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Sammanfattning 

Denna uppsats studerar formella regler och informella rutiner utifrån det institutionella 

ramverket med ett fusionsperspektiv. Studien har företagits med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer av anställda på olika nivåer i den valda organisationen, Trafikverket. Fusionens 

konsekvenser för de formella reglerna och informella rutinerna visade sig avhängigt huruvida 

gamla tillvägagångssätt slopats eller behållits. I organisationen vi undersökte inträffade det 

förra vilket ledde till att den tidigare presenterade bilden av den lösa kopplingens 

konsekvenser inte gällde. Skillnaden kan förklaras av fusionsmomentet. Tidigare forskning 

har baserats på att antingen formella regler eller informella rutiner behålls i organisationen. 

Fusionen vi undersökte ledde till en än mer omvälvande förändring vilket motbevisar den lösa 

kopplingens effekt som neutraliserande i den tidigare forskningens bemärkelse. 
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1 Inledning 
 

1.1 Problemdiskussion och problemformulering 
 

Sedan länge har många organisationer upplevt stora förändringar i sina organisatoriska 

strukturer och konkurrensmiljöer (Burns & Vaivio, 2001). Som en följd har förändring av 

ekonomistyrning blivit ett flitigt debatterat ämne i den akademiska diskursen (Burns & 

Scapens, 2000). Fokus har lagts på processen gällande förändring av ekonomistyrning (se 

bl.a. Burns & Scapens, 2000; Granlund, 2001; Nor-Aziah & Scapens, 2007). 

 

För att förstå komplexiteten av förändringsprocessen i ekonomistyrning måste, enligt Burns 

och Scapens (2000), den institutionella karaktären av organisatoriska formella regler och 

informella rutiner understrykas. De har utifrån detta konstaterande utvecklat det institutionella 

ramverket. Ramverket utgår från antagandet att ekonomistyrning och användandet av 

densamma består av formella regler och informella rutiner som är stabila men att dessa 

formella regler och informella rutiner även kan bli föremål för förändring. Det centrala för 

ramverket är förhållandet mellan formella regler och informella rutiner samt hur dessa hänger 

samman med organisationernas institutioner. (Burns & Scapens, 2000). 

 

Processen av organisationsförändring utifrån det institutionella ramverket har studerats från 

flera olika synvinklar. Bl.a. har Lukka (2007) studerat processen utifrån förvärv av nya 

dotterbolag och Nor-Aziah och Scapens (2007) har analyserat processen från ett “New public 

management”-perspektiv. Forskningen rörande det institutionella ramverket har kommit fram 

till att stabilitet och förändring inte exkluderar varandra. Siti-Nabiha och Scapens (2005) fann 

i sin fallstudie att de formella reglerna tillät de gamla informella rutinerna att hållas stabila. 

Lukka (2007) kom i sin fallstudie fram till motsatsen, d.v.s. att förändring inom de informella 

rutinerna tillät de gamla formella reglerna att hållas stabila.  

 

I Siti-Nabiha och Scapens (2007) samt Lukkas (2007) fallstudier behålls antingen de gamla 

formella reglerna eller de gamla informella rutinerna vilket forskarna anser hjälpa den 

aktuella förändringen. Det kan dock tänkas att en organisation väljer att använda sig av nya 

formella regler. Detta kan vara en följd av att de äldre blivit förlegade eller av en större 

förändringsprocess där även de formella reglerna behöver bytas ut. Oavsett vad förklaringen 



	  

2	  
	  

kan tänkas vara, uppstår utifrån dagens forskning problem om en förändring inte kompletteras 

av någon form av stabilitet. Det vore därmed intressant att undersöka problematiken i ett fall 

där både de formella reglerna och de informella rutinerna slopats. Detta kan vara fallet vid en 

fusion. En fusion kan leda till att nya formella regler införs och dessutom kan det vara oklar 

vilka informella rutiner som ska användas i den nya organisationen. Fusioner har studerats 

utifrån organisationskulturer (Buono, Bowditch och Lewis, 1985) och stressfaktorer 

(Chaterjee et al., 1992) men vi har inte funnit någon studie som undersöker en fusions 

konsekvenser på formella regler och informella rutiner utifrån den institutionella teorin. Detta 

leder oss till vår forskningsfråga: 

 

Vad får en fusion för konsekvenser på en organisations formella regler och informella 

rutiner? 

 

1.2 Studien och undersökningsfråga 
 

Trafikverket är organisationen som vi har valt att undersöka. Trafikverket skapades den första 

april 2010 efter en fusion mellan Banverket och Vägverket. Eftersom vi vill studera formella 

regler och informella rutiner i förändringsprocessen vid en fusion är Trafikverket ett lämpligt 

objekt. 

 

En del som berörts kraftigt av fusionen är verksamhetsplaneringen och vi har därför valt att 

fokusera på denna. Vår undersökningsfråga är därmed: 

 

Hur påverkas Trafikverkets formella regler och informella rutiner, rörande 

verksamhetsplaneringen, av den genomförda fusionen? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att studera formella regler och informella rutiner utifrån det 

institutionella ramverket vid en fusion. Resultatet av vår uppsats bidrar till att belysa 

ytterligare en del av förändringsprocessen utifrån det institutionella ramverket, genom att 

uppmärksamma brister och därmed komplettera den tidigare forskningen. Detta då någon 

tidigare forskning inte företagits gällande det institutionella ramverket med fokus på fusioner. 
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1.4 Avgränsning 
 

Vi avgränsar vår undersökning till att studera och analysera hur formella regler och informella 

rutiner påverkas av en fusion, utifrån Burns och Scapens (2000) institutionella ramverk. Vi 

kommer således endast hantera fusionsperspektivet.  

