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Abstract  

This thesis discusses how the informal structures at the medical research university 

Karolinska Institutet (KI) contributes to increased efficiency. KI has the ambition to become 

one of the world's leading medical research universities, which they hope to accomplish 

through, among other things, strong leadership. Since studies are being done at KI about the 

organisation itself, we wanted to contribute to that, and informal leadership was an 

phenomenon not yet written about. Through observation of a research group at one of the 

institutions at KI we gather the empirical evidence that shows that there is an informal 

structure which allows the organisation to thrive. Previous studies have shown that in small 

research groups, informal structures contribute to a rise in productivity, efficiency and 

creativity. The method we use is short term ethnography which is the most useful for us to 

gather both field notes and notes from ethnographic interviews. That is because we got to 

apply both our own interpretations to our material, but also apply our informants’ opinions in 

our data. We mostly use Max Weber's theories about authority with focus on charismatic 

authority. In the results we draw competing dualities between meritocracy and administration 

as well as formal and informal structures. The result is that, in the small research group we 

observed, there is a strong informal hierarchy which acts as a support for the formal leaders 

and helps make daily tasks more efficient. We conclude that even though we can’t generalize 

our results, we could find a pattern of the same kind of results if we do this study within other 

research groups at KI or even at a different research university in Sweden.  
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund 

Under de senaste åren har arbetsmarknaden förändrats i Sverige och vi har fått “det nya 

arbetslivet”, förändringen har främst skett i frågan om hur organisationens ledning ser ut. 

Chefer har förvandlats till ledare och byråkratin har förvandlats till informella strukturer utan 

tydliga regler. Plattare strukturer blir allt vanligare och anställda förväntas visa mer 

engagemang och flexibilitet i arbetslivet (Hasselberg 2009, s. 7–11). 

Denna förändring som har pågått i arbetslivet märks även på Karolinska Institutet (härefter: 

KI), ett svenskt statligt universitet som ligger i Stockholm. Sedan år 1993 har universitetet 

gått igenom flera omorganiseringsfaser och består idag av 22 självstyrande institutioner. 

Deras ambition är att bland annat med hjälp av ett starkt ledarskap bli ett av världens ledande 

medicinska forskningsuniversitet (Huldt et al., 2012, s. 13).  

Kunskapsintensiva forskningsorganisationer som KI är meritokratiska, där den formella 

hierarkin påverkas av de anställdas kunskap inom branschen. Forskningskulturen har 

beskrivits som att den som har flest meriter och kan bidra med ekonomiskt kapital har mest 

makt (Hasselberg, 2012, s. 247). Det finns en förväntan att kontinuerligt utveckla sig och 

engagera sig i sitt arbete för att visa sin plats i organisationen (Hasselberg, 2012, s. 26ff). För 

att behålla sin status och utvecklas som organisation har KI tagit fram en handlingsplan, 

Strategi 2018, som innehåller tydliga riktlinjer för formellt ledarskap. Den ger dock inte 

intryck av att lämna utrymme till informellt ledarskap, även om flertal studier har visat att 

informella strukturer och främst informella ledare bidrar till ökad effektivitet inom 

organisationer (Frauendorfer et al., 2015, s. 293 resp. s. 295; Oedzes et al., 2018, s.2). Med 

detta i åtanke blev vi intresserade av att göra en kortvarig etnografisk studie för att se om det 

finns informella strukturer och informellt ledarskap på KI.  

Vårt intresseområde ligger i att förstå hur den dagliga verksamheten ser ut i en mångsidig 

organisation, där både administrativ och meritokratisk styrning finns och allas insats behövs 

för att uppnå KI:s ambition.  

Studien är en del av Daniel Normarks dokumentationsprojekt om KI och Biomedicum. Den 

här studien bidrar till att fördjupa kunskapen och förstå om informella strukturer kan öka 

effektiviteten på KI samt hur strukturerna behandlas av de formella ledarna.  
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1.2 Operationalisering 

Begreppet informellt ledarskap operationaliseras som en anställd som tar en ledande roll utan 

att formellt ha blivit tilldelad rollen. Den personen kan ta ordet oftare, ta ledning i situationer 

där det inte finns en officiell chef närvarande samt får sitt ledarskap legitimerat av sina 

kollegor. Diefenbach (2011, s. 1517) definierar att informella strukturer utformas i sociala 

interaktioner genom att någon tar på sig en ledarroll vilken blir accepterat av andra över tid. 

Under uppsatsens gång kommer vi att diskutera de handlingar som vi anser vara ledande och 

kan bidra till informellt ledarskap och informella strukturer.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det har skrivits en del om informellt ledarskap på akademiska institutioner, men inte specifikt 

om KI. Eftersom det inte har bedrivits tidigare studier kring just vår frågeställning på 

forskningsorganisationen KI, anser vi det vara en lämplig kunskapslucka att behandla. KI är 

en högt rankad organisation, inte minst i den vetenskapliga världen och därför hoppas vi att 

kunna ge en bättre uppfattning av hur informella och formella strukturer syns i det dagliga 

arbetet. I sin nuvarande strategi visar KI hur de vill att organisationens ledarskap ska se ut, 

någonting som inte nödvändigtvis behöver reflektera verkligheten. För att de ska nå upp till 

sina ambitioner att bli ett världsledande forskningsuniversitet behöver deras interna ledare 

släppa in informella ledare för att nyttja och effektivisera varje arbetsgrupp så mycket som 

möjligt (Ross, 2014, s. 69). Vi blev därför intresserade av att undersöka hur KI hanterar 

informellt ledarskap som ett komplement till deras formella hierarki och struktur. 

Syftet med den här studien är att undersöka hur informella strukturer uttrycker sig på KI. 

Denna studie bidrar till att få en djupare förståelse av hur de som arbetar på KI kan bidra till 

effektivitet genom informellt ledarskap. 

 Våra frågeställningar är:  

- Hur ser den informella strukturen på KI ut?  

- Hur kan informella strukturer påverka organisationen och deras effektivitet?  
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1.4 Uppsatsens disposition 

Studien består av nio kapitel. I det inledande kapitlet presenteras studiens bakgrund, syfte och 

frågeställningar. I kapitel två uppvisas tidigare forskning där vi sammanfattar vad andra 

forskare har skrivit i ämnet. Vi har delat upp tidigare forskning i tre aktuella huvudkategorier. 

Dessa tre huvudkategorier är: om formellt och informellt ledarskap, om effektivisering av 

kunskapsintensiva forskningsmiljöer som KI, samt om hur informellt ledarskap kan 

effektivisera organisationer. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska ramverk där vi först 

diskuterar organisationsteori och kompletterar med postmodern organisationsteori, för att 

sedan smalna av ämnet till Weber och hans teorier kring karismatisk auktoritet. De valda 

teorierna kopplar vi redan här till vårt syfte för att sedan i diskussionen kunna fördjupa och 

utveckla ämnet med hjälp av dessa teorier. I det fjärde kapitlet diskuteras de metoder vi har 

använt, och det insamlade datamaterialet redovisas. I detta kapitel diskuteras också etiska 

övervägande, validitet och reliabilitet samt vilken ansats vi har tagit. I nästföljande kapitel 

Setting presenteras kort KI som organisation samt våra informanter och deras vanliga 

arbetsdag. Här får läsaren en bättre insikt i organisationen och vår observationsmiljö. I det 

sjätte kapitlet presenteras, diskuteras och analyseras materialet. Här ger vi även exempel på 

vår kodning och kommer med empirin som ska styrka vårt resultat. Kapitel sju innehåller en 

avslutande diskussion där resultatet diskuteras i relation till våra frågeställningar, teorier, 

tidigare forskning och metod. Här tar vi även upp fältanteckningar och varvar diskussionen 

av empiriskt material med våra egna tolkningar. Därefter redovisas källor och bilagor som 

innehåller ett informationsbrev vi skickade och en deklaration.    
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2. Tidigare forskning 

Den tidigare forskningen utgår ifrån tre forskningsfält. För det första diskuteras formellt och 

informellt ledarskap, sedan presenteras hur forskningsmiljöer som KI kan effektiviseras. Till 

sist ges en överblick av hur informellt ledarskap kan påverka organisationer och deras 

effektivitet. Dessa tre fält är relevanta för att sammanfatta vårt avgränsade 

forskningsområde.  

2.1 Formellt och informellt ledarskap 

De flesta organisationer, om inte alla, har en viss hierarkisk struktur. Det kan vara en klassisk 

hierarki eller en platt hierarki, oftast pratar vi om hierarkier som en formell bemärkelse. 

Ledaren i den formella strukturen tar nödvändiga beslut och hjälper sin arbetsgrupp när deras 

kunskap inte räcker till (Morgeson et al., 2010, s. 6; Fleischman et al., 1991, s. 19). Den 

grupp vi observerat är en självstyrande arbetsgrupp, enligt Stokers definition. Enligt honom 

är målet generellt med självstyrande arbetsgrupper att de kan arbeta individuellt och ta 

mycket eget ansvar för sitt arbete. För att en självstyrande arbetsgrupp ska fungera bör de 

formella ledare i sådana grupper inte vara styrande utan coachande. Skillnaden mellan dessa 

är att styrande ledare delegerar arbetsuppgifter och är mer övervakande medan coachande 

ledare är mer flexibla och stödjer arbetarnas individuella projekt (Stoker 2008, s. 565). 

Enligt Neubert har informella ledare oftast ingen formell auktoritet inom en grupp och har 

inte mer rätt att ta beslut än någon annan, utan dessa personer tar oftast själv på sig en 

ledande roll. En grupp kan ha flera informella ledare (hög spridning) eller en starkare 

informell ledare (låg spridning). Det finns ofta flera anledningar varför en informell ledare 

uppstår, någonting som diskuteras längre fram i kapitlet. Det kan vara för att komplettera, 

hjälpa eller ersätta en formell ledare. Att ersätta en formell ledare officiellt är ingenting som 

händer ofta. Dock har en informell ledare en större chans att få en formell ledarroll om en 

position öppnas upp inom organisationen, vilket kan vara ett incitament för någon att ta på sig 

en informell ledarroll. Informella ledarens status baseras helt på legitimiteten de får av sina 

kollegor, medan den formella ledaren inte behöver den bekräftelsen. Detta leder till att 

arbetsgruppens informella ledare påverkar hur de arbetar och hur de presterar (Neubert, 1999, 

s. 635). 
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KI är en akademisk institution och klassificeras som en professionell organisation (Sathye 

2004, s. 3; Diefenbach & Sillince, 2011, s. 1517f). Detta innebär att kunskapen är hierarkiskt 

strukturerad. KI kan även klassas som en multiprofessionell organisation eftersom de arbetar 

med många olika kunskapsintensiva tjänster (Söderström, 1992, s. 59). Likt byråkratiska 

organisationer, har professionella organisationer genomtänkta byråkratiska strukturer och 

regler. Det är vanligt att en professionell organisation är affärsinriktad och styrs av inkomster 

och en budget. Informellt ledarskap är ovanligt förekommande i byråkratiska organisationer 

men är vanligare inom professionella organisationer. Det är ovanligt att informella ledare 

dominerar de formella inom professionella organisationer utan de brukar snarare avlasta 

formella ledare från sina ansvar och uppgifter (Diefenbach & Sillince. 2011, s 1517f, 1522, 

1530f). 

 

2.2 Effektivisering av kunskapsintensiva forskningsmiljöer som KI 

I Vetenskap som arbete: normer och arbetsorganisation i den kommodifierade vetenskapen 

jämför Ylva Hasselberg (2012, s.10 resp. s. 50) unga forskare på Uppsala universitet och 

Karolinska Institutet i syfte att studera hur dessa ser på sin roll i forskningsvärlden där 

kunskap har blivit en marknadsvara. Centralt i Hasselbergs studie är Robert Mertons begrepp 

CUDOS, vilket är ett normsystem för öppen och liberal vetenskap. Kortfattat ska vetenskapen 

vara värdefri, kritisk och tillgänglig för alla. En del av Mertons normsystemet är 

engagemanget i arbetet som har sina grunder i Webers tanke om att arbete och speciellt 

professionaliserat arbete alltid ska vara värdefullt (Hasselberg, 2012, s. 26–28). 

Det engagemang som krävs av forskare idag ska utgå från samhällets förändring till 

kunskapssamhälle, vilket innebär att kunskap har blivit en av de resurser som används för att 

maximera ekonomisk tillväxt. Enligt Hasselberg (2012), är kunskap idag en vara på en 

handelsplats och något som har blivit kommodifierat. Det innebär att arbetet ska vara 

effektivt och värdeökande för att det inte ska vara ekonomiskt värdelöst. Tanken bakom 

ekonomisk tillväxt innebär även att forskare måste få sin kunskap att bli så pass värdefull så 

att andra ser kunskapen som prisvärd. Detta leder till att det kan bli svårt att sätta värde till 

sitt arbete samt att kunskapsutbyten mellan forskare blir mer konkurrensutsatt (Hasselberg, 

2012, s. 228–230). Vetenskap och kunskap är i hög grad meritokratisk.  
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Forskare konkurrerar om resurser och tjänster samtidigt som de samarbetar med varandra för 

att bidra till organisationens och vetenskapens bästa. Oftast har den personen som har mest 

meriter högre position i hierarkin och de är ofta företagsledare i forskargruppen (Hasselberg, 

2012, s. 246–247). 

