl,
utarbetade å andra sidan en systemteori grundad
i en gemensam kodifiering av språket
(Leydesdorff, 2010). Förståelse skapas alltså
genom reflektion. Enligt Luhmann finns det
sociala systemet bara genom reciproka förväntningar. Därmed är det den interaktiva meningen
som är föremål för sociologisk analys. Således
fokuserar hans teori endast på interaktion såsom
händelser i en symbolisk interaktionism
(Leydesdorff, 2000). Den symboliska interaktionismens system är självuppfyllande och
självproducerande i vad som kallas autopoiesis;
självtillblivelse2.
En kodifierad informationsprocess
(Leydesdorff, 2010) i flera lager skapar teori för
diskursiv kunskap, här illustrerad i figur 2. Den
lägsta nivån kan användas för mätning genom

genom input/output utan genom att det neurala
nätverket processar input som avvikelse och således
kan skilja signal från brus och därmed skapa en
struktur (Leydesdorff, 2000).
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exempelvis enkäter, medan mellannivån illustrerar informationsprocesser, där mening i
form av latenta strukturer skapas genom
informationens (hypotetiska) innehåll. Av dessa
strukturer beror kommande informationsutbyte,
här illustrerat i den översta nivån. Positioneringen av information i mellannivån äger
kontinuerligt rum (hela tiden) medan den tredje
och översta nivån beror av strukturering över tid
och kan således ge förklaring till sociala
fenomen.
Sociala (kommunikativa) system består
alltså av flera lager av reciproka utbyten där
händelser skapar Shannon-lik information i
bemärkelsen att det i varje utbyte finns dels
mening och dels en grad av entropi, i.e.
eventualitet (eng. contingency); entropin möjliggör ett svar. Hade det inte funnits någon
entropi alls vore kommunikationen död då inget
behov av svar finnes.
Christopher Trinn (2018) ger god förklaring för entropins roll i sociala strukturer.
Trinn menar, med hänvisning till både teori om
autopoeisis och Luhmanns systemteori att ordning (negentropi) skapas ur oordning (entropi)
och att en social (kontakt)yta skapas genom
mänskliga interaktioner i vad som kallas dubbel
eventualitet (Strydom, 1999). Dessa interpersonella system upprätthålls genom relationer,
utbyte av tjänster och varor samt utbyte av
kunskap. Relationer utgör således depåer av
social energi3 (Hutcheson & Prather, 1979). Det
är också här en högre form av tillhörighet
skapas (Derrida, 1978, s. 183). I Heideggers
(1927/2013, s. 145) Vara och tid läser vi:
”Denna med medvaron på förhand
konstituerande upplåtenheten av
andra hör följaktligen också till
betydelsefullheten, det vill säga
världsligheten såsom fastlagd i det
existentiella för-vars-skull.”

3

Ju större ett socialt system är (det största kallar vi
samhället) desto svagare är den lagrade sociala
energin och desto högre är entropin (Hutcheson &
Prather, 1979), vilket föranleder vad som kallas

Såväl energin som relationerna beror vidare av
var i det strukturella systemet agenterna
befinner sig, vilket öppnar för vad Strydom
(1999) kallar för trippel eventualitet (eng. triple
contingency) med hänsyn till en tredje part i
form av åhörare; önskad och därmed legitim
eller oönskad och därmed konstruktivistisk. I
kommunikativa sociala system är en handlings
betydelse inte beroende av dess subjektiva
mening eller syfte för berörda agenter, utan av
handlingens objektiva definition av det sociala
system i vilken den utförs (Strydom, 1999). Den
konstruktivistiska kontext som utgör relationerna i det sociala systemet möjliggör för
tredje part att, genom kommentarer och
kommunikation, bidra till meningsskapandet av
de utförda handlingarna.
Agenter och tredje part är alltså alla del
av samma sociala system, vilket därmed också
innebär att makt och upplevelsen av kontroll
beror av acceptansen av den definierade verkligheten, i.e. de utförda handlingarna. Ju mer
kommunikationen är föremål för en koordinerad mekanism, desto mer koncentrerad blir
makten och därmed dels upplevelsen av
kontroll (Strydom, 1999) och dels kontroll över
makten i sig (Yukl, 2013, s. 195). Detta
illustreras väl genom vad som kallas formell
respektive informell kommunikation.
3.1.1 Formell och informell kommunikation
Organisatorisk kommunikation kännetecknas
av ett utbyte av information vilken påverkar
både sociala enheter och det individuella arbetet
(Greenbaum, 1974). Det operativa informationsutbytet beror av användandet av det
strukturella kommunikationsnätverket. Här
utgör organisationsform samt kommunikations
-vägar, -policys och –aktiviteter viktiga parametrar. Dessa relaterar till den fysiska miljön,
den sociala miljön, den individuella miljön
(Barnard, 1968, s. 66), och numer även den
digitala miljön (Iveroth et. al., 2018).

social fission, alltså en klyvning i två eller flera
delar i vilka ordning (negentropi) åter kan tillta
genom social interaktion och lagring av ny social
energi.
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Den formella kommunikationen är den
som följer den organisatoriska strukturen och
kännetecknas
av
offentliga
budskap
(offentligheten kan här vara både inom och
utom organisationen). Den informella kommunikationen utgörs av mer spontana budskap
som, så att säga, finns på organisationskartans
baksida (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s. 450).
Gemensamt för de två är att det beror av inom
organisationen definierade roller som påverkar
beteendeförväntningar, reflexivitet och normer
samt även handlingsutrymme (Habermas, 1996,
s. 240).
En organisations kommunikation kan
definieras av dess riktning, s.k. kommunikationsriktningar, från en sändare via en kanal till
en mottagare (Kaufmann & Kaufmann, 2016, s.
448-452). Nedåtriktad kommunikation är den
som går från ledning till medarbetare; den har
en styrande funktion genom förmedling av
instruktioner, procedurer, rationalitet och återkoppling. Intressant är hur informationen styrs
och eventuellt förvrängs, beroende på exempelvis mellanled. Den uppåtgående kommunikationsriktningen är den som går från medarbetare till ledning; den kännetecknas typiskt
av återkoppling, rapportering, förslag och
arbetsrelaterade problem. Den laterala kommunikationen är den som förekommer när förmedlingen sker på samma hierarkiska nivå, e.g
samma avdelning, samma yrke. Den laterala
kommunikationen är ofta spontan och informell; här vi finner rykten och önsketänkanden.
Lateral kommunikation spelar således stor roll
för upprättande av företagskultur, genom
upprättandet av nätverk som beror av dels tillit
och dels behov av rådgivning.
Kommunikationen i organisationer är
av stor vikt, faktum är att 80-90% av arbetstiden
upptas av just kommunikation (Kaufmann &
Kaufmann, 2016, s. 432). Kommunikationen
fyller följande fyra funktioner; kontroll genom
påverkan, motivation, samspel och återkoppling. Dessa behandlas nedan under rubrikerna
motivation respektive psykosocial hälsa.