 

Vidare har vi av tidsskäl avgränsat vår undersökning till en specifik del av 

organisationsförändringen. En del som berörts kraftigt av fusionen är verksamhetsplaneringen 

och vi har därför valt att fokusera på denna.  Både Vägverket och Bankverket använde sig av 

Balance Scorecard (BSC) innan fusionen. Den, för oss, intressanta förändringen är ett resultat 

av fusionen, inte införandet av BSC i de båda myndigheterna. Verksamhetsplanering omfattar 

dock både budget och BSC, och hur fusionen påverkat användandet av BSC är därmed inte 

ointressant i denna bemärkelse. 

 

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen beskriver först det institutionella ramverket (2). Sedan anges studiens metod (3) 

följt av den empiriska undersökningen (4). Därefter analyseras den senare (5) och uppsatsen 

avslutas med en slutdiskussion och en slutsats i avsnittet ”avslutning” (6). 
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2 Institutionellt ramverk 
 

Avsnittet har strukturerats på följande sätt. Först presenteras det institutionella ramverkets 

grunder (2.1, 2.2), följt av en presentation av begreppet institutioner (2.3). Därefter hanteras 

formella regler och informella rutiner (2.4) samt den lösa kopplingen däremellan (2.5). Sedan 

beskrivs forskares syn på lös koppling (2.6) följt av en presentation av för- och nackdelar med 

lös koppling (2.7, 2.8). Avslutningsvis sammanfattas teorin (2.9).  

 

2.1 Introduktion 
 

Det institutionella ramverket är användbart vid studerandet av förändringar i organisationer. 

Vikt läggs vid förändringar av formella regler och informella rutiner. Trafikverket har varit 

föremål för förändringar gällande både formella regler och informella rutiner och det 

institutionella ramverket är därmed passande i studien av Trafikverket. Teorin kommer att 

användas för att analysera konsekvenserna av nya formella regler och de nya informella 

rutiner som en följd av en fusion.  

 

2.2 Old Institutional Economics 
 

Burns och Scapens (2000) institutionella ramverk baseras till stor del på Old Institutional 

Economics (OIE) som konstaterar att individers agerande kan leda till institutionalisering 

inom organisationer. Eftersom OIE behandlar organisatoriska rutiner och hur dessa 

institutionaliseras är idéerna brukbara för att studera förändring i ekonomistyrning. Det 

institutionella ramverket fokuserar på förändring i ekonomistyrning utifrån förändringar i 

normer, värderingar, vardagligt agerande samt processer, system och metoder (Burns & 

Scapens 2000). Ramverket lägger således vikt vid både mjuka och hårda värden. 

 

2.3 Institutioner 
 

Ramverket bygger på idén att organisationers ekonomistyrningssystem kan forma och bli 

format av institutioner (Burns & Scapens 2000). En institution uppstår enligt Schein (1990) 

när en grupp får en gemensam värdegrund, det vill säga att personer har ett beteende och en 

uppfattning som ligger i linje med de andras beteende och uppfattningar. I och med att alla 
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individers normer ligger i linje med varandra så får gruppen en gemensam mening, som leder 

till en stabilitet. Vidare skriver Schein (1990) att denna stabilitet reducerar oroligheter som 

sker utanför gruppen. Institutioner kan således förklaras som ”hur saker och ting är” (Siti-

Nabiha & Scapens, 2005). Institutioner skapas när individer upprepande använder ett visst 

tillvägagångssätt eller viss lösning på ett problem och när detta agerande ”tas för givet” som 

det gångbara inom organisationen. Individernas agerande skapar institutioner samtidigt som 

institutioner formar hur individerna agerar (Barkley & Tolberts, 1997.). Institutionerna sprids 

i organisationen genom reproduktion och kan närmast jämföras med företagskultur (Siti-

Nabiha & Scapens, 2005). En förändring innebär inte nödvändigtvis att de befintliga 

institutionerna anpassas. Det institutionella ramverket poängterar att formella förändringar av 

regler inte alltid leder till en förändring av institutionerna, det vill säga individers beteende 

(Burns & Scapens, 2000). 

 

2.4 Formella regler och informella rutiner 
 

Regler är formellt uttalade förfarandesätt som vanligtvis förändras i intervall (Burns & 

Scapens, 2000). De förklarar hur en uppgift ska utföras, vilket är kostnadseffektivt då frågor 

gällande hur en uppgift ska utföras i viss mån kan undvikas. Formella regler kan ta sig uttryck 

i exempelvis ett ekonomistyrningssystem. 

 

Ett typexempel på när formella regler förändras är när ett nytt ekonomistyrnings- eller 

standardiseringssystem införs. Om exempelvis ett nytt standardiseringssystem införs kan de 

formella reglerna ta sig utryck i en manual som definierar hur systemet ska användas. När 

dessa nya formella regler implementeras kan modifikationer ske, antingen medvetet eller 

omedvetet. Medvetna modifikationer kan ske som en följd av motstånd inom organisationen 

eller på grund av specifika omständigheter inom organisationen. Omedvetna modifikationer är 

konsekvenser av missförstånd eller om de formella reglerna är opassande utifrån 

omständigheterna. Oavsett om modifikationerna är medvetna eller inte kommer 

implementeringen leda till att informella rutiner skapas och dessa kommer att reproduceras 

över tid. På detta sätt skapas formella regler och genom implementering formas informella 

rutiner. Processen kan även vara den omvända, det vill säga att inarbetade informella rutiner 

formaliseras till formella regler (Burns & Scapens, 2000). Skillnaden mellan formella regler 
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och informella rutiner kan därmed beskrivas som att regler förklarar hur en uppgift ska göras, 

och rutiner beskriver hur en uppgift faktiskt utförs. 