En karriär inom en organisation som KI kräver att forskare utför sitt arbete individuellt och 

visar sin kompetens med hjälp av sina meriter (Hasselberg, 2012, s. 234). Ett exempel på 

individuellt arbete är skillnaderna mellan fritid och arbete inom forskningsvärlden. 

Hasselberg (2012, s. 87–88) menar att man ska se sitt arbete som ”ett kall”, vilket betyder att 

gränsen mellan fritid och arbetstid är oklar, samt att arbetet kräver ett starkt engagemang av 

forskare. Hasselberg (2012, s. 91) betonar även att flexibla arbetstider inom forskarvärlden 

kräver att forskaren själv tar ansvar för sitt arbetssätt.   

I Från lärarskola till medicinskt universitet: Karolinska Institutets ledning 1953–2012 

beskriver Huldt et al. (2013, s.111ff.) de olika omorganiseringsfaser som KI har genomgått 

under historiens gång. Huldt et al. utgår från en teori som handlar om grupper, skapade av 

Mary Douglas, och diskuterar hur KI skapar roller och hierarkier genom att skilja mellan inre 

och yttre gränser i sitt gränsdragningsarbete. Inre gränser innebär gruppens interna 

organisering, det vill säga hur deras inre hierarki ser ut. Den inre hierarkin kan antingen vara 

flexibel där varje organisationsmedlem behandlas som lika, eller den kan vara stark där det 

finns en tydlig hierarkisk struktur. Douglas använder begreppet grid för att beskriva inre 

gränser och begreppet group för yttre gränser. Yttre gränser innebär hur KI kan beskriva 

deras gruppkänsla om vilka som tillhör deras grupp respektive vilka inte tillhör. I en stark 

grupp finns det en stark gruppkänsla om vilka som tillhör gruppen. Sedan 1993 har KI 

beskrivits vara som ett forskningshotell där, enligt Douglas matris, gruppkänslan är svag och 

inre strukturen är platt (Huldt et al., 2013, s. 111ff.). Att KI blev ett forskningshotell innebär 

att institutionerna blev mer självständiga genom att styrningen blev mindre hierarkisk och 

plattare. Forskningsarbetet på KI är även mer självständigt och är mer beroende på individens 

meriter och resurser. Detta har lett till att samhörigheten och beroendet av varandra är lägre 

eftersom forskare och forskargrupper själva måste hitta sina ekonomiska resurser och 

konkurrera om kunskap (Huldt et al., 2013, s. 211f.).  
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2.3 Hur informellt ledarskap kan påverka organisationer 

Det är en fördel för formella ledare att kunna delegera uppgifter till sina anställda som gärna 

tar på sig en ledarroll. Detta ger ledare även en möjlighet att observera hur anställda hanterar 

ansvaret samt hur de hittar lösningar till problem, något som kan vara värdefull information 

när det är dags att befordra någon. Det finns även nackdelar som att den informella ledare kan 

dra med sig anställda till att protestera mot ledningen om de inte är nöjda.  

Problemet är störst inom arbetsgrupper med en dålig formell chef, där en informell ledare kan 

ta över ledarrollen och framstå som en mobbare som ingen vågar tala emot (Ross, 2014, s. 

69). Klassisk organisationsteori påstår att organisationer arbetar på två plan, det formella och 

det informella. Informella strukturer är ett svar på anställdas sociala behov och kan, när väl 

mottagen, stödja organisationens effektivitet genom de anställdas prestanda. De uppnår den 

effektiviteten då andra anställda ser dem som en kunskapskälla och ökar därmed deras 

chanser att få arbete utfört. Incitament att ta på sig en informell ledarroll kan skiljas mellan 

personer men den vanligaste motivationen för att ta på sig ett extra ansvar är oftast 

maktbehov eller en längtan efter befordring. Endast ledarskapsstatuset och makten som följer 

med den kan vara tillräcklig av en motivation för att anställda ska vilja arbeta hårdare och 

uppmana sina kollegor att göra likadant (Shaughnessy et al., 2017, s. 84f). Att endast ha ett 

maktbehov räcker dock inte för att arbetsgruppen ska legitimera en person som informell 

ledare. Det krävs snarare att den personen har mer kompetens inom arbetsuppgiften eller är 

mer socialt kompetent. Dock framkom det i studien av Andersson och Kilduff att man inte 

alltid behöver vara mer kompetent än sina kollegor för att få en ledande roll, utan det räcker 

att endast framställa sig som mer kompetent (Andersson & Kilduff, 2009, s. 491). 

Inom den grupp vi observerade fanns det ett antal informanter med samma formella titel och 

position. Frauendorfer et al. (2015, s. 392) påstår att det kan uppstå informella hierarkier i en 

arbetsgrupp med en sådan struktur. Den informella strukturen kan vara lönsam för gruppen 

beroende på flera olika faktorer som gruppdynamiken och storleken på gruppen. Den 

informella hierarkin kan öka koordinationen och samarbetet mellan gruppmedlemmar samt 

förminska interna konflikter. Frauendorfer et al. (2015) lägger fram ett par fall av 

etnografiska observationer där det finns empiriskt bevis att grupper med en informell hierarki 

utför uppgifter bättre än grupper där ingen ledare uppstår.  
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Gruppens informella strukturer legitimeras av gruppmedlemmarna då den brukar baseras på 

kunskapsnivåer, det vill säga att de arbetare som är mest kompetenta kring deras 

arbetsuppgifter brukar framträda som en informell ledare. Frauendorfer et al. (2015) 

genomförde en studie för att avgöra hur informella ledare påverkar grupper. Deras slutsats är 

att mindre arbetsgrupper med en informell struktur utför sina uppgifter mer effektivt än större 

arbetsgrupper. Arbetsgrupper som helt saknar en informell struktur fungerar sämre än de 

ovannämnda. (Frauendorfer et al., 2015, s. 293 resp. 295). Oedzes et al. (2018, s.2) bekräftar 

dessa uppgifter i sin egen artikel och instämmer att det är främst lönsamt för arbetsgrupper 

med individuella arbetsuppgifter.  

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 

Den tidigare forskningen pekar på att informellt ledarskap kan bidra till ökad effektivitet och 

kreativitet inom organisationer. Speciellt inom mindre forskningsgrupper med 

kunskapsintensiva arbetsuppgifter kan informella strukturer effektivisera arbetet. Den som tar 

en informell ledarroll ska ständigt bevisa att hen är värdig rollen och hens kollegor ska 

uppfatta rollen som legitim. Inom en professionell organisation som KI styr meritokrati vilket 

gör att informella ledare inte dominerar de formella ledarna utan fungerar mer som en 

avlastning för deras arbetsuppgifter och ansvar. För att informella strukturer ska fungera 

krävs en flexibel formell struktur med en ledare som är mer coachande än styrande. I 

dagsläget är forskarvärlden högt meritokratisk, vilket har lett till att kunskapsutbyte och 

samarbete har blivit mer begränsat. Enligt Hasselberg, bör forskare känna engagemang i sitt 

arbete genom att exempelvis individuellt utföra sitt arbete och visa sin kompetens med hjälp 

av meriter. Detta betyder att forskare måste få sin kunskap att bli ekonomiskt värdefull för att 

få värde till sitt arbete i ett kommodifierat fält. I en kunskapsintensiv forskningsorganisation 

har den person som har mest meriter en högre position i hierarkin och har ofta rollen som 

arbetsledare. I diskussionen av resultatet ställs den tidigare forskningen mot våra 

fältanteckningar för att se om de stämmer överens på KI.  
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3. Teori 

I detta kapitel diskuteras vårt teoretiska ramverk vilket består av organisationsteori och 

postmodern organisationsteori samt Webers teorier kring makt och auktoritet, speciellt 

karismatisk auktoritet. Vi diskuterar vad dessa teorier innebär och hur de är relevanta för 

vår studie. Först motiveras och presenteras formella och informella strukturer. Därefter 

diskuteras regelstyrda system och postmodern organisationsteori. Till sist presenteras 

Webers teorier om makt och karismatisk auktoritet.  

3.1 Formella och informella strukturer 

Klassisk organisationslära kan delas in i fyra grenar: Scientific Management; den 

byråkratiska skolan; den administrativa skolan och Human Relations. Mest relevant för oss 

inom dessa fyra grenar är den byråkratiska skolan där Weber diskuterar sina teorier kring 

makt och auktoritet. Då ämnet makt och auktoritet främst framkommer under grenen den 

byråkratiska skolan kommer vi endast att diskutera denna. Den byråkratiska skolan innebär 

en struktur där beslut och normer sker enligt en förbestämd procedur. Weber ger en detaljerad 

tolkning av det han anser vara en byråkratisk struktur som innebär att organisationer bör ha 

en hierarkisk struktur och det ska finnas tydliga regelverk kring arbetsuppgifter. Detta speglar 

en formell struktur, där regelverk och byråkrati är central. Weber diskuterar de informella 

strukturerna genom auktoritet, vilket är en informell makt (Hammarén 1997, s. 56). 

Enligt Bakka finns det ett organisationssystem inom de flesta stora organisationer, det vill 

säga en hierarki, som visar de viktigaste ledningsfunktionerna i olika avdelningar. De 

enskilda avdelningarna kan sedan ha sina egna interna regler, vilka härstammar från 

ledningens regler. En viktig aspekt av organisationsteorin är formella och informella 

strukturer. Dessa två ska komplettera varandra för att öka organisationens effektivitet. Genom 

formella strukturer inom en organisation byggs det upp en hierarki och konkreta mål som ska 

eftersträva vad organisationens ledning bestämmer. Formella strukturer kan ses som 

organisationens huvudregler med hänsyn till arbetsdelning och styrning. Med hjälp av 

formella strukturer kan ledningen styra olika arbetsprocesser och se till att bestämda syften 

nås. Fastställda mål gör att det blir lättare att motivera alla anställda. Informella strukturer 

kan ses som informella regler inom varje organisation och de bygger på sociala relationer 

mellan medarbetare i samma grupp.  
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Informella strukturer kan variera i varje enskild organisation, beroende på hur mycket 

utrymme det finns för fritt arbete (Bakka et al., 2001, s.37). 

Enligt författarna Bakka et al. (2001), utgörs informella strukturer av fyra teser. För det första 

behöver människor sociala relationer och stöd från sina medarbetare då social isolering kan 

leda till försämrad effektivitet. Den andra och den tredje tesen handlar om att de informella 

reglerna oftast fungerar som en tyst kunskap, om det inte finns formella regler som ska 

appliceras. Den informella strukturen kommer till nytta när anställda behöver ta snabba 

självständiga beslut och kan då använda sitt medarbetarnätverk på arbetsplatsen, där kan den 

informella strukturen reducera osäkerhet mellan medarbetare. Alla formella strukturer, såsom 

formella regler, anpassas efter anställdas behov och intresse, det vill säga efter informella 

strukturer. Till sist kan medarbetarna visa motsättning mot ledningen, till exempel genom en 

strejk. För att en organisation ska överleva ska formella och informella strukturer balansera 

och komplettera varandra eftersom överlevandet inte är möjligt om de formella strukturerna, 

såsom målen, inte uppfylls (Bakka et al., 2001, s.38f.).   

 

3.2 Regelstyrda system 

Över tid har organisationers roller och funktioner i samhället förändrats kontinuerligt, vilket 

har lett till att ett nytt begrepp, postmodern organisationsteori, har uppstått (Styhre, 2002, s. 

7). Postmodern organisationsteori kan beskrivas som språk, symboler och andra mjuka 

styrformer som försöker kontrollera anställda genom att påverka deras identitet (Styhre, 

2002, s. 134ff.). Enligt Styhre (2002, s. 37 resp. s. 41), är postmodern organisationsteori ett 

mångtydigt och komplext begrepp, vilket innebär att postmodern organisationsteori är mer 

öppen för osäkerheter där de mer traditionella organisationsstrukturerna har blivit förkastade. 