3.2 Motivation
Vår motivation beror enligt självbestämmandeteorin (eng. Self Determination Theory),
nedan refererad till som SDT, av de tre basala
psykologiska behoven autonomi, komptenens
och koherens (Ryan & Deci, 2017, s. 86).
Autonomi är i det här sammanhanget
inte det samma som oberoende, snarare handlar
det om känslan av välja och äga sina egna
handlingar. Motsatsen till autonomi är heteronomi, vilket innebär att en handlingar baseras i
yttre tvång. Avgörande för upplevelsen av
autonomi är det upplevt kontrollokus (eng
Percieved Locus of Control), hädanefter
refererat till PLOC. Med andra ord definierar
PLOC om individen upplever att hon själv har
kontroll över sina beslut och handlingar, eller
om hon tvingas agera utifrån yttre
eventualiteter. Kort sagt; vem styr?
Komptenens innebär känslan av att
behärska situationen. Den upplevda känslan av
kompetens förutsätter en balans mellan kunskap
och utmaning. Det är också i detta gränslandet
där vi finner, vad Csikzentmihalyi (2008) kallar
flyt (eng. flow).
Koherens innebär möjligheten att se
och uppleva samband. I Ryans och Decis teori
definieras parametern som släktskap (eng
relatedness). Då översättningen inte riktigt gör
sig väl på svenska använder jag här istället
Antonovskys begrepp känsla av koherens4
(eng. Sence of Coherence), hädanefter refererad
till som SOC (Eriksson & Lindström, 2007).
Upplevelsen av koherens baseras i att både ge
och ta emot omtanke. Ju starkare upplevelse av
omtanke, desto starkare känsla av koherens.
Den upplevda graden av tillfredställelse
av de tre ovan definierade basala behoven
påverkas dels av vilket socialt system individen
befinner sig och dels av var i det specifika
sociala systemet individen upplever sig vara.
Känslan av PLOC kan alltså skilja sig stort från
kontext till kontext, e.g. mellan det sociala
system vi kallar familj, det som består av
vänkrets och det som består av kollegor och

4

konsekvent i min användning av förkortningar och
väljer därför den engelska även här.

Sence of Coherence har även översatts till Känsla
av samhörighet; kasam. Jag väjer dock att vara
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Figur 2. Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2017, s. 193)

affärskontakter.
3.2.1 Från yttre till inre motivation
Ryan och Deci (2017, s. 179) gör gällande att ju
mer de tre parametrarna autonomi, kompetens
och koherens stimuleras desto mer ökar
självbestämmandet och desto mer förändras
motivationen från att vara yttre motivation till
att bli inre motivation och internaliseras (figur
3). Den minsta graden av motivationen kallas
amotivaton (α är en grekisk negation) och är
närmast synonymt med ovilja. Det är här
individen upplever minst självbestämmande.
Den högsta graden av motivation är den som är
internaliserad. Här upplever individen högst
grad av självbestämmande. Internalisering är
den psykologiska processen av socialisering,
vilket innebär att uppfattningar, värderingar och
handlingsmönster anammas och görs till individens egna (Ryan & Deci, 2017, s. 193). Processen beror av den sociala interaktion som
beskrivits ovan under rubriken kommunikation.
I sin allra enklaste form kan det beskrivas som
spannet mellan piska och morot.
Vad som påverkar motivationen utgörs
av ett komplext system av kontextrelaterade

faktorer. En lönebonus kan exempelvis ses som
en yttre motivationsfaktor i sig, men om
bonusen innebär att individen kan tillfredsställa
en efterlängtad önskan kan den å andra sidan
utgöra en inre motivationsfaktor. Det viktiga
här är förståelsen för hur viljan att utföra en
handling beror av olika faktorer och individens
uppfattning om desamma. Nedan ges några
exempel:
•

•

•

•

•

Det här gör jag för att jag måste (individen saknar intention, kontroll och
värdering av handling).
Det här gör jag för att jag får skäll
annars (medgörlighet beror av yttre
belöningar och straff).
Det här gör jag annars skäms jag inför
andra (självkontroll med involverat ego
och självkänsla).
Jag tycker om och vill göra det här
(personlighet, betydelse och medvetet
värderande).
Jag förstår varför just jag gör det här
och den känns bra (koherens, medvetenhet och identifierande).
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•

Det är är verkligen något jag vill och
kan; det här är jag (intresse, glädje och
inre tillfredställelse)!

I varje individuell upplevelse, skapad av intentionen strukturerad av subjekt, mål, fokus,
formalia och relevans (Zahavi, 2012, s. 401),
illustreras graden av självbestämmande och
därmed också graden av motivation, samt var på
skalan mellan yttre och inre motivation
individens intention befinner sig.
3.3 Krav, kontroll, stöd
Nära förknippat med motivationen är den
psykosociala hälsan. Som namnet psykosocial
antyder refererar begreppet till enskilda
individens psykiska hälsa (psyko) i relation till
den sociala kontexten (social). Faktor som
påverkar (miljön) en individs psykosociala
hälsa i en organisation (det sociala system där
individen arbetar) beror således av den
psykosociala arbetsmiljön.
Denna mäts företrädelsevis med KravKontroll- Stödmodellen utvecklad av Karasek
och Theorell (1990, s. 32). Modellen bygger på
att olika typer av psykologiska krav i kombination anses särskilt farliga för hälsan. Här mäts
de krav som individen ställs inför i bemärkelse
av både kognitiva och sociala krav, alltså
relaterat till dels arbetsbelastning och dels vad
som kallas emotionellt arbete (Hochschild,
2012, s. 7). Vidare baseras modellen på den hos
individen upplevda graden av kontroll påverka
sin situation, alltså PLOC. De två parametrarna
krav och kontroll utgjorde grunden i den
ursprungliga teorin; krav-kontrollmodellen
(Nylén, 2017). Dessa två har sedan kompletterats med parametern stöd (Eklöf, 2017, s.
136). Stödet kan vara både kollegialt, operativt
och tekniskt, alltså från exempelvis från
arbetskamrater, IT-system och ledning eller
närmsta chef.
Hela modellen bygger på medarbetarens självskattning. Det sker vanligen genom
enkäter, s.k. medarbetarundersökning, men
också genom medarbetarsamtal mellan anställd
och närmsta chef. Kombinationer av intentionen (i fenomenologisk bemärkelse) hos den