 

2.5 Relationen mellan formella regler och informella rutiner - lös koppling 
 

För att förklara hur institutioner påverkar organisationers ekonomistyrningssystem och vice 

versa skiljer ramverket mellan påverkan från dels formella regler och dels informella rutiner. 

Formella regler utgör, som förklarats ovan, de formella ekonomistyrningssystemen, som de 

beskrivs i manualer och informella rutiner förklarar hur dessa faktiskt används. Burns och 

Scapens (2000) menar att det finns ett tydligt förhållande mellan formella regler och 

informella rutiner men att de inte nödvändigtvis stämmer helt överens. När de formella 

reglerna inte stämmer överens med de informella rutinerna benämns de som löst kopplade 

(DiMaggio & Powell, 1991). Vad detta rent faktiskt innebär är att ett företag inte lyckas få 

sina anställda att följa de nya direktiven. Exempelvis, om de nya formella reglerna påvisar att 

rapportering ska ske till en viss revisor men de anställda fortsätter att rapportera enligt tidigare 

tillvägagångssätt, exempelvis till sin närmaste chef, då är de formella reglerna och de 

informella rutinerna löst kopplade. Tillvägagångssättet stämmer alltså inte överens med 

ledningens direktiv, men jobbet blir ändå gjort. Tillvägagångssättet utgör här de informella 

rutinerna, vilka behålls och ledningens direktiv utgör här de formella reglerna, vilka förbises. 

När formella regler och informella rutiner inte är identiska kan de benämnas löst kopplade. Ju 

bredare och djupare en institution accepteras av de anställda, desto svårare blir en förändring 

utav de formella reglerna. Detta då de inte matchas med de etablerade informella rutinerna. 

(Burns och Scapens, 2000). 

 

Som ett led i förklaringen av lös koppling kan Orton och Weicks (1990) beskrivning av vad 

lös koppling inte är användas. Författarna skiljer lös koppling dels från frikoppling och dels 

från tät koppling. De menar att formella regler och informella rutiner vid tät koppling delar 

identitet, vid frikoppling är skillnaden dem emellan utmärkande samt att de saknar 

mottaglighet för varandra och vid lös koppling är skillnaden dem emellan utmärkande men de 

är fortfarande mottagliga för varandra. 
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2.6 Forskares syn på lös koppling 
 

En lös koppling mellan formella regler och informella rutiner ses av flera författare som en 

nödvändig förutsättning för att en förändring ska kunna genomföras utan att hota stabiliteten i 

organisationen (se bl.a. Meyer & Rowan, 1977; Oliver, 1991; Lukka, 2007). Då 

förändringsprocessen är en fin balansgång mellan förändring och stabilitet ger den lösa 

kopplingen en buffert mellan formell struktur och vardagliga aktiviteter i syfte att skydda 

organisationens tekniska kärna från friktioner som följer av förändringar i institutionerna 

(Nor-Aziah & Scapens, 2007). Enligt Lukka (2007) kan den lösa kopplingen ”rädda” 

organisationer, på så sätt att när de nya formella reglerna införs men inte följs kan de 

informella rutinerna ”hålla båten flytande”. Detta kan tyckas tvetydligt då en lös koppling 

mellan formella regler och informella rutiner kan innebär att en förändring blir symbolisk 

(Nor-Aziah & Scapens, 2007). Med symbolisk menas att en förändring av de formella 

reglerna inte ger något avtryck på förändringen av de informella rutinerna och någon faktisk 

förändring sker således inte. 

 

2.7 Fördelar med lös koppling – stabilitet 
 

Som redan nämnts, framhålls lös koppling som något positivt av många forskare. Burns och 

Scapens (2000) menar att förändringar av de formella reglerna i vissa fall kan möjliggöra en 

stabilitet hos de informella rutinerna. I motsats påstår Lukka (2007) att en förändring av de 

informella rutinerna kan tillåta att de formella reglerna hålls stabila. Ledordet här är stabilitet. 

Med lös koppling kan stabiliteten upprätthållas, vanligtvis genom en fortsatt användning av de 

etablerade informella rutinerna men, som Lukkas (2007) fallstudie visar, även genom att 

anpassa de informella rutinerna för att hålla de formella reglerna stabila. Genom att behålla de 

nya och de befintliga tillvägagångssätten separerade kan hot mot flexibilitet och autonomi 

minimeras, dessutom undviks utvärderingar och kontroll av den vardagliga verksamheten 

(Nor-Aziah & Scapens, 2007). 

 

Ett återkommande påstående i forskningen är att förändring och stabilitet kan samexistera (se 

bl. a. Burns & Scapens, 2000; Lukka, 2007). Stabilitet bevarar organisationers 

tillvägagångssätt och kunskaper vilka har blivit inpräntade i institutioner, formella regler och 

informella rutiner. Alltför drastiska förändringar riskerar att eliminera stabiliteten (Burns & 

Scapens, 2000). Burns och Scapens (2000) menar att en förändring av de formella reglerna 
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kräver ett nytt sätt att tänka. Om en formell förändring ska implementeras på ett lyckosamt 

sätt måste den kombineras med en informell förändring, det vill säga ett nytt tankesätt. Alltför 

stark koppling mellan de gamla formella reglerna och informella rutiner skulle därmed kunna 

förhindra införandet av de nya formella reglerna. Inför en stor förändring kan exempelvis 

fördröjning av förändringar gällande de informella rutinerna vara användbart för att 

smidiggöra övergången av ekonomistyrningssystem, åtminstone på kort sikt (Lukka, 2007). 

Det bör accentueras att Lukka (2007) poängterar att den lösa kopplingen sannolikt inte är 

önskvärd i längden. Detta argument är således bara hållbart för själva förändringsprocessen då 

en organisation sannolikt önskar att de informella rutinerna överensstämmer med de formella 

reglerna och motsatsen endast är användbar i tider av förändring. 