Medarbetarskap inom postmodern organisationsteori syftar till att det finns ett behov av 

organisationer som är mer samarbetande och effektiva samt att organisationer blir mer 

lättstyrda. Postmodernism kräver att alla anställda satsar på organisatorisk ekonomisk tillväxt 

genom att vara kreativa och öppna för att arbeta individuellt samt att kontinuerligt bidra med 

nya idéer. Tanken är att anställda känner sig som en del av företaget och därmed skapar en 

arbetsidentitet (Styhre, 2002, s.135 resp. s. 138). Postmodernism är ett instrument som kan 

styrka informella strukturer genom att organisationens flexibilitet, vilken postmodernism 

uppmuntrar till, tillåter informella strukturer att bildas. Genom att påverka de anställdas 

arbetsidentitet och få dem att identifiera sig med sitt arbete, kan anställda visa det 

engagemang som krävs för att bilda en stabil informell struktur.  
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Genom att vidare skapa en god arbetsmiljö där de anställda trivs, kan anställda bidra till att 

uppnå gruppens mål (Bazrkar et al., 2014, s. 116). 

Segerstedt (1966) förklarar att det finns två olika sätt att samarbeta i en arbetsgrupp. Det 

första kallar han för det äkta lagarbetet och detta sker ofta inom områden som till exempel 

sociologi, geografi eller statistik. Man arbetar tillsammans med sina kollegor mot ett mål, är 

medveten om varandras framgångar och stödjer varandra vid motgångar. Den andra formen 

av grupparbete Segerstedt skriver om är pseudo-lagarbete vilket är det vi observerat på KI. 

Pseudo-lagarbete innebär att anställda arbetar individuellt med sina egna arbetsuppgifter 

vilka är en del av ett större projekt. Denna form av lagarbete förekommer ofta i 

kunskapsintensiva forskningsorganisationer så som KI (Segerstedt, 1966, s. 39).  

KI är en meritokratisk organisation vilket kan definieras som ett socialt system där arbete och 

makt fördelas efter meriter, det vill säga efter ens förmåga, erfarenhet och akademiska 

prestation. Inom meritokrati ska man vid utdelningen av makt ignorera irrelevanta faktorer 

såsom kön och etnicitet. På traditionella västerländska organisationer är det vanligt att 

meritokratiskt kapital används för att fördela resultat såsom lön och betyg, detta för att 

kapitalet antas ge maximal motivation och produktivitet. Meritokrati kan ses som en rättvis 

princip att legitimera hierarkiska organisationer och samhällen, där varje individ har likadana 

möjligheter att meritera sig och de som lyckas att få status och makt förtjänar sin roll som 

meritokratisk ledare (Son Hing et al., 2011 433f.). Inom forskningsvärlden där universitet 

består av en hierarkisk kultur är meriter och meritokrati avgörande för att få en legitim roll 

som forskare och ledare. Det finns en förväntning att de äldre professorerna har fått en 

legitim roll via sin utbildning och sina publikationer. En vetenskaplig ledare kan alltså få en 

legitim meritokratisk roll genom sitt arbete och sin utbildning (Alvesson et al., 2017, s. 12f.). 

 

3.3 Webers teorier om makt och karismatisk auktoritet 

Skillnaden mellan makt och auktoritet är att den som har makt har möjligheten att tvinga 

någon att göra någonting medan den som har auktoritet lyds frivilligt. Där kan en koppling 

dras mellan formellt och informellt ledarskap. En formell ledare har en maktposition som de 

anställda är tvungna att lyda för att hen har en högre position i hierarkin. En informell ledare 

har istället en auktoritär position och hen lyds av andra anställda för att de har gett hen 

legitimiteten att agera som en ledare (Coleman 1997, s. 31f).  
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Weber diskuterar tre olika former av auktoritet: traditionell, karismatisk och legal auktoritet. 

Han påstår att alla former av auktoritet handlar om dominans och maktbehov (Weber 1922, s. 

6). Den auktoritet som diskuteras i denna uppsats kommer att vara den karismatiska eftersom 

de två andra inte är aktuella för vårt ämne. Orsaken till detta är att traditionell auktoritet är 

infödd, någonting som informellt ledarskap inte baseras på, och legal auktoritet är som en 

demokrati, där den som har en legal auktoritär roll lyds då samhällets lagar ger den en 

auktoritet. Den sistnämnda auktoriteten är inte heller aktuell för informellt ledarskap. Den 

karismatiska auktoriteten tilldelas någon som är den “naturliga” ledaren i kritiska situationer. 

Traditionellt sett kan det vara en präst i en kyrka eller en guru, men personen behöver inte 

vara religiös. Weber beskriver den karismatiska auktoriteten som en exceptionell kvalitet hos 

en person som andra anser vara övernaturlig, övermänsklig eller ovanlig. Denna person kan 

då genom denna beundran betraktas ha ett gudomligt ursprung eller kan framstå som en idol 

för andra och därför anses vara en ledare (Weber 1987, s. 193f.; Weber 1983, s. 166). 

Eftersom Weber inte diskuterar organisationer och deras strukturer i sina teorier kring den 

karismatiska auktoriteten, behöver hans tankar översättas till dagens verksamheter och deras 

formella och informella strukturer. Många kvaliteter hos karismatiska ledare handlar om 

personlig attraktion, något som gör att en individ kan erhålla auktoritet för att individen är 

lämplig för att bli en ledare. Exempel på sådana kvaliteter är samarbetsförmåga, 

omtänksamhet och god kommunikationsförmåga. En karismatisk ledare har främst ett ansvar 

att få sin grupp att samarbeta mot ett mål som kan verka omöjligt att uppnå (Weber, 1922, s. 

9). Karismatisk auktoritet går ut på att förändra det gamla och införa nya system, någonting 

som ger utrymme för nya former av maktbaser. Ett exempel på det är präster som utvecklar 

religioner, läkare som tar fram nya läkekonster eller i vårt fall informella ledare som 

förändrar arbetssätt i organisationer. Den karismatiska auktoriteten kan därmed förklara 

fenomenet informellt ledarskap i organisationer (Weber, 1958, s. 6–10, 1983, s. 166f.). 

Förr i tiden brukade magiker ha en karismatisk auktoritet något som senare övergick till 

läkare och profeter. Det som alla tre har gemensamt är att informella ledares anhängare tror 

på att de är karismatiskt begåvade och legitimerar därmed deras makt. Grunden för all 

karismatisk auktoritet är att andra accepterar auktoritetsutövningen och ratificerar den. 

Accepterandet är frivilligt och styrks genom något bevis. Ursprungligen har beviset varit ett 

slags mirakel, en hjältedyrkan eller det vi kommer att prata om mest, ett förtroende för en 

ledare. Det accepterandet förklaras av en hängivelse som uppkommer ur entusiasm, 

förtvivlan eller hopp (Weber 1987, s. 193f.; Weber 1983, s. 166).  
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Den som tar på sig en karismatiskt auktoritär roll får inget garanterat avancemang inom 

varken karriär eller lön, det krävs ingen särskild utbildning för karismans bärare och hen har 

inget ansvar anvisad till sig. Istället sätter bäraren själv sina gränser och drabbas då sällan av 

personliga konsekvenser som till exempel risken att bli avskedad eller bestraffad om hen inte 

utför sina informella uppgifter (Weber 1987, s.193f.). Den karismatiska auktoriteten är dock 

instabil och dess bärare kan lätt förlora den om anhängarna lämnar hen. För att behålla 

makten och den legitimitet hen har fått från sina anhängare, krävs det att hen ständigt bevisar 

sig själv och sin kunskap (Weber, 1987, s. 198). 

 

3.4 Sammanfattning 

Inom organisationsteori har Weber utvecklat en teori om olika former av auktoriteter. Han 

gör en distinktion mellan makt och auktoritet där makt är någonting man tar som en formell 

ledare och auktoritet är någonting man kan få av sina kollegor som informell ledare. Mest 

aktuellt för denna studie är karismatisk auktoritet vilket är en ledande roll som en naturlig 

ledare i kritiska situationer tar på sig. Weber påstår att inom den formella strukturen är 

regelverk och byråkrati centralt och att inom den informella strukturen står auktoritet i 

centrum. Formella och informella strukturer fungerar bäst om de kompletterar varandra. En 

anställd som trivs på sitt arbete och gärna vill ha en ledarroll eller utveckla sin karriär är 

sannolik att ta på sig en karismatisk auktoritär roll. Att visa engagemang i sitt arbete är 

centralt inom postmodern organisationsteori som hävdar att ekonomisk tillväxt baseras på 

detta engagemang. Makt och arbete inom kunskapsintensiva forskningsorganisationer baseras 

dock på meriter, vilket är avgörande för att få en legitim roll som forskare och ledare.  
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4. Metod 

I följande kapitlet redovisas vår metodologiska ansats, metoden short term ethnography och 

etnografiska intervjuer. Sedan diskuteras datainsamling, urval samt analysmetod och 

kodning. I slutet av kapitlet presenteras även studiens validitet och reliabilitet, den etiska 

övervägande studien medfördes, förförståelse samt reflexivitet. 

4.1 Metodologisk ansats 

Metoden som valts för den här studien är short term ethnography (kortvarig etnografi).  

Metoden valdes för att med hjälp av deltagande observationer kunde vi få en realistisk bild 

huruvida informell struktur tillåts på KI och hur den i så fall påverkar arbetsgruppen, men 

även för att etnografisk metod fungerar bäst till våra frågeställningar (Aspers, 2011, s. 109). 

För att nå en bättre förståelse om det fanns en informell struktur på vårt forskningsfält 

kombinerades etnografiska intervjuer med deltagande observationer. Detta gjordes dels för att 

gruppen arbetade så individuellt och vi upplevde att vi fick mer material när vi höll 

individuella samtal med alla, och dels för att få en helhetsbild av den observerade gruppen 

(Aspers, 2011, s. 111). Kombinationen av dessa metoder gav oss en bredare uppfattning av 

hur ledarskapet såg ut i gruppen samt hjälpte oss förstå gruppens beteende i deras naturliga 

arbetsmiljö (Pink & Morgan, 2013, s. 358). 

En del av vår observation är det som Fine (1993, s.276f.) beskriver som shallow cover. 

Shallow cover innebär att frågeställningen eller målet med studien inte avslöjas för att 

undvika att resultatet påverkas. Gruppen var medveten om att vi gör en studie om KI samt att 

vi studerar KI som organisation och hur deras vardagliga verksamhet fungerar. Vi gav dem 

inga detaljer om att vi även iakttog informella strukturer, men enligt Fine kan deltagare ändå 

aldrig veta alla detaljer av en studie, oavsett hur mycket man berättar om den. Därför är 

kompromissen att inte avslöja allt även etiskt försvarbar (Fine, 1993, s.276f). 
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4.2 Short term Ethnography  

Etnografiska studier är etablerade för att beskriva människor, deras beteenden och kulturer i 

deras naturliga miljö (Pink & Morgan, 2012, s. 351). Metodvalet var kortvarig etnografi, 

vilket utgår ifrån att forskare observerar under en kortare period och redan från början sätter 

sig in i forskningsämnet istället för att vänta på att någonting ska hända. Vid kortvariga 

etnografiska observationer är målet att koncentrera sig till ett avgränsat fenomen istället för 

att försöka lära sig informanternas arbetsuppgifter, som man kan göra vid längre etnografiska 

observationer. På så sätt har vi fokuserat på att hitta precis det material som är nödvändigt för 

våra frågeställningar. Metoderna som används vid kortvarig etnografi liknar de som används 

vid en längre etnografisk studie, det vill säga deltagande observationer och samtal, men 

studierna görs mer intensivt. Oftast innebär det att forskare fokuserar starkare på sitt ämne 

och har mer direkt interaktion med sina informanter (Pink & Morgan, 2013, s.352). Vid 

längre studier försöker ofta forskare även bli en del av den observerade gruppen, vilket inte 

var nödvändigt för oss vid kortvarig etnografi. Istället har vi samlat in material genom att vi 

aktivt diskuterade med och observerade våra informanter. Forskare kan även be sina 

informanter att visa hur de utför sina arbetsuppgifter istället för att vänta på att de själva tar 

initiativet att utföra uppgiften (Pink & Morgan, 2013, s. 355–356). Kortare kvalitativa studier 

kan vara intensiva och kräva mycket fokus men kan ge forskaren en djupare förståelse av 

fenomenet utan att behöva stanna länge på fältet (Pink & Morgan, 2013, s. 351). I kortvarig 

etnografi är det nödvändigt att ha en välplanerad strategi om vad forskaren är ute efter. Detta 

kan uppnås genom att innan observationerna få en allmän bild om fenomenet man vill 

undersöka men ändå låta det som pågår på fältet leda arbetet (Aspers, 2011, s. 123).  

Kortvarig etnografi är en lämplig metod för vår studie eftersom informellt ledarskap är 

någonting som man gör omedvetet och som kan vara svårt att lägga märke till.  

 

4.3 Etnografiska intervjuer 

Etnografiska intervjuer är en metod som används inom kvalitativa studier och sker oftast i 

forskningsfältet. Det som skiljer sig från en vanlig intervju är att man är i fältet under en 

längre tid än vad en traditionell intervju varar och ger forskaren chansen att bygga upp en 

relation med informanterna. En till aspekt är att man ofta intervjuar samma personer ett flertal 

gånger (Heyl, 2001, s. 269). En lyckad etnografisk intervju ska mer kännas som en trevlig 

konversation än en formell intervju.  
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Frågorna är oftast blandade med småprat för att hålla en lätt stämning. Frågorna ska helst 

vara deskriptiva och öppna samt kan det vara till forskarens fördel att ställa kontrast frågor. 