anställde bildar upplevelsen som ligger till
grund för graden av den psykosociala hälsan.
Individen utgör dessutom själv en del av den
psykosociala arbetsmiljön (Nylén, 2017).
Personliga egenskaper, sociala faktorer och
organisatoriska faktorer utgör det sociala systemet som medarbetaren är del av.
4.0 Metod:
Den första delen av frågeställningen ”Vilken är
förekomsten av organisatorisk entropi i omorganisering och hur identifieras den?” kan
naturligtvis besvaras med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ metod. En kvantitativ
metod skulle ge, i bästa fall, ett aggregerat svar
representativt för det statistiska urvalet. Det
skulle dock knappast besvara den andra halvan
av frågeställningen som söker ett deskriptivt
svar; hur?. I Sören Kierkegaards (1859) dikt
Till Eftertanke läser vi:
”Om jag vill lyckas med att föra en
människa mot ett bestämt mål
måste jag först finna henne där hon
är och börja just där.”
I mitt fall vill jag föra människan till min
förståelse för individens beteende i en organisation under förändring; omorganisation.
Således ser jag kvalitativ metod som det enda
alternativet för sökande av en deskriptiv
beskrivning av entropi i omorganisation.
4.1 Val av ansats
Med metod definierad står valet av ansats
mellan de två induktiva metoderna fenomenologisk ansats, diskursanalys samt den deduktiva
metoden kvalitativ textanalys. Mitt val har här
fallit på att tolka det transkriberade materialet
med fenomenologisk ansats.
Fenomenologin tar, som namnet
antyder, sin skildring i fenomenet, det vill säga
i själva upplevelsen, här kallad intensionen (se
teorikapitlet för närmare beskrivning). Disciplinen fenomenologi grundades av Edmund
Husserl med dennes doktorsavhandling Logiska
undersökningar (Husserl, 1900/1998). Som en
utveckling av fenomenologin har även
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hermeneutiken tillkommit, främst genom
Heideggers avhandling Vara och tid
(Heidegger, 1927/2013). Hermeneutiken är
också ett viktigt inslag i retoriken där skillnad
görs mellan denotation och konnotation
(Lindqvist Grinde, 2016), där den förra innebär
vad det kan betyda och den senare vad det
faktiskt betyder alt. vad som är av vikt. För
förståelse av både fenomenologin och
hermeneutiken är öppenhet i form av öppna
sinnen avgörande för forskarens framgång.
Kärnan ligger i att vara mottaglig för
respondentens upplevelse och sinnesstämning.
Det möjliggörs genom vad som kallas fokal
uppmärksamhet, alltså förmåga att skifta fokus
och möjliggöra intersubjektiv öppenhet. Fenomenologin lämpar sig väl för att undersöka
människors interaktion, upplevelse och handlande vilket motiverar valet för denna undersökningen.
4.2 Empiriskt material och urval
Avsikten i eftersökandet av respondenter har
varit att generera spridning över flera olika
typer av organisationer i olika branscher, då jag
anser det medföra bättre överförbarhet och
möjlighet till generalisering. I urvalet
eftersöktes respondenter som anses kunna
tillföra trovärdighet, dvs de bör ha förstahandsinformation om omorganiseringen, antingen
som medarbetare eller drivande ledare. Jmf.
Brymans (2018, s. 475) kriterier för tillförlitlighet i kvalitativ forskning.
Urvalet skedde till viss del genom så
kallat bekvämlighetsurval (Bryman, 2018, s.
243), men i förekommande fall genom befintligt
kontaktnät, snarare än genom någon form av
närhetsprincip.
Bekvämlighetsurval
som
urvalsmetod kritiseras för att vara allt för
begränsat och inte kunna ge underlag som anses
vara generaliserbart. Detta då bekvämlighetsurval ofta utgörs av respondenter i forskarens
egna, eller nära, organisation. Med det sagt vill
jag här lägga emfas vid att materialet utgörs av
intervjuer med respondenter med olika upplevelser av omorganisation från olika organisationer i olika branscher. Att göra intervjuer med
deltagare i en enskild organisation, där turbulent

alternativt lyckad omorganisering genomförts,
skulle kunna betraktas som arketypen av
bekvämlighetsurval, men ge en mycket snedvriden bild av både omorganiseringen i sig och
eventuell entropi därav. Således ses här en
styrka i det disparata urvalet av respondenter.
Den gemensamma kriteriet för samtliga
respondenter är att de verkar i kontorsmiljö,
alltså vad som också kan kallas vit krage i
jämförelse med blå krage (eng. white collar /
blue collar) i enlighet med den amerikanske
sociologen C. Wright Mills definition (Mills,
1951). Här eftersträvas också en spridd
könsfördelning då genus inte ska kunna ses som
en variabel i urvalet.
4.3 Insamling och transkribering.
Fem semistrukturerade intervjuer (se bilaga) á
cirka 45 minuter vardera har, under oktober och
november 2019, genomförts med respondenter
från följande branscher; energisektor (skyddsombudet),
verkstadsindustri
(operativa
chefen), IT (team-ledaren), teknikindustri
(distriktschefen) samt telekom (HR-chefen).
Respektive omorganisering beskrivs kortfattat
nedan. En tillfrågad respondent inom dagligvaruhandeln tackade först ja till att medverka
men avböjde sedermera då implementeringen
av omorganisationen medförde allt för starka
känslor. De fem medverkande respondenterna
refereras, i bokstavsordning, nedan till de titlar
som ovan angivits inom parantes.
Distriktschefen, anställd sedan 2,5 år,
deltog i en omorganisation med syfte att
förändra en svensk organisation till att bli en
skandinavisk organisation (Finland exkluderat),
vilket innebar förändring av roller arbetsuppgifter och kunderunderlag. Även här förekom friställning, dock inte grundat i något
sparkrav då organisationen var i en expansiv
fas.
HR-chefen, anställd sedan 33 år, deltog
i en större omorganisation på global ledningsnivå. Vid förändringstillfället omfattade organisationen 12000 medarbetare. Omorganiseringen innebar en förändring av både strukturer,
individer och med det nya rapportvägar.

15

Operativa chefen, anställd sedan sex år,
deltog i en omorganisation av en mindre
organisation med tjugofem medarbetare i syfte
att arbeta mer agilt och anpassat efter den större
utvecklingsavdelningen som omfattar 150
medarbetare, vilken i sin tur är del av en global
organisationen. Här fanns även ett sparkrav på
10% på att göra organisationen mindre.
Skyddsombudet, anställd sedan 12 år,
deltog i en mindre omorganisation där beslutsled kortades mellan medarbetare och ledning
genom att omorganisera fyra avdelningar till
sex avdelningar. Här förekom inga friställningar.
Teamledaren, anställd sedan åtta år,
deltog i en omorganisation av ett företag med
cirka 800 medarbetare i form av en sammanslagning av företagets två parallella organisationer. Gamla team bröts till viss del upp och
nya team skapades. Det medförde nya roller,
både för medarbetare och ledare med förändringar av arbetsuppgifter för de anställda samt
även i vissa fall friställningar.
Några av dessa intervjuades på Kråkberget i Stockholm, där goda möjlighet för
enskilt och ostört samtal finnes, medan några
intervjuades via telefon av logistiska skäl.
Intervjuerna har spelats in och transkriberas för
att utgöra underlag till tolkat resultat. Genom att
respondenten inledningsvis ombeds att beskriva
organisationen i generella drag behöver varken
respondent eller arbetsgivare namnges. Det har
lämnat god grund för anonymitet. Det transkriberade materialet anonymiserades i största
möjliga utsträckning. Här har jag gjorts en
kontinuerlig avvägning mellan graden av
anonymitet i relation till substans i forskarmaterialet. Beskrivningen av organisationen
och typen av omorganisering kommer ofrånkomligen att innebära en risk för någon med
viss förhandsinformation kan läsa mellan
raderna. Risken i sig bedömer jag dock som
liten. För de medverkande respondenterna kan
jag därmed inte se några direkta konsekvenser.
I övrigt följer undersökningen regelverket
CODEX stipulerat av Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet, 2002), därmed sagt har inga etiska
betänkligheter förelegat.