 

För att förstå varför lös koppling framhålls som något positivt krävs det möjligtvis ett 

jämförande tankesätt. I sin fallstudie kommer Lukka (2007) fram till att informella rutiner 

minskade friktionerna av formella reglerna och räddade de anställda från en stor förändring. 

Mer konkret innebar detta att formella regler frångicks till fördel för informella rutiner. 

Direktiv gällande standardisering byttes ut mot merarbete i form av telefonsamtal och e-post, 

för att reparera problemen som uppstod när formella reglerna inte följdes. Lukka menar att 

forskningen stödjer argumentet att förändring och stabilitet kan samexistera. Även om 

existensen av de formella reglerna i fallstudien inte kan ifrågasättas så saknar de 

genomslagskraft om de inte följs. Vad är då det positiva i att de anställda ignorerar ledningens 

direktiv och istället skapar ett eget informell tillvägagångssätt? Det kan tänkas att alternativet 

var att formella reglerna ignorerades i kombination med att de informella rutinerna inte kunde 

användas som substitut och all rapportering därmed hade uteblivit. 

 

Det har även framförts argument för att institutionella myter kan öka organisationers sociala 

legitimitet och förbättra deras framtidsutsikter men detta sker i vissa fall på bekostnad av 

teknisk effektivitet. På grund av motsättningar mellan institutionella påtryckningar och 

organisationers vardagliga aktiviteter finns en tendens att löst koppla de formella reglerna och 

de informella rutinerna (Meyer & Rowan, 1977). En lös koppling skapar en buffert mellan 

formell struktur och vardagliga aktiviteter för att skydda den tekniska kärnan av 

organisationen från störningar i form av förändringar av den institutionella miljön (Nor-Aziah 

& Scapens, 2007). Den lösa kopplingen påstås vara nödvändig för att lösa konflikter mellan 

förändring och stabilitet (Meyer & Rowan, 1977) samt att vara en konsekvens av behovet av 



	  

9	  
	  

att rätta sig efter institutionella förväntningar. Även om de formella reglerna inte påverkar det 

faktiska arbetet kan de anses viktiga som legitimitetssymboler (Nor-Aziah & Scapens, 2007). 

Powell (1985) har riktat kritik mot Meyer och Rowans syn på den lösa kopplingen som ett 

medel för att undvika problem. Powell menar att den centrala frågan är i vilken omfattning 

symboliska förändringar faktiskt förändrar den interna verksamheten. Meyer och Rowans 

(1977) påstående att organisationer tenderar att undvika problem genom att löst koppla deras 

yttre, och relativt enkla system, från deras komplexa interna verksamhetsprocesser är enligt 

Powell (1985) inte realistiskt. Tolbert (1988) menar vidare att specifika organisationsregler 

och -rutiner, utvecklade som en reaktion på samhällets förväntningar, efter en tid blir 

normativa och därmed en del av organisationen. Därmed blir den symboliska förändringen en 

faktisk förändring gällande både internt och externt agerande. 

 

2.8 Nackdelar med lös koppling – symbolik – avsaknad av förändring 
 

Utöver sitt värde som legitimitetssymbol kan det ifrågasättas vad användningsområdet av 

formella regler som inte påverkar det faktiska arbetet är. Möjligen måste svaret sökas i en än 

mer grundläggande fråga; varför införs nya formella regler? Burns och Vaivio (2001) menar 

att utvecklingen inom konkurrensmiljö och teknik för med sig ett behov av förändring inom 

ekonomistyrning. Författarna trycker på behovet av avancerade ekonomistyrningssystem för 

att kunna konkurrera. Det handlar således om att bli bättre och effektivare. Nya formella 

regler införs därmed för att det anses finnas ett behov av dem. Om en organisation vill införa 

ett nytt system för resursplanering är det naturligtvis en fördel om de anställda anpassar sig 

och följer de formella reglerna som detta medför. Motsatsen innebär att de anställa håller fast 

vid sina informella rutiner, förbättringen av resursplaneringen uteblir och därmed även 

effektiviseringen. Motstånd i förändringsprocessen är ett resultat av lös koppling där det 

gällande förhållandet kvarstår utan påverkan från institutionella innovationer (Orton & Weick, 

1990). Lös koppling neutraliserar därmed effekten av förändring (Siti-Nabiha & Scapens, 

2005). 

 

Clegg (1989) riktar en generell kritik mot den lösa kopplingens effekt med påståendet att en 

teori som rör makt måste beakta både lydnad och motstånd mot formella regler. 

Maktperspektivet genomsyrar, enligt honom, hela konceptet av lös koppling. 

Spridningsprocessen av institutioner genom reproduktion påverkas kraftigt av makt och dess 
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omvandling representerar i sin tur en effektiv motståndskraft mot makten. På samma sätt som 

tillämpningen av makt inte alltid är öppen, kan motstånd mot makten förekomma utan öppen 

konflikt. Det finns en allmän tendens bland dem som är föremål för makt att motstå denna 

genom att kringgå eller avleda, för att uppnå sina egna syften snarare än att öppet konfrontera 

dem. Han drog slutsatsen att frågan om lös koppling - uttryckt i termer som "transformera", 

"kringgå" eller "avleda" formella regler - i slutändan mildras genom den relativa makten hos 

dem som utövar kontra dem som svarar på disciplinära metoder (Clegg, 1989).  

 

2.9 Sammanfattning 
 

Uppsatsens teori utgår från det institutionella ramverket. Teorin har sin grund från OIE. 

Ramverket har sin fokus på förändringar i normer, värderingar, vardagligt agerande, 

processer, system och metoder i ett ekonomistyrningssystem. Idén i ramverket byggs på att 

ekonomistyrningssystem kan forma och bli formade av institutioner (Burns & Scapens, 2000). 