Ett exempel på det från våra intervjuer är “vad är skillnaden mellan att arbeta på plats jämfört 

med att arbeta hemma?” (Spradley, 1979, s.1) Målet med denna intervjumetod är att över 

tiden kunna ställa mer personliga och livshistoriska frågor, då informanterna har hunnit bli 

bekanta och bekväma med etnografens närvaro (Heyl, 2001: 369). 

Det fanns fem informanter vi genomförde en etnografisk intervju med för att lära känna dem 

bättre och få reda på vad deras formella roller i forskargruppen är. Denna metod förespråkas 

av Pink och Morgan (2013, s. 358) som säger att en kombination mellan observationer och 

informella intervjuer eller samtal kan bidra till en bredare bild av fenomenet som undersöks. 

De vi intervjuade var fyra medarbetare i forskargruppen samt deras arbetsledare. Vi 

förberedde några generella frågor som skulle vara liknande för alla, men vi lämnade även 

rum för frågor som dök upp spontant.       

 

4.4 Datainsamling 

Enligt David & Sutton (2016, s.138) ger fältanteckningar oss en bättre möjlighet att se och 

tolka den verkligheten som finns istället för endast höra informanternas berättelse om det som 

de påstår göra. Därför består vår datainsamling av anteckningar extraherad ur observationer 

och intervjuer då intervjuer hjälper oss att förstå informanternas tankar, och observationer 

hjälper oss att förstå informanternas handlingar. Vid datainsamlingen borde forskare se till att 

fältanteckningar är uppbyggda så att det går att svara på sex stycken frågor. Dessa frågor är: 

1. Vad som sker, 2. När det sker, 3. Var det sker, 4. Med (av vem det sker), 5. Hur det sker 

och 6. (Senare) varför det sker. Genom att svara på dessa frågor är det lättare för forskare att 

förstå helheten av fenomenet (Aspers, 2011, s.126). Kortvarig etnografi innebär att man har 

en strategi om det som önskas ses i fältet. Vårt intresse och strategi hade sin grund i vårt syfte 

och våra frågeställningar. Tidigare forskning och vår förförståelse har givit oss en allmän bild 

om fenomenet vi var intresserade av att undersöka (Aspers, 2011, s. 123).  

Vår datainsamling skedde under loppet av fem dagar utspridda över de två första veckorna av 

november 2018. Dagligen observerade vi i genomsnitt 5 timmar, beroende på när 

informanterna var på plats eller hade planerade möten. De dagar vi var där planerades in av 

arbetsledaren (vår gatekeeper) som bokade in oss strategiskt så att vi skulle vara där så ofta 

som möjligt samtidigt som våra informanter.  
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Arbetsledaren informerade oss efter varje observationstillfälle om de framtida möten som 

skulle vara intressanta för oss, för att planera våra besök så effektivt som möjligt. De hade 

inga särskilda projekt på gång under tiden vi genomförde våra observationer och det fanns 

inga akuta deadlines. 

Vi delade upp dagarna så att vi först fick en överblick över den kommande dagen, sedan 

bestämde vi oss för vilka möten vi kunde delta i. Vi började observationerna i korridoren 

mellan allas arbetsrum men märkte efter första dagen att vi fick de mest användbara 

anteckningar under de tillfällen där flera av informanterna samlades, till exempel under 

möten eller lunch. Under lugnare tillfällen där vi kunde ta oss tiden och anteckna det vi hade 

observerat efter möte eller lunch satt vi i en soffgrupp vid ändan av korridoren bredvid 

kaffemaskinen. Det visade sig vara en bra plats för observationer eftersom kaffemaskinen var 

en mer populär mötesplats för informanterna än korridoren. Aspers (2011, s. 127) påpekar att 

en sådan strategisk placering kan öka forskningens kvalitet och effektivitet där fokuset är på 

vissa moment. Efter varje möte, lunch och individuella samtal som gav oss material tog vi oss 

tiden att diskutera och skriva ner allting vi har sett. Att ta en stund och anteckna 

observationer förespråkas av David och Sutton (2016, s. 146). Vi valde att ha individuella 

etnografiska intervjuer med informanterna där vi frågade dem liknade frågor kring deras 

arbete och upplevelse på arbetsplatsen. Där fick vi en bättre idé om hur de arbetar men också 

hur de ser på organisationen och den interna hierarkin. Vi förde etnografiska intervjuer för att 

de arbetar så individuellt så det krävdes att vi bokar in tid för att diskutera de sakerna vi ville 

veta mer om.  

Den första personen vi intervjuade satt bredvid oss under lunchen första dagen. Under 

lunchen diskuterade vi om informantens arbete och upplevelser på arbetsplatsen. Vi ville 

hålla konversationen så naturlig som möjligt och därför berättade vi även en del om oss 

själva. Detta ledde till att även hon berättade om sina studier och sitt liv utanför arbetsplatsen. 

Med de resterande informanter gick vi in på deras kontor under lugnare perioder och frågade 

dem om vi kunde ha ett samtal med dem. Vi ställde likadana frågor till alla informanterna för 

att vara konsekventa och för att hålla oss till vårt syfte. Utöver detta hade vi en del specifika 

frågor beroende på deras plats i hierarkin och arbetsuppgifter. De frågor vi ställde hade en sak 

gemensamt, vi ville komma åt vad informanterna själva upplevde, vilket var en av 

anledningarna för användningen av etnografiska intervjuer (Heyl, 2001, s. 370).  
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Generellt var vi intresserade av följande saker:  

- Har du märkt av förändringarna på KI? Det var intressant att veta eftersom KI har 

förändrats mycket över åren, både organisationsmässigt samt fysiskt.  

- Trivs du på ditt arbete? Om man trivs på en arbetsplats och bryr sig om arbetsplatsen 

är man mer benägen att ta en ledarroll för att hålla saker och ting flyttande. Personliga 

frågor som dessa passar bra in i etnografiska intervjuer eftersom relationen mellan oss 

och informanten hade hunnit bli bättre. 

- Vem anser du vara din chef? Genom att fråga vem de ansåg vara sin chef eller 

ansvarig över deras projekt, fick vi en bra uppfattning om avdelningens hierarki.  

- Hur länge har du arbetat här, och har du arbetat på KI förut? Det kan indikera hur 

bekväm en informant känner sig på KI och inom sin arbetsroll.  

- Hur upplever du ansvaret på ditt arbete? Då det är en arbetsplats där många arbetar 

individuellt och har mycket eget ansvar och låg kontroll ville vi veta hur de trivs med 

den flexibiliteten.  

4.5 Urval  

Urvalet gjordes av vår handledare, Daniel Normark, som genomför ett projekt på KI och 

letade efter sociologistudenter som skulle vara intresserade av att skriva sin uppsats om KI. I 

sin tur kontaktade han ett antal arbetsledare på olika avdelningar på KI. Han fick respons av 

en arbetsledare som vi sedan själva kontaktade. Han var öppen gentemot oss och välkomnade 

oss till att göra vår studie på deras avdelning.  Ett av de viktigaste stegen i en etnografisk 

studie är att få tillgång till observationsmiljön där det går att undersöka sin frågeställning. 

Tillträdet till denna miljö får forskare via sin gatekeeper (Bryman, 2018, s. 514). För oss var 

Daniel vår första gatekeeper till att få tillgång till KI och sedan blev arbetsledaren vår 

gatekeeper till deras avdelning. Det största kriteriet kring urvalet var att få tillgång till att 

studera en grupp för att vårt syfte var att studera interaktioner mellan forskare.  

 

4.6 Analysmetod & Kodning  

Inom etnografisk forskning kan det vara nyttigt att arbeta med olika delar av analysen 

samtidigt och parallellt med fältarbetet. Den metoden ger forskare utrymme att arbeta mer 

reflexivt och exempelvis ställa fler nödvändiga frågor eller observera något mer intensivt som 

visar sig vara intressant för studien (Aspers, 2011, s.166).  
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Detta förespråkas även av Pink och Morgan (2013, s. 357) när de rekommenderar att ha en 

öppen dialog mellan teorin och materialet för att försöka hålla sig till ämnet under hela 

observationen. Etnografiska studier är oftast induktiva där teoribyggandet sker under och 

efter datainsamlingen (David & Sutton, 2016, s.135). Under våra observationer ville vi vara 

reflexiva för det vi ser på plats men samtidigt diskuterade vi om olika teoretiska begrepp som 

skulle vara användbara för oss, vilket Pink och Morgan menar med öppen dialog (Pink & 

Morgan, 2013, s. 357). Denna datainsamlingsmetod kallas även för abduktion, vilket innebär 

att en forskare kan generalisera sin empiri i relation till teori redan under 

observationsprocessen (Tavory & Timmermans, 2012, s. 168).  

Vår kodning genomfördes tematiskt där vi analyserade våra fältanteckningar och 

anteckningarna från våra etnografiska intervjuer. I tematisk analys eller kodning letar man 

efter tema i sina anteckningar vilket för många författare är detsamma som en kod. Det är 

vanligt att välja ett tema och sätta kategorier som subtema som man sedan fördelar sina 

fältanteckningar mellan. Vi satte ett huvudtema som är ökad effektivitet då alla våra 

kategorier härleder tillbaka till det ämnet. När vi sökte efter kategorier tog vi hänsyn till vilka 

repetitioner som förekom i våra anteckningar samt hur dessa kunde kopplas till vårt tema 

(Bryman 2011, s. 528f.). Vi samlade alla våra anteckningar i ett dokument och valde först en 

större kategori, ökad effektivitet, och försökte med hjälp av tre underkategorier se om det 

finns ett mönster som ökar effektivitet. Dessa underkategorier var initiativtagande, hierarki 

och flexibilitet. Varje kategori hade en egen färg. Efter vi hade färgkodat alla våra 

anteckningar började vi vår analys kring dem. I resultaten kunde vi då sätta de fyra kategorier 

som underkapitel, och dela upp vårt empiriska material i varje del. Genom att arbeta på 

sådant sätt kunde vi effektivt och strukturerat ta med alla relevanta anteckningar och 

analysera dem i resultaten. 

 

4.7 Validitet och reliabilitet 

För att vi spenderade en relativt kort period hos våra informanter kan det vi har sett eller 

tolkat inte appliceras som den enda verkligheten. Studiens reliabilitet menar de möjligheter 

som finns att studien kan replikeras dvs. kan studien göras om någon annan gör en exakt 

samma studie senare. Etnografisk metod innebär att extern reliabilitet av studien beror på om 

någon skulle hitta likadana mönster i liknande miljöer (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32).  
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Kvalitativa forskare behöver gå in i en liknande social roll som den första forskare som 

utförde studien för att kunna jämföra sitt resultat med den ursprungliga undersökningen. 

Därför kan det vara svårt att få identiska resultat som vi fick på KI, vilket gör att den externa 

reliabiliteten är svag (Bryman 2011, s. 352). 

Intern reliabilitet innebär att de som forskar på samma fält gemensamt kommer överens hur 

de tolkar det de ser och hör. Intern reliabilitet kan vi höja genom att vi tillsammans har 

observerat och tolkat all data vi har samlat in. Det vi har sett och analyserat är dock våra egna 

tolkningar och arbetsmiljön vi har forskat kan förändras över tiden, vilket gör att reliabiliteten 

av studien är relativt låg (Bryman 2011, s. 352; LeCompte & Goetz, 1982, s. 32 resp s.35). 

Validitet innebär om de vetenskapliga mönstren som hittas vid en undersökning går att ses i 

verkligheten (LeCompte & Goetz, 1982, s. 32). Extern validitet utgår ifrån att resultatet kan 

generaliseras till andra sociala miljöer och situationer. Den dyker ofta upp i kvalitativa 

forskningsstudier på grund av forskarens tendens att använda sig av fallstudier och 

begränsade urval. I vårt fall är det möjligt att göra en liknande studie på en annan akademisk 

institution, och sannolikheten att vi skulle se likadana mönster kring informellt ledarskap är 

stor (Bryman 2011, s. 352).  

Intern validitet innebär att det finns ett samband mellan forskarens observationer och teorier. 

Det vill säga om de slutsatser man har dragit i en situation är trovärdiga eller inte och upplevs 

likadant av deltagare och observatören (LeCompte & Goetz, 1982, s.32). Intern validitet 

säkerställer vi genom att vårt empiriska material endast innebär fenomenen vi verkligen har 

sett och upplevt under våra observationer.  