4.4 Kodning och analysteknik
För att analysera och jämföra intervjumaterialet
har det först kodats för att sedan tematiseras och
analyseras. Kodning är inte bara ett viktigt
verktyg för att nå fram till ett tolkat resultat utan
också ett viktigt retoriskt verktyg för skapande
av akribi och förståelse för läsaren. Arbetsmetodiken för hantering av det insamlade materialet
bestod därför av kodning, tematisering och
summering.
Materialet transkriberades med breda
marginaler till både vänster och höger. En första
genomläsning av materialet gav en övergripande uppfattning om dess natur. Vid en
andra genomläsning gjordes därefter i vänster
marginal en generisk kodning, vilken låg till
grund för tematisering. På så vis möjliggjordes
en överblick av materialet som sedan kunnat
utgöra underlag för vidare kodning. Vid en
tredje genomläsning gjordes mer specifika och
deskriptiva anteckningar i höger marginal. Den
iterativa tolkningen av materialet bygger
således på apperception där en djupare
förståelse för innehållet skapats genom hermeneutisk cirkulering, tills en mättnad nåtts i
analysprocessen. I.e. när inget ytterligare kunde
tolkas ur materialet (Hjerm, Lindgren, &
Nilsson, 2014).
Den initiala kodningen har därefter
tematiserats, på ett separat ark, schematiskt
enligt metodiken tolkad fenomenologisk analys
(eng. Interpretative Phenomenological Analysis; IPA) (Murray & Chamberlain, 1999).
Tematiseringen har gjorts beroende på
exempelvis både skillnader och samhörighet,
respektive syfte. Den grafiska formen gestaltas
i vad som bäst beskrivs som ett träd, där
förgreningar representeras av olika infallsvinklar. Syftet har här varit att finna samband,
konsensus och mönster i materialet för att
möjliggöra tolkning genom summering i en
huvudlista (eng. master list). De teman som
identifierats är information, inre motivation,
yttre motivation, krav, kontroll och stöd.
4.5 Begränsningar
Att leverera läsarvärde i redovisning av forskarintervjuer sätter stora krav på balansgång. Kvale
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och Brinkman (2014, s. 318) menar att den
redovisade texten ska fungera både som
konstverk där författarens kreativitet får ges
uttryck samtidigt som det även ska fungera i
rättssalen och således klara erforderlig
stränghet. Därmed sagt läsarvärdet är en
produkt av ett skickligt navigerande mellan
Skylla och Karybdis.
I materialet finns en god grund för
tillämpande av samtliga av de tre ovan angivna
teorierna kring information, motivation och
psykosocial hälsa, vilka tjänar till såväl god
vetenskaplig och retorisk grund som till att ge
läsaren en god förståelse för det komplexa
sammanhang en organisations omorganisering
utgör kärnan av.
Finns det då någon risk för potentiell
bekräftelsefel (eng. confirmation bias) i metodvalet, min tolkning eller i studien som helhet?
Både ja och nej. Ja i bemärkelsen att jag
förutsatt mig att undersöka ett visst fenomen
och kommer således att söka det. Nej i
bemärkelsen att jag inte själv varit delaktig i de
omorganiseringar som respondenterna delger
mig (vilket självklart kan ses som en
begränsning). Snarare är det respondenternas
bekräftelsefel som skulle vara föremål för
reflektion. Det är å andra sidan just upplevelsen
som jag avsett att undersöka.
Att en respondent avböjde medverkan
måste ses som en begränsning; det hade varit,
tror jag, varit mycket intressant att ta del av
dennes upplevelser.
5.0 Undersökningens analyserade resultat
De genomförda intervjuerna har genererat ett
substantiellt empiriskt material som ligger till
grund för det nedan analyserade och redovisade
resultatet. För en djupare förståelse kring
entropi i relation till omorganisering har tre
typer av information identifierats. För dessa
redogörs nedan. I det empiriska materialet
framkommer också underlag för ett påstående
att själva omorganisation medför en ökad
arbetsinsats och ibland, trots det, en sänkt
produktivitet vilken kan härledas till begreppet
entropi.

Förekomsten av organisatorisk entropi
i omorganisering har undersökts genom fem
semistrukturerade intervjuer. I dessa har det
framkommit att organisationer sker mer eller
mindre regelbundet. Endast en (distriktschefen)
av respondenterna uppgav att den omorganisation, som var föremål för intervjun, var den
första. Här bör tilläggas att distriktschefen var
den som arbetat kortast tid (2.5 år) i sin
organisation, i jämförelse med övriga respondenter. Samtliga från de fem respektive
organisationer angav olika orsaker till behovet
av omorganisering. Gemensamt har de dock att
det finns en tydlig start på omorganisationen
men inget tydligt slut.
Distriktschefen förklarar att omorganiseringen pågått sedan februari 2019 och i praktiken fortfarande är pågående. Här finns en
förhoppning om att den ska vara helt genomförd
efter första kvartalet 2020, i.e. drygt ett år efter
att den initierades. På frågan om det finns en
tydlig definition av när omorganiseringen är
klar svarar HR-chefen:
”Väldigt, väldigt sällan.. det flyter
oftast iväg. Det finns dessutom
väldigt många olika uppfattningar
om när den är slut. Den initierande
chefen eller ledningsgruppen har
ofta en bild av att nu är det klart,
nu är alla på plats i det nya
systemet. Vi har gjort de förändringar vi behöver göra, vi har nya
chefer, nu är det färdigt. Och sen
har man tappat en stor del av
medarbetarna som absolut inte har
någon egentligen någonsin förstått
varför, och definitivt inte tycker att
det är klart.” (HR-chefen i telekombranschen).
Den operativa chefen förklarar att den
omorganisation som påverkar dem just nu initierades i november 2018 och att ytterligare en
omorganisation påbörjades i september 2019.
Deras förhoppning är att vid årsskiftet ha alla
rutiner på plats. Sparkravet återstår dock, vilket
kan medföra ytterligare förändringar.
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Teamledaren berättar att omorganiseringen bokstavligt talat lanserades över en natt.
Det tog dock ytterligare ett par veckor för dels
fysisk flytt och dels flytt av digitala flöden.
Totalt tog det närmare ett halvår innan de nya
rutinerna till fullo fallit på plats och gamla
kundprojekt överlämnats till nya ansvariga.
Det jag ser är alltså att omorganisationer, dels sträcker sig över mer eller mindre
lång tid och dels att det definitionen av när de,
de facto, är genomförda skiljer sig åt beroende
på perspektiv. Genom HR-chefens svar ovan
ges en tydlig indikation på att både den
uppåtgående och nedåtgående information som
ligger till grund för respektive organisationsdels
uppfattning (bild) av huruvida allt är på plats i
det nya systemet (organisationen) skiljer sig.
Intressant här är varför uppfattningen av
omorganiseringens tidsram skiljer sig, vilket jag
får anledning att återkomma till nedan. Jag har
genom de ovan beskrivna intervjuerna kommit
fram till att omorganisering medför informatorisk entropi i bemärkelsen att information
förvrängs eller går förlorad. Det leder till
entropi hos medarbetarna vilket även leder till
en aggregerad organisatorisk entropi. Förekomst och orsak till entropi kan dessutom även
kopplas till teorier kring motivation och
psykosocial hälsa.
5.1 Entropi i relation till tre typer av information
Inom begreppet kommunikation har jag vidare,
i det empiriska materialet, identifierat olika
typer av information. Jag vill således göra
skillnad mellan tre typer av information vilka
jag väljer att kalla deskriptiv information,
operativ information respektive narrativ
information. Dessa beskrivs i tur och ordning
nedan samt sätts i relevant kontext genom citat
från respondenterna.
5.1.1 Deskriptiv information
Den deskriptiva informationen är den som
innefattar budskap från ledning i form av
exempelvis instruktioner, information om vad
ska hända i omorganisationen etc. Även instruktioner, feedback och utvärdering omfattas här.
Den deskriptiva informationen omfattning