En institution uppstår enligt Schein (1990) när en grupp individer får en gemensam 

värdegrund, det vill säga att individernas normer och värderingar ligger i linje med de andras. 

 

I ramverket tas formella regler och informella rutiner upp som centrala begrepp. Formella 

regler definieras som ett formellt uttalat förfarandesätt som vanligtvis förändras i intervall. 

Det vill säga att en formell regel förklarar hur en uppgift ska utföras, sedan formas de 

informella rutinerna från implementeringen av de formella reglerna, till exempel ett nytt 

ekonomistyrningssystem (Burns & Scapens, 2000). Vidare menar Burns och Scapens (2000) 

att formella regler och informella rutiner, inte nödvändigtvis behöver stämma helt överens. Ett 

sådant tillfälle, där de nya formella reglerna inte stämmer överens med de informella 

rutinerna, kallas för lös koppling (DiMaggio & Powell, 1991). I vår analys använder vi oss av 

ramverkets definition av formella regler och informella rutiner. Relationen mellan formella 

regler och informella rutiner är kritisk för den vidare analysen av lös koppling i Trafikverket. 

Begreppen formella regler och informella rutiner samt lös koppling är således våra analytiska 

instrument som slutligen ska användas för att visa på konsekvenserna av dess samband. 
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3 Metod 
 

Detta avsnitt har strukturerats på följande sätt. Inledningsvis beskrivs studiens 

tillvägagångssätt (3.1) följt av en motivering till valet av metod (3.2). Därefter beskrivs 

uppsatsens forskningssätt (3.3), strukturen av datainsamling (3.4) samt vilka respondenterna 

är (3.5). Vidare förklaras tillvägagångssättet i intervjuerna och hur materialet presenteras (3.6) 

följt av en del som diskuterar validitet och reliabilitet (3.7). Avslutningsvis motiveras valet av 

frågor till respondenterna (3.8). 

 

3.1 Förfarandet 
 

För att uppfylla syftet med vår uppsats, d.v.s. att undersöka hur formella regler och informella 

rutiner rörande verksamhetsplanering påverkats av fusionen, har vi valt att utföra en kvalitativ 

studie. Intervjuerna har utförts semi-strukturerat där vissa övergripande frågor förberetts 

innan. Dessa frågor har till viss del skiftat från intervju till intervju. Detta motiveras dels av 

att vi har komplexa och öppna frågor och dels av att frågornas följd kan tvingas skifta under 

intervjuernas gång. Saunders, Lewis och Thornhill (2009) understryker vikten av att ha god 

kunskap om organisationen och ämnet. De menar vidare att de tidiga intervjuerna kan 

underlätta och utveckla arbetet med de senare intervjuerna. Vi valde därför att utföra ett par 

telefonintervjuer med två controllers för att skapa en grund att bygga ifrån. Svaren på de 

ställda frågorna gav oss en idé om hur de kommande och sedermera utförda intervjuer skulle 

byggas upp (Saunders et al. 2009). Vi använde detta material för att formulera frågorna inför 

de följande intervjuerna. Under intervjuerna har vi försökt utröna hur formella regler och 

informella rutiner används av de anställda. 

 

3.2 Valet av metod 
 

Som tidigare nämnts bygger vår studie vidare på det institutionella ramverket, vilket formats 

av Burns och Scapens (2000). Forskningen inom teorin bygger i hög grad på kvalitativa 

studier (se bl.a. Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Lukka, 2007; Nor-Aziah & Scapens, 2007) och 

vi har, i samma anda, valt att utföra en kvalitativ studie. Eftersom vi har många frågor om hur 

förändringen skett, passar en kvalitativ studie bättre än en kvantitativ (Drogendijk, 2009).  En 

kvalitativ studie ger, i jämförelse med en kvantitativ undersökning, en djupare förståelse för 
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hur själva förändringsprocessen gått till (Saunders et al. 2009). Eftersom vårt problem är så 

pass komplext att det inte kan besvaras i enkäter väljer vi därför att använda oss av en 

kvalitativ studie. Den självskrivna nackdelen med ett kvalitativt tillvägagångssätt är 

smalheten. Genom att endast undersöka en organisation minskar möjligheten för att kunna 

generalisera resultaten för att gälla alla organisationer. Det finns dock möjlighet att 

generalisera resultaten gällande teori. Eftersom vi undersöker och ifrågasätter en existerande 

teori utifrån en unik organisation kan teoretiska generaliseringar göras (Drogendijk, 2009). 

Teoretisk generalisering kan innebära en utveckling av teorin som sedan kan appliceras på fler 

organisationer, utifrån resultatet av ett enskilt fall (Ahrens & Dent, 1998). 

 

En fallstudie definieras av Robson (2002:178) som en strategi för att utföra forskning som 

innebär en empirisk undersökning av ett visst samtida fenomen inom det verkliga livets 

sammanhang med flera källor av bevis. Yin (2003) belyser vikten av sammanhang inom en 

fallstudie och menar att gränserna, mellan fenomenet som studeras samt den kontext i vilken 

den studeras, inte är klara. Enligt Morris och Wood (1991) är en fallstudie ett bra 

tillvägagångssätt när en rik förståelse, för sambandet mellan forskning och de processer som 

antagits, söks. Utöver frågor gällande “hur” genererar en fallstudie även svar avseende 

“varför” och “vad” (Saunders et. al., 2009). En fallstudie tillåter oss därmed att få en 

djupgående kunskap i det komplexa sammanhang vi ämnar undersöka. Vidare passar 

användandet av en fallstudie när organisationen har speciella egenskaper, studien ger därmed 

en möjlighet att observera ett fenomen som tidigare inte har beaktats i någon omfattande 

utsträckning (Saunders et. al., 2009) Trafikverket har nyligen skapats efter en fusionering av 

Banverket och Vägverket och passar därför i vår undersökning av formella regler och 

informella rutiners roll efter en fusion, utifrån Burns och Scapens (2000) institutionella 

ramverk. 