 

4.8 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet har vissa forskningsetiska principer, vilka ska bevaras i åtanke när en studie 

genomförs. Vid varje vetenskaplig studie är det nödvändigt att tänka på deltagarens 

individskyddskrav vilka innehåller fyra huvudkrav som ska fyllas vid forskningen. Dessa fyra 

kallas för informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5f.). I vårt fall uppfyllde vi informationskravet genom att vår 

gatekeeper informerade sin grupp om att vi skulle komma och sedan skickade vi även ett 

informationsbrev till honom, vilket han delade med gruppen.  
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De frågorna informanterna hade om vår studie besvarade vi och berättade redan vid 

introduktionen vart vi kom ifrån och varför vi var intresserade av Karolinska Institutet. Efter 

delandet av information kände vi att vi blev accepterade till fältet (Vetenskapsrådet 2002, s. 

9f.). 

I brevet stod det även att deltagande är frivilligt. Samtyckeskravet, vilket innebär att 

informanterna själva har rätt att bestämma kring sitt deltagande, löste vi på plats genom att 

alltid fråga i förväg om de accepterar att vi är med på ett möte eller om de har tid att bli 

intervjuade. Samt att de hade i brevet fått information om att de kunde avbryta sitt deltagande 

i studien när som helst (Vetenskapsrådet 2002, s. 9f.).  

Ett krav för att genomföra vår studie på avdelningen, var att vi inte avslöjar namnet av 

institutionen eller vår gatekeepers namn. I vårt brev har vi även utlovat den största möjliga 

konfidentialitet till våra informanter. På detta sätt fyllde vi även konfidentialitetskravet. 

Nyttjandekravet har vi även uppfyllt genom att lova att materialet som vi samlar endast 

används i vår studie och våra fältanteckningar kommer inte delas med utomstående. 

(Vetenskapsrådet, 2002, 7–14).  

Vi har personligen ingen tystnadsplikt kring vår studie, men vi har tystnadsplikt kring 

forskningen informanterna genomför. Tystnadsplikten som gäller för oss innebär att vi inte 

får avslöja någonting vi kan höra om klienter på grund av vår ställning och uppgift på KI 

(Vårdförbundet, 2018). Detta påverkar inte vår studie då deras forskning i stort sätt är 

irrelevant för vårt syfte.  

 

4.9 Förförståelse 

Som observatörer är det svårt att gå in i ett forskningsfält utan någon som helst förförståelse 

(Bryman 2011, s. 361f.). Då vi är i vårt tredje år av kursen Sociologi med inriktning mot 

arbete, organisation och personal har vi en förståelse om hur organisationer fungerar och vad 

som gör dem effektiva. Vi har även träffat vår handledare Daniel Normark innan 

observationerna tog plats och vi har fått en överblick över KI. De situationer vi har observerat 

under vår tid på KI är präglad med vår förståelse om samhället och de roller som tas på 

arbetet. Vi kan aldrig vara objektiva för att vi har vår förförståelse för både hierarkier och 

organisationer, men detta behöver inte vara negativt utan kan det hjälpa oss att få en bättre 

analys, så länge vi är medveten om vår förförståelse och kommer ihåg att ifrågasätta den.  
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4.10 Reflexivitet 

Vid en forskningsprocess ska man enligt Émile Durkheim ha sina värderingar under kontroll 

för att det inte går att undvika att en forskarens subjektiva värderingar skulle påverka studien 

(Bryman, 2018, s.65). Våra värderingar och förförståelse kan dyka upp när som helst under 

datainsamlingen och skrivningen av studien. Enligt Bryman (2018, s.65), kan forskare till 

exempel komma närmare vissa informanter eller låta sina attityder påverka forskningen. För 

att forskningen inte kan vara helt fri från värderingar är det viktigt att ha reflexivitet i åtanke 

under hela processen. Under datainsamlingsprocessen har vi exempelvis tänkt på de olika 

roller som informanterna vi samtalade med har. Redan från början reflekterade vi över att inte 

blanda ihop en öppen personlighet med att den personen tar på sig en informell ledarposition. 

Under processen har det även varit hjälpsamt att prata med varandra om allt vi har observerat. 

Genom att prata med varandra och anteckna alla små detaljer har vi hela tiden försökt 

reflektera kring det vi upplevt. Den kommunikationen ansåg vi att bidra till en ökad förståelse 

och en mer generell tolkning av det vi har sett.   
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5. Setting 

I följande kapitel ges en redogörelse av KI, fältet och informanterna vilket vi upplever vara 

viktigt och nödvändigt för att vårt resultat och vår analys ska förstås. Först beskrivs KI:s 

strategi och plan kring ledarskap samt vad våra informanters åsikt är om detta. Sedan 

introduceras våra informanter och deras arbetsmiljö.  

5.1 Karolinska Institutet  

KI presenteras på sin hemsida som ett av världens ledande medicinska universitet. 

Organisationen grundades år 1810 och det har sedan dess utvecklats till ett universitet som 

står för den största andelen av medicinsk forskning och utbildning i Sverige. Totalt består KI 

av 22 självständiga institutioner varav åtta ligger i Solna, Stockholm (Karolinska Institutet, 

2018). År 1993 genomfördes stora förändringar på KI, vilket ledde till att 145 institutioner 

slogs ihop till 35 stora institutioner, och detta var början till hur KI ser ut idag. Målet med att 

slå samman flera institutioner var att ge dem mer självständighet och flexibilitet att styra sitt 

eget arbete, men de centraliserade målen och resultatmätningarna beslutades av KI’s ledning. 

Tanken var att de större institutionerna skulle vara mer konkurrenskraftiga än de små samt att 

de skulle själva bestämma över sina ekonomiska och administrativa frågor (Huldt et al., 2012, 

s. 206).  

År 2014 publicerades Strategi 2018: Färdplan för Karolinska Institutet 2014–2018 av 

Karolinska Institutets kommunikationsavdelning med målet att höja utbildnings- och 

forskningskvalitet för att fortsätta vara ett världsledande medicinskt universitet 

(Kommunikationsavdelningen, 2014, s. 4). En del av processen var att förstärka det 

akademiska ledarskapet. Det innebär att den akademiska ledarens roll ska tydliggöras genom 

att till exempel erbjuda ledarutbildningar, utveckla samarbete mellan alla institutioner samt 

utveckla alla administrativa stödprocesser. Forskargruppsledare ska ha ansvaret för sin 

grupps arbetsmiljö och arbetsledning (Kommunikationsavdelningen, 2014, s. 16).  

Innan vår studie påbörjades hade vi endast läst den nuvarande strategin och under vår studie 

fick vi veta att det även finns en strategi Strategi 2030 som börjar gälla februari 2019. 

Strategi 2030 är en mer långsiktig strategi där huvudpoängen är fortsatt fokus på att höja 

universitetets kvalité men även att fokusera på internationellt arbete, hållbarhet samt både 

intern och extern samverkan (Karolinska Institutet, 2018).  
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Efter flera samtal på fältet lärde vi oss att officiella strategier och strukturer fungerar mer som 

en mall till vilka alla institutioner och avdelningar anpassar sig beroende på den egna 

verksamhetens behov.  

5.2 Den observerade gruppen  

I vår studie fick vi tillgång till en grupp på en av de 22 institutionerna på KI. Gruppen bestod 

av en arbetsledare och fyra stycken andra arbetare som alla hade sina egna individuella 

arbetsuppgifter.  

Nedan presenterar vi våra fem informanter så att det blir lättare att ha en översikt över 

arbetsgruppen i resultat- och diskussionskapitlen.  

● Informant 1: Han är den formella arbetsledaren i den observerade gruppen och även 

vår gatekeeper.  

●  Informant 2, 3, 4:  Dessa tre informanter har samma yrkestitel och likadana 

arbetsuppgifter. För att uppfylla vårt konfidentialitetskravet kommer vi inte att avslöja 

mer om deras arbetsuppgifter.  

● Informant 5: Hon arbetar relativt individuellt och har även ansvar över alla 

datainsamlare på institutionen vilka inte är relevanta för denna studie.  

Alla våra informanter arbetar med samma projekt och sitter i samma korridor. Den som har 

arbetat med projektet längst har varit på avdelningen i cirka 20 år och den som är nyast i 

gruppen har arbetat där i cirka 10 år. De är alla väl bekanta med varandra. Deras arbete är 

flexibelt och självständigt men kräver en del eget ansvar för att utföras. Det finns inte mycket 

kontroll kring hur de utför sina arbetsuppgifter, någonting arbetsledaren försvarade som “det 

är inte effektivt för KI om jag ska hänga över deras axlar hela dagen och kontrollera deras 

arbete”. Deras arbetstider är flexibla, det vill säga, de får komma in senare eller lämna 

tidigare om de önskar, utan att behöva stämma av med sin arbetsledare. De har möjligheten 

att arbeta hemifrån en gång i veckan, någonting endast arbetsledaren gör. Vi frågade 

informanterna om de har för vana att arbeta hemifrån, vilket ingen hade eftersom de gärna 

sitter på arbetsplatsen. Anledningen till det var att de hemma inte hade tillgång till allting som 

de behövde för sitt arbete eller att de inte kunde fokusera hemifrån.  



 

29 

 

Alla informanterna var välkomnande och bjöd in oss att komma in till deras arbetsrum för att 

ställa frågor när som helst. Vid slutet av observationen sade alla att vi gärna fick maila dem 

om vi hade flera frågor.  
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6. Resultat 

I det här kapitlet redogörs och analyseras studiens resultat. Resultatet har delats upp i sex 

olika delar. Först inleds kapitlet med en kort introduktion till resultatet. Därefter kommer 

våra fem kodade kategorier vilka är hierarki, flexibilitet, initiativtagande, den meritokratiska 

strukturen och till sist ökad effektivitet. Slutligen sammanfattar vi de olika mönster vi har sett 

och svarar på våra frågeställningar.   

6.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras materialet från våra utförda observationer och intervjuer. Syftet 

med studien är att undersöka hur informella strukturer uttrycks inom kunskapsintensiva 

forskningsorganisationer. Det övergripande temat i våra frågeställningar är ökad effektivitet. 

Att informell struktur och informellt ledarskap kan bidra till ökad effektivitet har vi ansett 

fungera som ett passande paraply över de utvalda kategorierna. Resten av kategorierna har vi 

kallat hierarki, flexibilitet och initiativtagande eftersom dessa mönster bidrar till ökad 

effektivitet. Första underkategorin som vi har valt att ha med var hierarki, eftersom de flesta 

organisationer har en formell hierarki, där en formell ledare kan ta beslut och styra sin 

arbetsgrupp. Vi har önskat se hur våra informanter upplever den formella hierarkin i en 

självstyrande grupp samt om den formella ledare tillåter informellt ledarskap inom sin grupp. 

Nästföljande underkategori är flexibilitet eftersom det kan leda till att man lättare tar på sig 

en informell ledarroll när det finns möjligheter till att själv styra sitt arbete. Den tredje och 

sista kategorin är initiativtagande, som valts eftersom den observerade gruppen är en 

självstyrande grupp, vilket innebär att det krävs eget ansvar över ens arbete. Vi har ansett att 

den som tar eget initiativ är benägen att vilja ta på sig en ledande roll och styra gruppen. 

Förutom dessa underkategorier har vi gjort en sociologisk profil av den observerade gruppen 

och har sålunda byggt upp en egen tolkning av det vi har sett på fältet vilket redovisas i form 

av en matris. Till sist redovisas huvudtemat ökad effektivitet för att sammanfatta hur 

informella strukturer kan öka effektiviteten. I det avslutande kapitlet sammanfattas resultatet i 

relation till frågeställningarna samt diskuteras, med hjälp av de utvalda kategorierna, hur vi 

har upplevt den informella strukturen på KI. 
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6.2 Hierarki 

Avsikten med detta avsnitt är att se hur den formella ledaren använder sin roll i den interna 

hierarkin samt om det finns tillåtelse till informella strukturer inom organisationen.   

Innan vi fick tillgång till fältet, kontaktade vi avdelningens arbetsledare (härefter: Informant 

1) och fick tillåtelse att utföra vår studie på dennes avdelning. Under första dagen på 

avdelningen hämtade Informant 1 oss från receptionen, berättade om organisationen och 

arbetet de utför på deras avdelning för att sedan introducera oss till resten av informanterna. 

Vi upplevde denna interaktion och introduktionen till hans anställda som någonting naturligt 

eftersom det är hans uppgift som arbetsledare och gatekeeper. Han tog initiativet att 

presentera oss för alla informanterna och berättade om deras arbetsuppgifter. På vår andra 

dag var vi med på ett möte där Informant 1,2,3, och 4 deltog. Där såg vi att Informant 1 hade 

en tydlig ledarroll, eftersom det var han som styrde konversationen och tog sista ordet. De 

andra var ute efter att hans godkännande på förslag och planer. 