varier även om det generellt tycks läggas stor
vikt vid den. Trots det ges indikationer på
osäkerhet hos medarbetarna. På frågan om det
funnits god information uppger flera av
respondenterna att informationen har varit god,
men att det ändå funnits behov för ytterligare
information, då det tycks att den inte alla gånger
antingen nått fram eller i de fall den gjort det
kunnat förstås. I ett fall har informationen
delgivits medarbetarna närmare ett år före
stundande omorganisation. Ett identifierat
problem
hos
respondenterna
är
att
kommunikationen (främst den nedåtriktade)
innehåller information om vad som skall göras
men inte varför, vilket bidrar till osäkerhet och
obestämdhet hos medarbetarna.
” Eh… ja. Det har det funnits
mycket
information
om…
samtidigt så har väl […] kanske
dom… anställda haft vissa frågor
och inte riktigt förstått syftet med
det även om informationen har
varit väldigt tydlig med varför,
alltså att kunna utnyttja personalen
bättre, effektivare…” (Operativa
chefen i verkstadsindustrin).
Flera av respondenterna uppger att vikten av att
delge medarbetarna information har förståtts av
ledningen. Endast i en av de studerade
omorganisationerna hölls all information
hemlig fram till ett lanseringsdatum. Teamledaren på IT-företaget berättar:
Inte i förväg, nej. Chefsledet drev
den här omorganisationen, de tog
alla beslut och sedan informerade
man alla medarbetare om vad
deras nya roll var, vem deras nya
chef var, i det fall det var ett
chefsbyte. […] Så att informationen till anställda i förväg var,
skulle jag säga, minimal” (Teamledaren i IT-branschen).
Således framgå det att det har förekommit olika
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grader av information som i olika stor utsträckning kunnat mottas och ligga till grund för
diskursiv kunskap om det händelseförlopp som
omorganisationen innebär. Det framgår också
att informationen kan skilja sig beroende på
vem som förmedlar den och hur djupa de
organisatoriska leden är. HR-chefen berättar:
”Ja, den är ju då lite knepigare då
(informationen;
min.
not.).
Alltså… där… känner jag många
gånger att jag har stångat mitt
huvud blodig alltså. […] Det kan
bli alldeles tyst på vägen ner! Man
kan ju då bestämma sig för att det
här är en stor organisation och vi
då som är typ 12000 globalt. Och
då så kan ju en del då tycka att det
räcker att vi skickar ut det på ett
mail nu, andra tänker att nä det gör
det inte; jag har ett stormöte på min
enhet och sen kan en del tycka att
jag tar det med min ledningsgrupp
och sen får dom ta det vidare.”
(HR-chefen i telekombranschen).
Operativa chefen, HR-chefen och skyddsombudet berättar om situationer där linjechefer
även samlat sina medarbetare efter större möten
för att besvara ytterligare frågor och förtydliga
oklarheter kring exempelvis subjekt (e.g. var
det något som sas eller stod det på intranätet),
objekt (e.g. hur påverkar det vardera
medarbetare), fokus (e.g. vad innebär omorganiseringen i praktiken), formalia (e.g. omfattning, tidsram etc.) och relevans (e.g. vad
betyder det här för mig?). I bjärt kontrast finner
vi genom teamledaren omorganisationen på ITbolaget, där ingen information alls förmedlades
före omorganisationen trädde i full kraft.
Ju mer som kommunicerats från ledningen nedåt till hierarkiskt lägre delar av
organisationen, desto färre frågetecken har
uppstått hos medarbetarna, jmf. Hirsh et. al.,
(2012), och därmed också större uppfattad
koherens vilket givit dels en ökad upplevelse av
kontroll; PLOC (eng. Percieved Locus of
Control) och dels en ökad förståelse; SOC (eng.