 

Av tidsskäl har vi inte haft möjlighet att, likt andra forskare, utföra en longitudinell studie (se 

bl.a. Siti-Nabiha & Scapens, 2005; Lukka, 2007). Information om formella regler och 

informella rutiner som gällde innan fusionen år 2010 inhämtas genom intervjuer med personer 

som arbetade i något av de fusionerade bolagen innan fusionen tog plats. Ett liknande 

tillvägagångssätt användes av Nor-Aziah och Scapens (2007). 
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3.3 Forskningssätt 
 

Valet av forskningssätt är beroende av hur mycket som är klargjort gällande den valda teorin 

innan forskningsprojektet startade (Saunders et. al., 2009). Det finns två huvudspår, nämligen 

deduktiv och induktiv ansats. En deduktiv ansats har sin utgångspunkt i teorin, där en generell 

regel eller sanning används för att förklara enskilda fall. Den deduktiva ansatsen används 

vanligtvis genom att en hypotes ställs upp och testas utifrån en forskningsstrategi. Slutsatsen 

kan då bli att teorin bekräftas eller att den är i behov av en modifikation. Med den induktiva 

ansatsen samlas data in med hjälp av en mängd enskilda och observerbara fall. 

Utgångspunkten är därmed empiri, som ska forma teorin på så sätt att en mängd iakttagelser 

blir en allmän regel. Enligt Saunders et. al. (2009) kan de båda ansatserna kombineras i en 

studie, vilket ofta är fördelaktigt. Detta tillvägagångssätt benämns abduktiv ansats. 

Utgångspunkten med abduktiv ansats är empiriska fakta, såsom med den induktiva ansatsen, 

men teoretiska föreställningar avvisas inte, i likhet med den deduktiva ansatsen.  

 

Vi har använt oss av en abduktiv ansats i vårt forskningsarbete. Med detta följer att vi har 

analyserat empirin i kombination med och föregripet av studier av tidigare forskning. Denna 

forskning har även använts för förståelse och inspiration. Processen var alltså en kombination 

av teori och empiri, där resultaten omtolkats successivt (Alvesson & Sköldberg, 1994). 

 

3.4 Datainsamling 
 

Våra intervjuer utfördes semi-strukturerat med vissa övergripande frågor som förberetts 

innan. De förberedda frågorna skiftade lite beroende på vilken position i organisationen 

personen vi intervjuade hade. Den semi-strukturerade metoden motiveras dels av att vi hade 

komplexa och öppna frågor och dels av att frågornas följd behövdes skifta under intervjuernas 

gång. Vi formulerade våra frågor för de huvudsakliga intervjuerna utifrån information vi fick 

under två telefonintervjuer. Telefonintervjuerna gav oss information om organisationen och 

en uppfattning om vilka problem som tycktes finnas i organisationen. 
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3.5 Respondenterna  
	  

Tack vare telefonintervjuerna fick vi en uppfattning om vilka personer som skulle kunna vara 

intressanta att intervjua sett från vårt syfte. Vi ville dels få intryck från olika nivåer i 

organisationen och dels intervjua personer som dagligen jobbar med att förmedla de 

överordnades önskade tillvägagångssätt till den övriga personalen, d.v.s. controllers. Vi valde 

därför att intervjua fyra controllers vilka hade en god bild över hur regler var tänkt att 

förmedlas i organisationen. För att sedan få en uppfattning om controllernas bild av de 

formella reglerna stämde överens med de överordnades bild intervjuades två 

avdelningschefer. Utöver de förberedande telefonintervjuerna har vi utfört åtta intervjuer. Av 

de åtta intervjuobjekten var en person externt inhyrd som konsult, resterande var anställda i 

organisationen och hade innan fusionen varit anställda i något av de fusionerade företagen. 

Utöver de redan nämnda controllers och avdelningscheferna intervjuades en projektledare för 

tjänstemän och en extern konsult. Vi valde att intervjua konsulten då vi misstänkte att denne 

kunde ge en mer översiktlig och objektiv syn på hur förändringsprocessen gått till. Att få olika 

perspektiv på verksamhetsplaneringen ansåg vi som viktigt för att ge en nyanserad bild av 

förändringsprocessen. 

 
3.6 Intervjuerna och presentation av materialet 
 

Telefonintervjuerna ägde rum under november månad 2012. De huvudsakliga intervjuerna 

utfördes 10-11 december 2012. Längden på intervjuerna skiftade mellan 30 och 70 minuter. 

Eftersom det skulle vara svårt att komma ihåg allt som sades under intervjuerna valde vi att 

spela in samtliga intervjuerna efter godkännande av respondenterna. Att spela in intervjuerna 

är enligt Saunders et al. (2009) användbart, för att exakt kunna återge vad respondenterna 

sade. Avsaknad av ljudinspelning kan annars, enligt dem, leda till att viktiga delar kan missas 

att ta med. 

 

Transkribering har skett gällande de mest relevanta delarna av intervjuerna. Inledande frågor 

och svar samt frågor och svar som visade sig irrelevanta har därmed inte transkriberats. 

 

Alla respondenter informerades om att deras identitet inte skulle röjas då vi förutsatte att detta 

skulle leda till mer öppna och sanningsenliga svar. Då vår studie till viss del handlar om att 

utröna var och hur organisationen har problem ansåg vi att anonymitet skulle vara 
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fördelaktigt, speciellt avseende de känsliga frågorna. Intervjuobjektet kommer inte att nämnas 

vid namn utan hänförs istället till utifrån sin titel. 