Informant 1, berättade för oss under första dagen att de sällan har strukturerade möten på 

deras avdelning och att de oftast bokar in möten vid behov. För övrigt har de en öppen kultur 

med goda vanor att gå in till varandras rum med frågor eller funderingar. Informant 1 såg sig 

själv som en chef som hellre står vid sidan istället för ovanför sina anställda och ville inte 

kontrollera arbetet för han upplevde att det är mer effektivt när hans anställda tar eget ansvar. 

Här finns det en dynamik mellan kontroll och förtroende. Informant 1 såg mer nytta i att ha 

förtroende för sina anställda än att kontrollera dem, någonting vi upplevde bidrog till att 

verksamheten effektiviseras. Informant 1 påpekade också att han skulle märka om hans 

anställda inte gjorde sitt arbete och de skulle därmed indirekt bryta hans förtroende samt 

kräva mer kontroll. Detta skulle leda till att han i så fall skulle behöva spendera mer tid med 

sina anställdas arbetsuppgifter och mindre tid med sitt eget arbete.  

Vi upplevde en meritokratisk hierarki genom att alla informanter gick till Informant 1 när de 

behövde godkännande kring sitt arbete eller till en kollega med mer kunskap när de var 

osäkra om sina arbetsuppgifter. Detta indikerar att det finns en viss formalitet där ledaren ser 

till att alla organisationens bestämda syften nås vilket är en del av formella strukturer inom 

organisationsteori. Även under ett möte med hela institutionen distanserade Informant 1 sig 

från resten av gruppen genom att sätta sig vid ett annat bord; han hade dessutom som vana att 

inte äta lunch med gruppen.  
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Vi hade ett samtal med Informant 1 där han berättade att han inte är chef utan arbetsledare till 

Informant 2, 3 och 4. Deras formella chef är istället institutionens IT-chef. IT-chefen är 

intressant för resten av resultatkapitlet även om han inte är en officiell informant och vi 

endast har träffat honom i ett möte. Hans roll är intressant för studien eftersom vi i efterhand 

insåg att den positionen han har passar i den formella administrativa rollen som vi diskuterar 

djupare i ett senare avsnitt. Han sköter främst administrativa rutiner vilket han formellt är 

anställd till att göra. Även om han är chef över Informant 2, 3 och 4 har han ingen översikt 

över deras arbetsuppgifter, utan han sköter mest semesterförfrågningar och liknande 

administrativa frågor kring personalen. Under ett samtal med Informant 2 och 3, när vi 

frågade om vem de ansåg vara sin chef svarade de att de betraktade Informant 1 som sin chef 

och påpekade att IT-chefen inte har någon kunskap om deras arbetsuppgifter. Här kommer 

det fram, som visas i tidigare forskning, att den som har mest kunskap i en professionell 

organisation upplevs ha en högre position i hierarkin. Den enda som ansåg IT-chefen vara sin 

chef var Informant 4. Hierarki och formellt ledarskap behövs för att styra de mål som 

organisationer har och är nödvändigt för att bygga upp en kultur där varje anställd känner sig 

som en del av organisationen. Med hjälp av en sådan kultur kan informella ledare uppstå som 

genom sitt engagemang kan bidra till att öka organisationens effektivitet. Bildandet av 

informella strukturer bidrar till att organisationer minskar sin sårbarhet. Om en formell ledare 

är frånvarande från den dagliga verksamheten inom en organisation som saknar en informell 

struktur, finns risken att ledarens arbete inte utförs eftersom det inte finns en ersättare som vet 

hur arbetet ska göras. Med en informell struktur kan den formella ledningen lättare bytas ut 

och ersättas vid behov, utan att det märks av inom den dagliga verksamheten.  

 

6.3 Flexibilitet 

Eftersom våra informanter har stor flexibilitet i sitt arbete är det användbart för oss att 

analysera hur det påverkar deras arbete.  

Någonting som är vanligt för akademiska institutioner är friheten i sitt arbete och framför allt 

flexibiliteten. Utifrån de genomförda intervjuerna på avdelningen lärde vi oss att personalen 

har möjligheten att arbeta hemifrån en dag i veckan samt de har flexibla arbetstider och att de 

schemalägger sin tid själv. De upplevde även att det fungerar bra att kontakta varandra via 

mail eller telefon när Informant 1 arbetar hemifrån.  
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De andra informanterna berättade för oss att de hellre arbetar på arbetsplatsen istället för 

hemifrån då det kan det vara svårt att utföra sitt arbete på distans. Detta beror bland annat på 

distraktioner de upplever hemma och brist på arbetsverktyg.  

Eftersom de arbetar så individuellt med sina arbetsuppgifter meddelade Informant 1 att det 

finns väldigt lite övervakning kring deras arbete. Vi märkte att det ges mycket förtroende för 

att alla ska göra sitt arbete. Detta är ett stycke från våra fältanteckningar där vi observerade 

flexibiliteten: 

“Informant 1 som ledare är väldigt avslappnad. Han väntar även direkt efter vårt första 

besök att vi själva ska hitta vägen in och försöker inte underhålla oss, utan ger oss mycket 

frihet att springa rund på institutionen på egen hand. Han säger även själv att han inte tycker 

att det är produktivt att hänga över sina anställdas axlar för att kontrollera allt de gör.” 

Här använder vi vår egen närvaro som en reflexiv observation för att det reflekterar hur vi har 

upplevt att han beter sig mot sina anställda. Han visade förtroende för oss efter att endast har 

träffat oss en gång och gav oss flexibiliteten som han ger till sina anställda. Genom att han 

visar förtroende för sina anställda, är de produktiva och utför sitt arbete utan ständig 

övervakning. Det förtroendet uppmuntrar de anställda att bilda informella hierarkier. Från 

tidigare forskning vet vi att informella ledare arbetar effektivare och ofta uppmuntrar sina 

kollegor att göra likadant (Shaughnessy et al., 2017, s. 84f.).  

Utifrån våra fältanteckningar ser vi att den flexibilitet de har över sin arbetstid även sträcker 

sig över själva arbetet. De har ett stort ansvar för sina egna projekt. Exempelvis berättade 

Informant 5 för oss att personalen inte blir erbjuden utbildningar, men att man kunde söka 

dem på eget initiativ. Hon menade att det är självklart för henne att ta mycket ansvar över sitt 

arbete, ett exempel på det var en ledarskapsutbildning som hon själv hade sökt. Hon 

uppskattade flexibiliteten och att fritt få utföra sitt arbete, vilket alla gjorde. Här skulle 

flexibiliteten dock kunna leda till minskad effektivitet om de anställda inte var lika drivna till 

att utföra ett så bra arbete som möjligt. Utrymmet att missbruka flexibiliteten finns inom de 

flesta kunskapsintensiva forskningsorganisationer, detta kan förebyggas genom att anställa 

personer som visar engagemang i sitt arbete. Det engagemanget är centralt för individuellt 

arbete för att visa sin vilja att utveckla kunskapsmässigt samt visa sina ambitioner för 

organisationen. Engagemanget i sitt arbete är även något som Hasselberg (2012) har påpekat 

vara viktigt.  



 

34 

 

Den enda som hade någon kritik mot flexibiliteten var Informant 3 som berättade att hon 

ibland saknar riktlinjer i hennes arbete. Ett sista exempel på arbetsplatsens flexibilitet och 

öppenhet var när Informant 4 låste upp Informant 1’s dörr åt oss; ”Det är så hur det funkar 

här”, sade hon när vi reagerade på att hon tog den friheten. Det fanns flera moment där vi såg 

att genom flexibiliteten kunde informanterna ta eget initiativ i sitt arbete och sålunda visa att 

de har viljan att effektivisera organisationen.  

 

6.4 Initiativtagande 

Målet med initiativtagande är att se vem som tar på sig rollen att styra gruppen när ingen 

formell ledare finns tillgänglig och avgöra om det effektiviserar arbetet eller inte. 

Om flexibiliteten är generellt i en arbetsgrupp motsvarar initiativtagandet individens respons 

till den. Här kan vi se hur enskilda aktörer använder den flexibilitet som de har fått. Under 

vår tid på KI observerade vi en del moment där informanterna tog eget initiativ i sitt arbete. 

Initiativtagandet var tydligast under de tillfällen där flera informanter samlades, som till 

exempel möte eller lunch. Men detta kom även fram under några etnografiska intervjuer, där 

respondenterna berättade om sina arbetsuppgifter och hur de utför dem själva.  

Ett exempel på att det fanns vissa informanter som visade mer initiativ observerade vi under 

ett möte vi deltog i under första dagen.  IT-chefen, som brukar leda mötet var frånvarande. 

Nedan är ett utdrag från våra fältanteckningar. 

“IT-chefen (som är väldigt ny på arbetet) har inte tilldelat ansvaret att hålla i mötet till 

någon utan hade endast förmedlat till alla via mail att mötet skulle hållas som vanligt. 

Informant 3 har protokollet utskriven, hon är den enda som kom förberedd med den. Hon är 

även den som inleder mötet, ställer relevanta frågor under mötets gång. Alla lyssnar på 

henne och den enda som avbryter ibland är Informant 2 som ställer uppföljningsfrågor.”  

Att endast Informant 3 på ett möte bestående av ca 15 människor hade ett protokoll utskriven 

verkade som en självklarhet för resten av deltagarna och hon fick även uppmärksamheten på 

en gång. När vi frågade Informant 3 i efterhand, specificerade hon att hon inte hade fått den 

rollen utan hade bara tagit den. Vi tolkade det som att hon därmed hade tagit en informell 

administrativ roll. Den rollen liknar IT-chefens, men saknar den formella titeln och den 

särskilda ersättning IT-chefen får i form av en högre lön.  
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Hon verkade ha fått legitimiteten av hennes kollegor att leda mötet och då hon var mest 

förberedd kunde hon lätt ta på sig en karismatisk auktoritär roll. Utifrån det vi såg framstod 

hon inte som mest kompetent kring ämnet av mötet, hon missade även en del punkter i 

protokollen. Där hoppade Informant 2 in och framförde punkterna vilket ledde till att 

diskussionen flödade vidare. Här visas det att Informant 2 även tog på sig en informell roll, 

men hennes roll där var mer kunskapsbaserad, det vill säga meritokratiskt istället för 

administrativt. Vi tolkade det som att hennes kunskap gjorde att de andra deltagarna gav 

henne legitimiteten vilket ledde till att även hon fick en stark informell roll på mötet. 

Vid andra IT-mötet vi deltog i var IT-chefen fortfarande frånvarande. Under lunchen innan 

mötet hade vi redan hört några av mötets deltagare som hade frågor till Informant 3. Några 

exempel på frågorna var; Har du skrivit ut protokollet? Vilken var den nya tiden för mötet? 

Detta indikerade att det var en självklarhet för gruppen att hon skulle leda mötet igen. Hon 

påpekade igen till oss att ingen hade sagt åt henne att hon skulle ta med sig protokollet, ingen 

hade bett henne att leda mötet utan IT-chefen hade sagt till alla att fortsätta ha möten under 

hans frånvaro. När vi kom till möteslokalen såg vi att Informant 2 hjälpte till med att koppla 

ihop projektorn med datorn och välkomnade alla när de kom in i rummet. Mötet hade flyttats 

fram en kvart på grund av att de flesta som deltog hade ett till möte precis efter. När det 

endast var 10 minuter kvar av mötet var det tydligt att den som pratade var långt ifrån klar 

med sin presentation. Informant 3 kollade på hennes klocka en del under de sista minuterna 

och påpekade tidsbristen när det var endast fem minuter kvar. Det var tydligt att vid slutet av 

mötet att de flesta ville börja röra sig mot nästa möte, och där tog Informant 2 initiativet att 

avsluta mötet. Hon började packa ihop sina saker medan personen fortfarande pratade och då 

följde i stort sett resten av rummet efter henne. Informant 3 höll sin ledarposition och var 

därmed en av de sista att lämna rummet och bad presentatören om ursäkt för tidsbristen. 

Det fanns en del tillfällen där initiativ togs i arbetsgruppen, någonting som kan anses vara 

viktigt för en avdelning där varje anställd arbetar individuellt med mycket eget ansvar. Den 

enda som uttryckte sig vara mindre bekväm med ansvaret och initiativtagandet var Informant 

4 som sade att hon hellre hade mindre ansvar, men hon gillar ändå arbetet och trivs med 

flexibiliteten som erbjuds. 
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6.5 Den meritokratiska strukturen 

Efter observationerna, kodningen och analyseringen insåg vi att det fanns fyra starka 

motpoler inom den observerade gruppen. Här drar vi paralleller mellan formellt och 

informellt ledarskap mot administrativa och meritokratiska roller. Meritokrati är ett 

samhällssystem där begåvning, utbildning och prestationer under karriären spelar störst roll 

vid befordran. Individens meriter är avgörande för vad hen kan uppnå yrkesmässigt, socialt 

eller politiskt (Song Hing et al., 2011 433-434). Då KI är en multiprofessionell organisation 

var det viktigt att dra en parallell mellan de meritokratiska och de administrativa rollerna 

eftersom vi ansåg att det administrativa var motpolen till det meritokratiska på KI. Inom en 

administrativ roll väntas man främst upprätthålla organisationens rutiner och underlätta 

arbetet för andra medarbetare.  