Sence of Coherence). Den av ledningen
kommunicerade nödvändigheten av omorganisationen, har således lättare internaliserats av
medarbetarna. Kommunikationen har alltså
genom en ökad inre motivation och bättre
psykosocial hälsa hos medarbetarna begränsat
entropin i omorganisationen. Samtidigt förekom, enligt utsago av HR-chefen, att informationen helt gått förlorad då den nedåtriktade
kommunikationen tystnat. Ju fler led den
formella kommunikationen innehåller, desto
större risk för förlorad information och därmed
ökad entropi.
5.1.2 Operativ information
Operativ information är den information som
relaterar till daglig drift; e.g. var finns dokument
etc., hur utförs det dagliga arbetet samt hur olika
processer och beslut hanteras. I jämförelse med
den deskriptiva informationen, har den
operativa informationen till stor del lämnats till
medarbetarna att själva hantera. I de nya
organisationsformerna har således uppstått
många frågor och obeslutsamhet. I sökandet
efter förklaring till varför omorganisationer
både sträcker sig över lång tid och har
odefinierade slut finner jag här pudelns kärna.
Distriktschefen i teknikbolaget förklarar:
”Det fanns en väldigt tydlig plan
teoretiskt sett.. vad man ville få
gjort, men men…jag anser inte att
man hade brutit ner det så pass smått
att man.. eh… kunde liksom veta
vilka konsekvenser det skulle få och
hur mycket faktiskt arbete det skulle
innebära i och ändra rutiner och
arbetssätt. […] Det kan ta sig i
uttryck att man inte riktigt vet vissa
rutiner kring vissa interna processer,
vilket kan ta tid… eh... och mycket
energi.. det kan ta… det kan va svårt
att hitta alla typer av avtal när
kunder hör av sig. De har legat på ett
visst ställe och nu är de utspridda på
ett annat sätt och kanske översatta
och lite såna grejor.” (Distriktschefen i teknikbranschen)
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Ett annat vittnesmål som styrker mina
iakttagelser kring distinktionen mellan
deskriptiv information och operativ information
ger, ironiskt nog, den operativa chefen:
”Ja… jag skulle säga att det största
problemet som vi har är att vi har
definierat hur organisationen ska se
ut och egentligen hur vi ska jobba
också då men det finns en massa
saker som .. eh… inte är 100%
färdiga hur vi ska göra med dom då.
Vi visste tidigare hur gör vi då i detta
specifika fallet om det kommer upp
en fråga. Min erfarenhet eller det
som jag inte tycker att vi har lyckats
med är att vi inte har gått igenom och
kunna gett klara svar på hur gör vi
istället då när det här frågan eller det
här händer, utan det har vi fått ta ad
hoc väldigt mycket egentligen […]
Och det har ju tagit lite extra tid,
onödig tid att man inte hade gjort det
direkt.” (Operativa chefen i
verkstadsindustrin).
När arbetsuppgifter byts ut och relationer
förändras förloras operativ information och
entropin ökar således. Det leder till minskad
upplevelse av kontroll, autonomi och kompetens samtidigt som både arbetsbördan och de
upplevda kraven blir större. Likaså försämras
den hos den anställda uppfattade koherensen,
kompentensen och autonomin i utövandet av
arbetsuppgifter.
Således riskeras en förskjutning från
inre motivation till yttre motivation. Sammantaget ges också goda indikationer på att förlorad
operationell information bidrar till försämrad
psykosocial arbetsmiljö om kraven ökar,
kontrollen minskar och stöd saknas, vilket leder
till minskad produktivitet, utan att den från
ledningen förväntade produktionen sänkts.
Först när ny operativ information skapas och
tillgodogörs agenterna i det sociala systemet,
som den nya organisationen utgör, sjunker
entropin och ordningen (negentropi) återställs.

Processen, som varierar beroende på informationsmängd, struktur och organisation, kan
därför förklara diskrepansen i uppfattning om
när omorganisationen de facto är klar, förutsatt
att det ens går att definiera.
5.1.3 Narrativ information
Den narrativa informationen är av den typ som,
möjligen, är den vanligaste både i våra professionella roller och vardagliga roller. Den
narrativa omfattar all annan information som
inte är specifikt deskriptiv eller operativ. Det är
genom utbyte av narrativ information som vi
knyter vänskapsband, hanterar eventuella
konflikter, skapar kollegialitet och medvaro,
jmf Heidegger (1927/2013) och interagerar
socialt. Den narrativa informationen är också
den som skapar trygghet och (tillsammans med
deskriptiv och operationell information) social
energi. När en organisation förändras bryts
kommunikationsvägar med etablerade kontakter (naturligtvis inte alltid) och nya kontakter
förutsätter nya kommunikationsvägar. Nedan
återgivna citat illustrerar upplevelsen av
förändringar i den sociala strukturen:
”Jag tog ju över ett nytt distrikt, jag
har ju jobbat i samma roll sen, jag
vart ju anställd som chef men tog
över ett nytt team 1 februari, med
ett nytt distrikt, ett nytt område,
nya kunder. […] Så det är väl det
som varit, det har varit tufft att lära
känna killarna framför allt; lära
känna kunderna, förstå vad vi hade
för typ av verksamhet, för det
inget… det är ju så att beroende på
vilket typ av distrikt du har så här
du olika typer av kunder.”
(Distriktschefen i teknikindustrin).
HR-chefen i telekombranschen menar att
omorganiseringar, för nya chefer, ofta ses som
en snabbare lösning än att lyssna på och lära
känna medarbetarna i syfte att bättre förstå det
organisatoriska läget och dess historia. Tydligt
är också att det genom den narrativa informationen skapats informella strukturer som lever
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kvar efter den formella omorganisationens påbörjan och slut. Den operativa chefen igen:
”Jag skulle säga att den informella
struktur som finns finns därför att
man kanske i mångt och mycket
hänger kvar i så som det var innan
eftersom jag ändå är.. dom personerna som jag hade anställt..
några av dom jag tidigare innan
förra omorganisationen var chef
för är ju väldigt nöjda med att jag
är direkt ansvarig över dom igen
och kommer till mig med frågor
som inte egentligen är personalrelaterade om arbetssätt osv utan
dom håller mycket kvar i det
gamla.” (Operativa chefen i verkstadsindustrin).
Citaten ovan illustrerar tydligt hur sociala
system, sammanfogade av individers respektive
horisonter, bryts upp och rekonstrueras i nya
sociala system. För distriktschefen innebar det
en förlust av diskursiv kunskap, jmf
Leydesdorff (2010) och social energi, jmf
Hutcheson & Prather (1979) vilket lämnar
utrymme för ökad organisatorisk entropi. Detta
bekräftas även av HR-chefen som belyser
vikten av att lära känna, i.e. bygga upp social
energi, organisationen före beslutet om
omorganisering tas.
Både den operativa chefen och
skyddsombudet bekräftar att det som tidigare
var
kommunikation
i
den
formella
organisationen, informellt lever kvar, när den
tidigare formella organisationen ersatts med en
ny, jmf. Boglind et. al. (2011). Det hämmar
alltså informationsutbyte och uppbyggnad av
social energi i den nya organisationen, då
agenten (medarbetare) vänder sig till den
informella kontakten som här är en annan agent,
hellre än till den den formella kontakten (principalen), jmf. Strydom (1999) och Greenbaum
(1974).
Samtidigt utgör det också ett naturligt
sätt för medarbetare att begränsa entropin i
relation till både deskriptiv och operativ