 

3.7 Validitet och reliabilitet 
 

Enligt Graziano och Raulin (1989) handlar validitet om att säkerhetsställa en metod, att det 

som observatörerna har tänkt att undersöker faktiskt är det som undersöks. Uppsatsens 

validitet ska således säkerställa att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts. I vårt fall gäller 

det kopplingen mellan formella regler och informella rutiner. Detta har mätts genom 

intervjuer. För att säkerställa att respondenternas svar innehåller det vi vill mäta har frågorna 

byggts upp med medvetenhet om att felställda frågor riskerar att leda till en bristande 

validitet. Vi genomförde därför två förberedande telefonintervjuer och undersökte om svaren 

kunde kopplas till det som skulle mätas. Efter vissa små justeringar kunde det försäkras att 

frågorna gav svar gällande vårt intresseområde. Det kan därmed sägas att det som skulle 

mätas faktiskt mättes med hjälp av välavvägda frågor. Eftersom vissa begrepp kan anses vara 

aningen diffusa bland icke invigda anpassades språket och begreppen till ett mer vardaglig 

uttryckssätt (Saunders et al., 2009). Att uttrycka sig så att alla förstår samtidigt som 

validiteten ska upprätthållas är naturligtvis en utmaning. Även denna del utvecklades genom 

telefonintervjuerna som sedan formade de slutgiltiga frågorna.  

 

Enligt Graziano och Raulin (1989) definieras reliabilitet som hur pass pålitlig de använda 

mätmetoderna eller mätinstrumenten är. De menar vidare att oavsett vem som mäter resultatet 

så skall det bli detsamma. Ett sätt att försäkra detta är att frågorna till respondenterna är 

välformulerade så att de inte riskerar att misstolkas. Eftersom vi använde oss av relativt öppna 

frågor minskar möjligheten att påverka reliabiliteten. Med öppna frågor minskar dock risken 

för att intervjuaren leder respondenterna (Saunders et. al., 2009). När alla intervjuer hade 

utförts fanns tydliga mönster att utläsa i svaren. Då alla respondenter svarade på snarlika sätt 

på relativt öppna frågor bör resultatet ha blivit detsamma oavsett vem som mätte. En annan 

faktor som ökar uppsatsens reliabilitet är det faktum att alla respondenter var anonyma. 

Därmed minimeras risken för att de ger svar som de tror att exempelvis deras överordnade 

förväntar sig att de ska svara (Saunders et. al., 2009). 
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Eftersom vi studerat ett fenomen i en specifik situation är uppsatsens resultat endast möjligt 

att generalisera på ett teoretiskt plan (Saunders et. al., 2009). Dessutom kommer sannolikt 

framtida forskning på områden att öka reliabiliteten.  

 

3.8 Val av frågor 
 

Vår forskningsfråga är vad en fusion får för konsekvenser på en organisations formella regler 

och informella rutiner. Denna fråga har besvarats med hjälp av den institutionella teorin. 

Denna koppling är logisk då tidigare forskning om formella regler och informella rutiner har 

gjorts utifrån den institutionella teorin. Teorin har sedan kopplats till våra frågor genom att vi 

formulerat dem för att få en bild av hur de formella reglerna och de informella rutinerna såg ut 

innan och efter fusionen. Då vi var intresserade av hur en organisation hanterar en situation 

där två uppsättningar av formella regler och informella rutiner fanns präglades frågorna av 

detta. Den institutionella teorin hanterar frågeställningen hur icke överensstämmande formella 

regler och informella rutiner påverkar organisationen. Vi har därför utrett om dessa stämde 

överens med varandra och när det konstaterades att så inte var fallet fick respondenterna 

förklara vilka tillvägagångssätt som styrde deras arbete. Detta har utgör grunden för vår 

analys. 
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4 Empirisk undersökning 
 

Detta avsnitt har strukturerats enligt följande: först presenteras fallorganisationen (4.1), sedan 

presenteras materialet som vi fått fram från intervjuerna (4.2, 4.3, 4.4).  Presentationen utgår 

från vår teoretiska grund och är en kombination mellan förklarande text och belysande citat 

från intervjuerna. Detta ska sedan utgöra grund för analysen som följer i kapitel fem. Därefter 

följer en sammanfattning av empirin (4.5). Avslutningsvis hanteras en potentiell förklaring till 

varför nya informella rutiner inte fått fäste i organisationen (4.6). Subavsnittet benämns ”brist 

på feedback”. Slutligen sammanfattas även den senare delen (4.7). 

 
4.1 Fallorganisationen 
 

Trafikverket bildades 1 april 2010 och har cirka 6500 anställda. Huvudkontoret finns i 

Borlänge. Verket har regionkontor i bland annat Luleå, Gävle, Stockholm, Eskilstuna, 

Göteborg och Kristianstad. Trafikverket ansvarar bland annat för långsiktig planering av 

transportsystemet för vägtrafik, järnvägstrafik samt för byggande, drift och underhåll av de 

statliga vägarna och järnvägarna. Trafikverket prövar också frågor om statligt bidrag till 

svensk sjöfartsnäring och verkar för tillgänglighet i den kollektiva persontrafiken genom 

bland annat upphandling av avtal (www.trafikverket.se). 

 

Trafikverket omfattar verksamheten vid tidigare Banverket och Vägverket. Både Banverket 

och Vägverket använde sig av BSC innan fusionen men omfattande förändring har skett 

gällande styrkorten vilket är en del av verksamhetsplaneringen i stort. Förändringen gällande 

verksamhetsplaneringen kom även att präglas av effektiviseringsarbete. Som ovan nämnts 

(1.4) hanteras endast verksamhetsplaneringen i denna uppsats men det bör tilläggas att 

fusionen ledde till en förändring gällande även andra delar av organisationen som ett led i 

effektivisering. Förändringen av verksamhetsplaneringen var i hög grad ett arbete med 

effektivisering vilket ledde till nya rollsättningar och skiftade arbetsuppgifter. 