  

Matrisen ovan uttrycker en sociologisk profil av den gruppen vi studerade på KI, vilket har 

konstruerats efter observationerna. Inom matrisen finns det fyra huvudpunkter som ställs mot 

varandra. De formella roller har blivit tilldelade av KI och de informella har uppnåtts genom 

legitimitet som bekräftas av de andra anställda. Legitimiteten är någonting som har 

diskuterats i tidigare forskning och återkommer till diskussionen i nästa kapitel.  
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Det finns medarbetare som arbetar administrativt och har en formell anställning kring deras 

arbetsuppgifter. Ett exempel på en person i vår studie som faller under den kategorien är IT-

chefen. Han har en formell administrativ roll där han främst sköter administrativa rutiner. 

Den högst uppsatta positionen i KI:s hierarki i denna matris är den som har en formell 

meritokratisk roll. Den rollen har vi rankat högst uppsatt för att KI är en professionell 

organisation där kunskap och meriter värderas högre än det administrativa. I en mer 

byråkratisk organisation hade den formella administrativa rollen rankats högre då det 

administrativa värderas mer än det meritokratiska i sådana organisationer.   

I matrisen innebär meritokrati det att den personen är en professor eller i detta fall 

arbetsledaren över avdelningen. För oss är den enda vi observerade som har den positionen 

Informant 1, detta såg vi för att han hade blivit anställd i den formella rollen på grund av hans 

kunskap inom sitt arbetsfält.  

Den som har den informellt meritokratiska rollen är ofta hen som vet mest i arbetsgruppen 

och hen man vänder sig till kring arbetsrelaterade frågor innan man går till sin chef. Den 

personen observerade vi vara Informant 2. Utifrån våra etnografiska intervjuer lärde vi oss att 

hon har en stark akademisk bakgrund och mycket kunskap inom hennes arbete samt allt 

omkring det, både från erfarenhet inom hennes yrke samt från tidigare utbildningar. De andra 

informanterna gick regelbundet till henne för information, ofta innan de gick till 

arbetsledaren. Detta anser vi leda till ökad effektivitet eftersom de inte stör deras arbetsledare 

med dessa frågor och han kan fortsätta arbeta med hans egna uppgifter.  

Utifrån vår observation på ett möte där flera informanter förutom Informant 2 men inklusive 

arbetsledare deltog, såg vi hur de andra informanterna litade på hennes kunskap. Ett exempel 

på det är att under mötet sade Informant 4 att “Vi bör vänta till Informant 2 kommer tillbaka, 

då hon vet mycket kring det här ämnet”. Vid personliga samtal med Informant 3 och 4, 

hyllade de Informant 2’s kunskap och påpekade att, även om de inte arbetar på samma 

projekt, de kunde gå in till hennes rum för råd eller hjälp med arbetsrelaterade frågor. Vi lade 

även märke till att arbetsledaren värderade hennes åsikt mest och bollade en del idéer med 

henne, någonting han inte gjorde lika mycket med de andra informanterna. Informant 2 hade 

även fått en informell roll att bevaka att varje projekt genomförs rätt och i tid. 
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Det sista facket i matrisen beskriver en informell administrativ roll. Den rollen ansåg vi passa 

in bäst på Informant 3. Hon var den som vi såg ta mest initiativ vid handlingarna där något 

behöver fixas. Något som har visats i hennes roll på möten där IT-chefen var frånvarande och 

hon ledde mötet. 

Matrisen är baserad på den arbetsgruppen vi har observerat, och den fungerar väl eftersom 

ingen av informanterna kämpar om samma position inom matrisen. Utifrån våra 

observationer har vi tolkat att vissa informanter inte trivs med att ha en ledande roll, vissa 

trivs med deras formella roll och vissa med deras informella roll. Skulle flera informanter 

kämpa om till exempel den informellt meritokratiska rollen skulle de inte bidra till lika 

mycket effektivitet, då andra roller skulle saknas. Ett till problem som kan uppstå med 

matrisen är om gruppen skulle vara större. Som Frauendorfer et al. (2015, s. 293) påpekade 

fungerar informella strukturer inte lika bra inom stora grupper som det gör inom mindre 

grupper. Detta kan bero på att flera anställda försöker ta samma roll i matrisen när gruppen är 

större. Det behövs ett samarbete mellan de fyra rollerna för att maximera effektiviteten, 

någonting vi har sett i empirin till exempel i det goda samarbete mellan Informant 2 och 3 

vilket vi tolkade ökade effektiviteten.  

 

6.6 Ökad effektivitet 

Vid kodningen av våra anteckningar har vi sett en del olika informella strukturer, vilka enligt 

våra tolkningar ökar effektivitet. Här tas det upp några exempel från de tidigare kapitel för 

att peka på hur effektiviteten kan påverkas av informellt ledarskap.  

Eftersom målet med denna studie är att undersöka hur informella strukturer uttrycker sig på 

KI och om den påverkar organisationens effektivitet blir denna del som en sammanfattning 

av resultat. 

Under vår tid på KI deltog vi i cirka ett möte per observationstillfälle. Oftast fick vi reda på 

att ett möte skulle äga rum av Informant 1, men flera gånger bjöd även Informant 2 in oss till 

de möten där Informant 1 inte var deltagande. Med tanke på att Informant 1 hade ansvaret 

över oss och vad vi gjorde på avdelningen trodde vi att han skulle vara mer involverad i vad 

vi gjorde under dagarna. Han var dock väldigt upptagen och vi märkte att han helst inte 

utförde uppgifter som inte var en effektiv användning av hans tid.  



 

39 

 

Detta var ingenting ha sade rakt ut, och han var trevlig och välkomnande, men rollen av att 

hålla ett öga på oss tog Informant 2 på sig. Vi märkte det när hon bjöd in oss till de möte som 

hölls samt att hon hjälpte oss att komma in i byggnaden när Informant 1 var upptagen. Detta 

ledde till att kontakten med Informant 1 blev begränsad, förutom vid första dagen och de 

efterföljande intervjuer vi hade med honom. 

I resten av detta avsnitt tas det upp ett antal empiriska fall hur våra informanter bidrog till en 

ökad effektivitet inom organisationen. Att vi inte blev övervakade av Informant 1 var inte ett 

exklusivt beteende mot oss. Han påpekade att han inte tror att det är effektivt att övervaka sin 

personal i deras arbetsuppgifter utan tyckte att de ska ta eget ansvar istället. Ett exempel på 

deras ansvar var när vi frågade Informant 5 om Strategi 2018 och om hon var bekant med 

ledarskapsutbildningar KI erbjöd. Från Strategi 2018 (Kommunikationsavdelningen, 2014, s. 

13) hade vi fått intrycket att utbildningsstyrelsen ska ta ett större ansvar för att dela ut 

utbildningsuppdrag. Detta var ingenting Informant 5 hade informerats om och att den enda 

ledarskapsutbildningen hon hade läst var en kurs hon hade sökt själv. Att hon hade utnyttjat 

den befintliga flexibiliteten att själv ta initiativet att utbilda sig, såg vi som ett exempel på 

något som kan öka effektivitet. I en meritokratisk organisation ger utbildningen legitimitet till 

henne samt att ökade kunskap från utbildningen kan bidra till ökat effektivitet i hennes 

arbete.  

Vi märkte att de informanter som tog egna initiativ bidrog till ett bra arbetsflöde, någonting vi 

tolkar som ökad effektivitet. Ett exempel på detta var någonting Informant 2 visade oss under 

ett av samtalen. Hon hade gjort en checklista i Excel för sig själv, vilket hon sedan delade 

med sig till Informant 3 och 4 som arbetade på samma projekt. Genom att de alla fyllde i 

checklistan kunde sedan Informant 1 kolla på listan för att se vad statusen på projektet var. 

Att göra checklistan ingick inte i hennes arbetsuppgifter och hade hon inte gjort det hade hon 

inte fått några personliga konsekvenser då det var en informell uppgift. Vi anser att de här 

handlingen underlättade det administrativa arbetet även om Informant 2 endast hade gjort det 

för att öka effektiviteten för deras egen skull. Detta syftar även på den karismatiska 

auktoriteten, någonting vi diskuterar vidare i nästföljande kapitel.   

För att kunskapsintensiva forskningsorganisationers informella strukturer ska effektivisera 

verksamheten så väl som möjligt behöver hierarki, flexibilitet och initiativtagande fungera 

ihop tillsammans med de olika roller i matrisen. Det kan ske naturligt om de anställda är 

engagerade i sitt arbete och trivs inom sina roller som anställda i den här arbetsgruppen gör.  
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De informella roller som tas av karismatiska auktoriteten behöver samarbeta med de formella 

positionerna. Detta är även någonting som sker naturligt om den formella ledaren tillåter de 

informella strukturer. Allt detta kan även leda till minskat effektivitet om till exempel 

arbetsgruppen har en ledare som inte tillåter informella strukturer eller om flera medarbetare 

vill ta samma informella position i matrisen.  
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7. Diskussion  

Denna avslutande diskussion börjar med en inledning där uppsatsens syfte och 

frågeställningar upprepas. Efter det diskuteras resultatet i förhållande till vår tidigare 

forskning, teori och metod. Avslutningsvis dras det slutsatser kring uppsatsens resultat och 

ges förslag på vidare forskning.      

7.1 Summering av resultatet i förhållande till syfte och 

frågeställningar 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur informella strukturer uttrycker sig inom 

kunskapsintensiva forskningsorganisationer. Efter våra dagar på avdelningen tycker vi oss ha 

sett att det finns en informell struktur samt att den bidrar till ökad effektivitet genom de 

upprepade handlingar vi har sett av våra informanter. De mönster vi har iakttagit är att alla 

gärna hjälper varandra för att få arbetet gjort, samt att alla värdesätter sitt arbete. De går även 

helst till varandra med frågor innan de stör sin chef. Dessa två aspekter tolkar vi som ett 

bidrag till ökad effektivitet inom arbetsgruppen. Samarbete kan bidra till effektivitet genom 

att de hjälper varandra med sina individuella arbetsuppgifter. Vi har frågat både arbetsledare 

och resten av informanterna om hur de ser på KI:s hierarki. De anser sig arbeta inom en platt 

struktur där de arbetar individuellt och är likvärdiga. Utifrån våra observationer tolkar vi att 

det finns en formell hierarki där Informant 1 har en meritokratisk ledarroll samt att det finns 

plats för en informell hierarki där de andra informanterna tar på sig ledarrollen vid behov för 

att bidra till effektiviteten.  

Den informella strukturen som tillåter informanterna att fritt utföra sitt arbete och ta initiativ 

är en komplettering och ett stödmedel till den formella strukturen och de informella 

handlingarna bidrar till förmån för organisationen. Den formella strukturen kan ses vara stark 

och legitim eftersom, om ingen formell ledarskapsposition öppnas upp inom organisationen, 

informella ledare sällan tar över en formell roll. Informant 1 har även mer kunskap och 

meriter än de andra informanterna, vilket ger honom en starkare meritokratisk ledarroll, 

någonting som är svårt att ta över inom kunskapsintensiva forskningsorganisationer. 

Avslutningsvis tycker vi oss ha sett en informell struktur inom den observerade 

arbetsgruppen på KI samt att denna struktur bidrog till ökad effektivitet. Gruppen ser gärna 

en väl fungerande verksamhet och är beredda att ta informella roller för att bidra till den. 
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7.2 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och tidigare 

forskning 

I den nästkommande delen diskuteras relationen mellan det summerade resultatet och den 

tidigare forskning som redovisats tidigare.  

Eftersom den tidigare forskningen som diskuterades i början av uppsatsen var väldigt 

generell, och vi endast undersökte KI, visste vi inte om resultaten skulle reflektera det 

forskare har sagt om informella ledare, men mycket av vårt empiriska material visar det som 

har forskats kring tidigare. Ett exempel på detta är att Frauendorfer påstår att grupper med en 

informell ledare presterar bättre än grupper utan, samt att det är främst lönsamt för mindre 

arbetsgrupper att ha en informell hierarki (Frauendorfer et al. 2015, s. 293, 295). Då den 

arbetsgruppen vi observerade var väldigt liten ser vi i resultaten att de var effektiva, för att få 

fram ännu bättre resultat kring det skulle det dock gynnas att göra en jämförelsestudie på KI 

som Frauendorfer gjorde i hans artikel. 