information, då den nu informella organisationen tjänar som informationsflöde. I takt med
att verksamheten utvecklas föråldras individuella spetskunskaper och förlorar därmed sin
udd. Således skulle man också kunna säga att
den informella organisationens informationsflöden med tiden sinar att mer och ersätts av den
nya formella. Även här ges alltså en förklaring
till varför uppfattningen om omorganisationens
slut varierar.
All social energi som finns uppbyggd i
de strukturer som organisationen utgör är dock
inte av godo. När organisationen förändras,
omorganiserar, bryts strukturer och nya skapas.
Här förekommer att social energi som tidigare
legat träda nu åter blir aktuell. På frågan om
respondenten är medveten om några konflikter
utbrister teamledaren:
”JA! OJA! Som jag sa, det var ju
inte alla som tyckte om sin chef.
Det var ju en organisation som..
visst det är ju hyfsat stor organisation, men det var ju ändå så att
man hade rätt bra koll på även folk
från andra. Och det där hände ju
oftast när du fick en chef från den
andra (emfas) delen, om vi säger
så, av organisationen. Så helt
plötsligt får du någon som du inte
har jobbat med tidigare och vissa
fall till och med fått en negativ bild
av.. eh.. på flera, på något sätt.
Någon som du helt enkelt inte trivs
ihop med. Och så helt plötsligt är
det din nya chef. ..eh.. och det var
ju en del som tog ganska illa upp.
Det blev en hel del, eller det blev
ett antal såna här konflikthärdar
mellan anställda och deras nya
chefer då.” (Teamledaren i ITbranschen).
Här vittnas om tidigare medarbetare som,
genom skapandet av en ny formell struktur, blir
tillsatta olika hierarkiska nivåer i samma del av
den nya organisationen. Med sig in i den nya
konstellationen bär de båda sina respektive
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diskursiva kunskap, sina tidigare horisonter och
med dessa sina respektive protentioner, alltså
förväntningar på vad som komma skall, jmf
Husserl (1931/2016). Konflikt uppstår därmed
när nya sociala system forceras fram och de
sociala agenternas horisonter står i direkt
disharmoni med varandra. När tidigare medarbetare antingen blir satta i samma kollegor eller i
olika hierarkiska nivåer, ser vi således också en
grav förskjutning av PLOC (eng. Percieved
Locus of Control), från en eventuell tidigare
inre motivation mot yttre motivation och
amotivation. I konflikten försvinner även
uppfattningen av koherens, SOC (eng. Sence of
Coherence) för arbetet. I konflikten finns heller
inget utrymme för stöd. Konflikten får således
negativa implikationer på både motivation och
psykosocial hälsa, vilket minskar medarbetarens energi och lämnar större utrymme för
individuell entropi.
5.2 Entropi i relation till arbetsinsatsen
Med omorganisationen kommer nya roller och
nya arbetsuppgifter. På teknikbolaget tillsattes
två parallella chefer, varav den ena inom kort
tog ut föräldraledighet. Den kvarvarande chefen
ålades således dubbelt arbete vilket resulterade
i utmattning och sjukskrivning. Distriktschefen
berättar (mina frågor i kursiv stil):
”.. vi hade en chef på papper i tio
månader men inte i praktiken, så vi
hade liksom inte det stödet vi hade
behövt i all den här turbulensen
[…] när jag tänker efter så har vi ju
sett symptomen redan sen i våras.
Det gick ju fort.
Hur tog dom sig i uttryck, dom
symptomen?
Likgiltig, parkerar alla frågor…
eh… inte tillgänglig, inte närvarande, jobbar mer och mer
hemma. Mer och mer vabb. Märker när andra börjar höra av sig och
säger att de inte får tag på våran
chef… lite såna saker… såna här
klassiska symptom.

Undvikande?
Jaa, väldigt undvikande. Och
framför allt vilken fråga man än
tog upp eller vilken diskussion det
än blev så var det att vi parkerar
liksom.. tills vidare.. och det är inte
det man behöver i en sån miljö som
vi arbetar i där liksom saker och
ting händer NU (emfas), jag
behöver ett besked NU (emfas),
idag, på en gång!”
Det ovan analyserade resultatet ger indikation
på hög förekomst av organisatorisk entropi,
identifierad genom förlorad deskriptiv, operativ
och narrativ information. Här påverkas alltså
relationen mellan arbetsinsats och resultat. I
vissa fall uppger respondenterna att det varit
mätbart, i andra fall inte. Där det varit mätbart
har det tagit sig i uttryck genom en ökad arbetsinsats för upprätthållande av produktivitet (e.g.
bolaget i teknikindustrin, för vilket distriktschefen svarat) och i andra fall till och med en
sänkt produktivitet trots en ökad arbetsinsats
(e.g. bolaget i verkstadsindustrin, för vilket den
operativa chefen svarat). Gemensamt för
samtliga respondenter är att den, av medarbetarna ökade arbetsinsatsen, inte syns i
lönerapporterna då övertid sedan innan var
bortförhandlad. HR-chefen förklarade att
kvartalsrapporter för organisationen görs på hög
aggregerad nivå, en förändring i en delorganisation ger bara krusningar på vattnet och syns
därmed inte på det stora hela. Teamledaren, som
deltog i en omorganisation lanserad över en natt
berättar om ett kundprojekt, i vilket denne var
drivande, som parallellt fortlöpte sex månader
efter själva omorganisationen. Även här ser vi
alltså en ökad arbetsinsats för upprätthållande
av produktionsnivån.
Allt extra arbete är dock inte av ondo. I
intervjuerna har också givits vittnesmål om nya
arbetsuppgifter vilket upplevts som både
stimulerande och utvecklande. Flera av
respondenterna har givit indikationer på en
förståelse för både omorganiseringens nödvändighet och att den i längden leder till något
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bättre. Således finns här också en internalisering
beslutet om organisering. Därmed finns också
ett upplevt inre kontrollokus; PLOC (eng.
Percieved Locus of Control) genom upplevde
autonomi, kompetens och koherens, vilket
bidragit till både acceptans för och i vissa fall
även vilja inför en ökad arbetsbelastning. Något
generellt svar går inte att utläsa här, annat än att
det finns stora variationer medarbetare emellan.
I vissa fall har omorganisering medfört
friställning av medarbetare med hänvisning till
kompetensskiftning. På frågan om vad respondenterna upplevt som jobbigast alternativt
sämst relaterar många svar till just uppsägningar. Det kan röra sig om förlusten av en
omtyckt kollega men också om den krävande
processen att förmedla för en anställd att dennes
kompetens inte längre behövs i organisationen
samt att finna en ersättande tjänst för den
friställde. Den operativa chefen förklarar:
”..när vi identifierade att vi skulle
gå ner i personal, vi fick alltså på
oss att ta bort en person […] och
den personen var jag linjechef för.
Att hantera den personen, att få
den personen att förstå att kompetensen inte behövdes längre var ju
en väldigt jobbig situation för mig
givetvis och även för --.”
(Operativa chefen i verkstadsindustrin).
Kompetensskiftet möttes således av oförståelse,
besvikelse och en ökad ovilja, amotivation, hos
friställde medarbetaren samtidigt som den
operativa chefen gavs både en ökad emotionell
arbetsbörda, jmf. Hochschild (2012), för den
operativa chefen samt en ökad arbetsbörda i
form av krav att finna en passande ny tjänst. Av
kraven påverkas den psykosociala hälsan och
därmed också energin hos medarbetarna, och i
förekommande fall den operativa chefen, vilket
likt ovan påtalats lämnar utrymme för ökad
entropi.
Jag får här anledning att avslutningsvis
också återvända till respondenten på livsmedelsföretaget, vilken avböjde medverkan

med hänvisning till att omorganiseringen upplevdes mer som en massaker än något annat. Det
finns uppenbart utmaningar kring kommunikation, motivation och psykosocial hälsa för att
hålla den organisatoriska entropin under
kontroll. Några av dessa belyses i det avslutande kapitlet; Konklusion och vidare diskussion.
6.0 Konklusion och vidare diskussion
Jag har i denna uppsats sökt en förståelse för
entropi i omorganisation genom frågeställningen ”vilken är förekomsten av entropi i
omorganisation och hur tar den sig i uttryck?”.
Detta har gjorts medelst kvalitativ metod genom
fem semistrukturerade intervjuer och fenomenologisk ansats. Jag har genom det analyserade resultatet kunnat identifiera de tre
typerna av information; deskriptiv, operativ och
narrativ information samt hur en omorganisation påverkat dessa. Här har jag kunnat se att
både medarbetares motivation och psykosociala
hälsa beror av informationsflödet och de sociala
struktur i vilken social energi finns lagrad. Ju
sämre informationsflöde desto högre andel
entropi, både på individuell nivå och
organisatorisk nivå, har identifierats. Avsaknad
av deskriptiv information bidrar exempelvis till
amotivation, obestämdhet och psykologisk
entropi. Avsaknad av operationell information
medför dessutom mer arbete och därmed upplevelse av större krav vilket visat sig leda till
psykosocial ohälsa och i ett fall till och med
sjukskrivning på grund av utmattning. Något
som tydligt påverkat den organisatoriska
entropin. Den narrativa information är av vikt
för etablerande av relationer och uppbyggande
av social energi, i vilken stöd, koherens och
motivation kan hämtas.
Vidare har jag även påvisat att omorganisation medför en ökad arbetsinsats för i bästa
fall bibehållande av produktion. Här har också
visat sig hur omorganisering, trots ökad arbetsinsats, medför minskad produktion. Oavsett
vilket är det sällan det syns i formella rapporter,
vilket ses som av vikt att belysa.
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6.1 Relationen mellan resultat och tidigare
forskning
Då en stor del av den tidigare forskningen om
organisatorisk entropi kretsat kring diversifiering har en tydlig koppling till organisationens medarbetare traditionellt saknats. I
slutet av 1990-talet, präglad av sin samtid
argumenterade Jenner (1998) för det agila
arbetssättet och en lean organisation begränsar
entropin. Mina analyserade resultat visar
snarare på det motsatta, alltså att omorganisation allt för mycket rörlighet snarare bidrar till
entropi, vilket bekräftas av Baker et. al. (2015)
som studerat entropi inom akademisk sjukvård.
Även Hirs et. al. (2012) belyser sambandet
mellan obestämdhet (eng. uncertainty) och
psykologisk entropi.
Det är således de senaste decenniernas
forskning som kring organisatorisk entropi och
entropi i relation till medarbetaren som är mest
relevant för studien. Jag har dock inte kunnat
finna någon studie liknat den som ovan
redovisats.
6.2 Relationen mellan resultat och teori
Den teori jag valt att utgå från beskriver först
den enskilda individens fenomenologiska upplevelse, denna sätts sedan i både social kontext
och organisatorisk kontext vilket leder fram till
praktisk implikation illustrerad genom teori
kring motivation (Ryan & Deci, 2017) och
psykosocial hälsa (Karasek & Theorell, 1990).
Många av intervjusvaren har kunnat kopplas
mer eller mindre direkt till medarbetarens
upplevelse, motivation och psykosociala hälsa.
Här bör dock sägas att de alla är komplexa
fenomen. Min tolkning av en respondents svar
kommer således aldrig till fullo kunna relatera
till det faktiska skeendet över mer eller mindre
lång tid. Inte desto mindre ser jag att redovisad
teori kunnat ge en god förståelse för hur entropi
i omorganisation tar sig i uttryck.
6.3 Relationen mellan resultat och metod
Kvalitativ metod med fenomenologisk ansats
har tjänat mitt syfte väl. Genom de genomförda

intervjuerna har en god bild givits mig
omorganisationernas händelseförlopp och
implikationer i relation till forskningsfrågan.
Av stort intresse är att se hur den gamla
organisationen lever vidare genom informell
kommunikation där information utbyts enligt
gamla strukturer. Vilken påverkan de gamla
strukturerna har på skapandet av nya sociala
system, utbyte av deskriptiv och operativ
information går dock inte att utifrån det
empiriska materialet säkerställa. En bättre
förståelse skulle vid flera tillfällen kräva min
närvaro i själva omorganisationen, för att till
fullo kunna studera händelseförlopp genom en
longitudinell studie.
Här bör också sägas att jag i det
empiriska materialet sökt svar på frågor kring
entropi och därmed ställt frågor och fokuserat
kring detta. Hade jag istället sökt framgångssagor hade sannolikt det insamlade materialet
tett sig annorlunda.
6.4 Implikationer för forskning och praktik
Allt större fokus läggs vid personliga kvaliteter
hos medarbetarna i organisationen. Gillberg
(2018) belyser individualisering, flexibilisering
och informalisering som kännetecken för samtida organisationer. Att förstå entropi i en
organisation i relation till organisationens medarbetare är därför av vikt både i sitt varande och
när den förändras, alltså omorganiseras. Det
skapar förutsättningar för en hållbar produktivitet med motiverade medarbetare och god
psykosocial hälsa.
Min förhoppning är att här ha bidragit
till en djupare förståelse för människans
handling, uppfattning och agerande i de sociala
system och nätverk som ryms inom en
organisation, samt hur de påverkas av
förändringar. Likväl finns här många
obesvarade frågor då variablerna är många och
de sociala systemen skiljer sig både inom och
emellan organisationer. Att bli fullärd i en
föränderlig värld är lika mycket en anakronism
som en utopi, men det får aldrig hindra vår
strävan efter ny kunskap.
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Bilaga 1, frågeformulär
1. Organisationen
1.1. Berätta om organisationen du är verksam i; storlek, bransch?
1.2. Hur länge har du varit anställd?
1.3. Berätta om din roll?
1.4. Hur länge har du haft din nuvarande position?
1.5. Trivs du?
2. Omorganiseringen
2.1. Har den varit, pågår den eller är den stundande?
2.2. Är det den första omorganiseringen (nedan om.org)?
2.2.1. Om inte när var senaste om-org.?
2.3. Berätta om om-org? Vad innebär den’?
2.4. Har det funnits / finns god information om om-org?
2.5. Berätta om om-org; syfte, omfattning?
3. Påverkan
3.1. Hur påverkas du?
3.2. Har du haft möjlighet att påverka?
3.3. Hur upplever du att kollegorna påverkats / påverkas?
3.4. Hur påverkas ditt arbete?
4. Upplevelse
4.1. Kan du berätta om en situation du tyckte var särskilt bra under om-org?
4.2. Kan du berätta om en situation du tyckte var särskilt jobbig eller dålig?
5. Skillnad
5.1. Vad upplever du som största skillnaden?
5.2. Har det blivit bättre eller sämre? Alt.
5.2.1. Tror du att det blir bättre eller sämre?
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