Från vår empiri har vi fastställt att det finns en informell struktur i vår arbetsgrupp och 

därmed blir det relevant att ställa sig frågan: varför skulle vara lönsamt för KI att uppmuntra 

till informellt ledarskap? Det är billigare för organisationer att ha flera informella än formella 

ledare eftersom auktoritet är den billigaste maktformen de kan nyttja. De anställda som får 

formella maktpositioner förväntar sig mer från organisationen, både i lön och genom stöd 

från ledningen. De informella ledare har färre förväntningar kring både lön och stöd från den 

högsta ledningen, samt att de effektiviserar verksamheten. Att ha informella ledare som kan 

ta över en ledarroll om den formella ledare är frånvarande gör även organisationen mindre 

sårbar och gör personalen mer utbytbar (Hatch, 2002, s. 315). Priset KI betalar för att ha 

dessa informella strukturer är att ledningen förlorar en del av sin makt och ledningens 

hierarkiska status kan minskas. KI:s struktur kan klassas som ett forskarhotell som har 

självständiga institutioner med en platt hierarki. Forskare konkurrerar ständigt om kunskap 

och ekonomiska resurser, vilket ger dem en låg samhörighet och gruppkänsla (Huldt et al., 

2013, s. 211f.). Att få en informell meritokratisk roll krävs att ständigt vara den med mest 

kunskap, och inom grupper där flera är ute efter den positionen kan det bli konkurrerande. 

För organisationer kan det vara lönande då detta kan leda till mer engagemang från 

medarbetare vilket i sin tur kan leda till ökad effektivitet.  
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I vår empiri ser vi att KI, även om de inte uppmuntrat till informellt ledarskap i sina 

strategier, är flexibla nog att tillåta informella strukturer. Den flexibiliteten diskuterade 

Stoker (2008) i sin artikel om självstyrande grupper. Det råder ingen tvekan om att vår grupp 

var en självstyrande grupp vilket bevisats av deras stora ansvarsområde och minimala 

övervakning. Som Stoker påpekade är formella ledare i sådana grupper mer coachande än 

styrande, vilket Informant 1 visade ett flertal gånger. Informant 1 påpekade bland annat att 

det var ineffektivt att stå och hänga över anställdas axlar samt att det är en sådan 

kunskapsintensiv avdelning att de anställda själv vet bäst vad de ska göra under sin arbetsdag.  

Att KI är en sådan kunskapsintensiv organisation visste vi redan från vår tidigare forskning 

där flera författare, som till exempel Söderström (1992, s. 59) beskrev forskningsuniversitet 

som multiprofessionella organisationer där professionell kunskap är hierarkiskt strukturerad. 

Informant 2, 3, och 4 hade alla arbetat på avdelningen ungefär lika länge, men Informant 3 

hade varit borta ett antal år i samband med föräldraledighet och Informant 4 uttryckte flera 

gånger att hon inte kände sig som den mest kompetenta personen på avdelningen. Informant 

2 som även tog en informell meritokratisk ledarroll hade den mest relevanta akademiska 

bakgrunden samt att hon har nära ett årtionde av erfarenhet på KI. Där visar vår empiri igen 

det den tidigare forskning redan förutspådde, att den med störst kunskap, men med samma 

hierarkiska position, har störst sannolikhet att ta en informell ledarroll i en arbetsgrupp inom 

en professionell organisation (Diefenbach & Sillince. 2011, s 1517f, 1522, 1530f.). Utifrån 

vår empiri har vi även sett att de samarbetar en del, vilket enligt Hasselbergs (2012) och 

Huldt et al. (2012) krävs för att nå organisationens mål. Vi har även sett att Informant 1, som 

är en formell meritokratisk ledare, har blivit anställd till sin roll att styra verksamheten. Att ha 

en formell ledare anser Huldt et al. (2012) vara nödvändigt för att hålla kontroll. Att endast ha 

en formell ledare bidrar dock inte med ökad effektivitet, utan det krävs även engagemang av 

de andra medlemmar i arbetsgruppen enligt tidigare forskningen. Detta engagemang tycker vi 

ha setts hos våra informanter och vi tror att det bidrar till den effektiva arbetsmiljön 

avdelningen har.  

 

 

 

 



 

44 

 

7.3 Diskussion av relationen mellan resultat/analys och teori 

Här diskuteras de teoretiska val som har gjorts och hur de påverkar uppsatsens analys och 

slutsats.  

I vår teori lyfts organisationsteori fram som ett paraply för de begrepp som användes under 

uppsatsens gång. En aktuell gren av organisationsteorin var underkategorin postmodern 

organisationsteori där anställda uppmuntras identifiera sig med företaget för att effektivisera 

verksamheten. I våra etnografiska intervjuer kom det fram av alla informanterna att de trivs 

på arbetsplatsen samt att de är öppna med att bidra med nya idéer för att förbättra 

verksamheten. Ett exempel på det är checklistan som Informant 2 hade skapat, någonting som 

beskrevs i resultatet. Vi märkte även att de alla brinner för sitt arbete på det sätt som de 

berättade om sina arbetsuppgifter och visade oss sitt arbetssätt. Effektiviseringen inom 

postmodern organisationsteori bygger även mycket på samarbete i arbetsgruppen. Pseudo-

lagarbete utgår ifrån att varje anställd arbetar med individuella arbetsuppgifter mot samma 

mål, vilket var något den observerade gruppen gjorde. Detta såg vi i vår empiri då alla 

informanterna hade olika arbetsuppgifter, och till exempel Informant 1 och 5 arbetar inte med 

liknande uppgifter som de andra informanterna. Dock behövdes alla och deras individuella 

kunskap för att genomföra projektet de arbetar med samt att de behöver ha regelbundna möte 

för att hålla varandra informerade om hur de ligger till i arbetet.  

Vi har i resultatet visat att vissa anställda har mer auktoritet än andra. Den auktoriteten vi har 

sett kan främst kopplas till Webers teori om karismatisk auktoritet. Som tidigare nämnt i 

teorikapitlet är karismatisk auktoritet att andra medarbetare accepterar auktoritet övningen 

och ratificerar den samt att accepterandet är frivilligt och styrks genom något bevis. 

Exempelvis när Informant 3 tog ledningen i IT-mötet utan att hon hade blivit tillfrågad. Detta 

förklaras av organisationsteori för att auktoritet tilldelas när det är en norm och förväntan att 

någon utövar en maktutövning, något som både accepteras och förväntas av de personer som 

har legitimerad den informella ledarens auktoritet (Hatch 1997, s. 315). 

En karismatisk ledare har främst ett ansvar att få sin grupp att samarbeta mot ett mål som kan 

verka omöjligt att uppnå (Weber,1922, s. 9). KI har stora ambitioner som organisation till 

exempel att vara ett ledande medicinskt universitet (Huldt et al, 2013, s. 13).  

För att uppnå detta gynnas organisationer som KI av att ha karismatiska ledare som hjälper 

och motiverar grupper att uppnå dessa mål samt tar ledarpositioner vid behov för att komma 
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framåt med arbetet. Att en karismatisk ledare accepteras förklaras av en hängivelse som 

uppkommer ur entusiasm, förtvivlan eller hopp (Weber 1987, s. 193f.; Weber 1983, s. 166). I 

fallet av avdelningen vi observerade är det främst entusiasm vi ser att accepterandet kommer 

ifrån. Som vi tidigare nämnt trivs alla informanter på arbetet och de gillar både deras 

arbetsuppgifter och arbetsmiljö. Att de accepterar ett fåtal informella ledare kan förklaras av 

att de vill det bästa för sin avdelning och att de värderar att någon gör någonting extra för att 

få den dagliga verksamheten att fungera.  

 

7.4 Diskussion av relationen mellan resultat och metod 

I följande del diskuteras relationen mellan resultat och metod, samt hur de metodologiska val 

vi gjort format vårt resultat. Även diskuteras de begränsningar vår ansats och 

undersökningsdesign medfört.  

Den metod vi har valt var kortvarig etnografi, en metod vi kom fram till att vara mest optimal 

för denna studie då den innehöll både observation och etnografiska intervjuer. Metoden 

fungerade för oss eftersom den ger möjligheten att koncentrera sig på ett avgränsat fenomen, 

som för oss var informella strukturer och hur de påverkar organisationen. Som vi diskuterade 

i metodkapitlet använde vi oss av shallow cover (Fine, 1993, s.276f.). Detta gav oss 

flexibiliteten av att göra en deltagande observation utan att avslöja våra frågeställningar, dock 

delade vi med att vi observerade den dagliga verksamheten på KI. Detta tror vi har hjälp 

mycket med resultaten vi har fått fram. Hade vi avslöjat för informanterna att vi även 

observerade deras formella och informella strukturer kan de ha förändrat sitt beteende för att 

ge oss det resultatet de trodde att vi ville få.  

Vår metod, kortvarig etnografi, gick ut på att observera strategiskt under en relativt kort tid 

det vill säga att vi endast observerade mönster som relaterade till vårt syfte. För att få de mest 

optimala resultat behövde vi efter första dagen anpassa vår metod till att välja 

observationsmoment mer strategiskt och främst planera in observationstid under möte och 

lunch. Vi spenderade vårt passiva observationsmoment utanför korridoren vid kaffemaskinen, 

vilket visade sig vara en populär mötesplats. Där kunde vi även diskutera det vi hade 

observerat samt anteckna det vi har sett, någonting som rekommenderades av David och 

Sutton (2016). 
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Utifrån alla observationstillfällen upplevde vi att det finns utrymme för informella strukturer, 

vilket empirin bevisades öka effektiviteten. De samtal vi hade med informanterna gav oss en 

bättre inblick i deras verksamhet, deras åsikter om hierarkin och om arbetsplatsen, 

exempelvis vem de ansåg vara sin chef samt hur de trivdes på KI.  

Vårt schema var tidsbegränsad vilket gjorde att vi redan under de etnografiska intervjuerna 

ville förenkla kodningsprocessen. Genom att minimera antalet frågor och ställa liknande 

frågor till alla informanter kunde vi jämföra deras svar lättare och därmed blev även 

kodningen enklare (Sathye, 2004, s. 4). Vi anser att de etnografiska intervjuerna har varit ett 

viktigt hjälpmedel i fältet, både för att få en djupare inblick i informanternas arbetsmiljö men 

även för att få svar på frågor som inte gick att observera.  

Även om vår metod fungerade väl var den inte utan begränsningar. Informanterna berättade 

redan under första dagen att de arbetade relativt individuellt och att de ofta satt i sina egna 

rum med dörren stängd samt att de regelbundet kommunicerar även via Skype och mail. 

Detta ledde till svårigheter att observera alla interaktioner de hade. Hade vi fått tillgång till 

allt informanterna skrev till varandra under arbetsdagen hade vi kunnat få en djupare 

förståelse för deras interna relationer. 

      

7.5 Avslutande reflektion och vidare forskning 

Slutligen diskuteras vilka slutsatser som kan dras av studien samt vilka praktiska betydelser 

det kan ha för vidare forskning.  

Syftet med den här studien var att undersöka hur informella strukturer uttrycker sig inom 

kunskapsintensiva forskningsorganisationer. Resultatet utifrån den här studien har bevisat att 

de finns en formell ledare (Informant 1) i den observerade gruppen som tillåter informella 

strukturer för att effektivisera verksamheten i organisationen. En till formell ledare som 

tillåter informella strukturer är IT-chefen, som genom att låta sina anställda sätta ihop ett eget 

möte, uppmuntrade till initiativtagande och flexibilitet. Även om han kanske inte medveten 

bidrog till bildandet av informella strukturer var det ett resultat av hans handlingar. Det som 

kan tas med från den här studien är att informella strukturer på kunskapsintensiva 

organisationer bidrar med ökad effektivitet. Då KI genomgår ständiga förändringar kan ett 

förslag på fortsatt forskning vara att upprepa studien med jämna mellanrum för att se om det 

sker förändringar i informella strukturen.  
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Ett andra förslag på fortsatt forskning vilket med fördel kan göras på KI, är att göra en 

liknande observation på flera arbetsgrupper, sedan jämföra resultaten med varandra och se 

om det finns generella mönster. Detta kan bidra till att få mer generaliserbart resultat.  

Till sist går det även att ta vår frågeställning och göra en längre etnografisk studie på andra 

forskningsuniversitet i Sverige och jämföra resultaten med varandra eller med KI.  

Vår studie visar tydliga resultat om hur informellt ledarskap kan effektivisera verksamheter. 

Därför förstår vi att det inte går att generalisera våra resultat om man replikerar studien på 

andra institutioner, eftersom informellt ledarskap inte nödvändigtvis behöver fungera inom 

alla arbetsgrupper. En informell ledare, är som tidigare forskningen visade, osannolikt att ta 

över en formell ledarroll. Främst inom meritokratiska strukturer är det osannolikt då den 

informella ledarens chef har mer kunskap och därför kan hans roll inte tas över. 

Vi hoppas ha fyllt i en del av kunskapsluckor om informella strukturer på KI. Det finns 

många bra studier om informellt ledarskap på akademiska institutioner och liknande, men det 

här är en av de första specifikt om KI vilket är en väldigt kunskapsintensiv forsknings- och 

utbildningsorganisation. 
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