 

4.2 Formella regler 
 

Efter fusionen av Banverket och Vägverket skapades helt nya formella regler för 

verksamheten. Äldre formella regler från de fusionerade organisationerna skulle slopas för att 
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skapa en helt ny organisation. Trafikverket skulle inte bli gamla Banverket och Vägverket 

utan nya Trafikverket. Avdelningschef 1 beskrev de nya formella reglerna på följande sätt: 

 

“En helt ny metodik användes. Det byggdes upp från grunden. Det har inte blivit så 

att organisationen har färgats av något av de gamla verken. Man skapade helt nya 

regler (...) Anledningen till att Trafikverket valde att bygga upp sin nya verksamhet 

från grunden, var att det inte ansågs vara praktiskt möjligt att få med vissa gamla 

regler. Det här är unikt till sitt slag. Jag tror det beror på att något program av den 

här magnituden aldrig tidigare genomförts, inom en myndighet.” 

 

Även den externa konsulten uppfattade genomgående problematiken på samma sätt som de 

anställda i organisationen. Hon sammanfattar med att säga: 

“Jag har fått försöka att alternativt skapa egna underlag som skickas till de som är 

ansvariga för att få bekräftelse på vad som gäller. Detta är mycket tidskrävande och 

medverkar till mycket stor osäkerhet då många inte vet hur det ska vara” 

 

De formellt uttalade förfarandesätten var således helt nya inom Trafikverket. Med detta 

tillvägagångssätt undvek organisationen att två uppsättningar gamla formella regler motsade 

varandra och skapade problem. Motsättningar baserade på hur saker och ting gjorts tidigare i 

de båda organisationerna skulle undvikas. Avdelningschef 1 förklarade att: 

     

“Min personliga bedömning är att det är mest framgångsrikt att säga: så här gör vi i 

vår nya verksamhet, och sedan får alla anpassa sig efter detta.” 

 

Detta ledde dock till vissa osäkerhetsmoment i organisationen. Med de nya formella reglerna 

följde en rad svårigheter vars lösningar inte kunde hittas i manualer eller i andra formella 

regler. Controller 1 beskriver problemet på följande sätt: 

 

“I detalj är det inte beskrivet hur man ska ta sig från A till B. Man har inge stöd i hur 

man gör saker, och just att det är så mycket förändringar hela tiden gör att man har 

inget att luta sig tillbaka på.” 

 

En stabilitet kom därmed att saknas som en följd av de nya formella reglerna. De anställda 
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tvingades därför använda sig av informella rutiner för att det vardagliga arbetet skulle 

fortskrida utan alltför kraftiga förseningar och andra problem. Detta var inte en följd av att de 

anställda motsatte sig förändringen utan snarare att de nya formella reglerna inte erbjöd 

lösningar på alla problem och inte fungerade i praktiken. Controller 2 menade att: 

“Direktiven uppifrån ger inga lösningar och fungerar inte i praktiken. För att undvika 

problem och förseningar måste vi fylla i dem.” 

 

4.3 Informella rutiner 
 

Eftersom de nya formella reglerna skapade problem med stabiliteten fick de anställda därmed 

arbeta fram egna sätt att lösa uppgifterna de tillskrevs. Det logiska steget kan tyckas vara att 

då ta stöd av gamla informella rutiner för att undvika att allt blir helt nytt. Detta var dock inte 

möjligt eftersom inga av de gamla informella rutinerna passade in i den nya verksamheten. 

Controller 3 beskrev problemet: 

 

“Det går inte att stödja sig på gamla tillvägagångssätt eller rutiner. Lösningar på 

problemen sker ad hoc.” 

 

Controller 2 såg problemet på ett liknande sätt: 

“Gamla rutiner passar inte in i de nya processerna och de bristfälliga reglerna kan 

därför inte kompletteras med äldre, utprovade rutiner. Nya tillvägagångssätt och 

alternativa lösningar är tvungna att hittas. Detta leder till problem.” 

 

Avdelningschef 1 tycktes inte lyfta fram ovanstående som något större problem men hade 

samma åsikt gällande det faktum att några riktlinjer för hur saker och ting skulle ske inte 

fanns: 

 

“Direktivet säger: ta dig från A till B, genom C. Men man blir ibland tvungen att ta en 

annan väg. Ingen uppifrån förklara hur man ska ta sig fram, utan det görs själv. Om 

vägen C inte fungerar så får man själv välja en annan väg, kanske vägen D, så länge 

man kommer fram till B. Rutinerna är helt nya. Det är upp till den som levererar att 

bestämma själv. Man får dock inte välja helt själv eftersom hänsyn måste tas till hela 
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verksamheten (...) Man skapade helt nya regler, och tog inte med någon form av 

informella rutiner från tidigare verksamheter.” 

 

Även Avdelningschef 2 gav intrycket att det saknas instruktioner för hur saker skulle ske: 

“Idag, jämfört med förr, formar jag egna rutinerna mycket mer. Detaljerna kring de 

stora direktiven formar jag. Det finns inga regler gällande hur de ska formas (...) I 

styrkortsmodellens dokument finns det information om hur man ska tänka. Jag får 

tänka själv hur jag ska göra. Även ifall det är något nytt så kan jag ”falla tillbaka” på 

min tidigare erfarenhet.” 

 

Avdelningschef 2 var den enda respondenten som hade en helt ny position efter fusionen men 

även den enda som kände att det gick att “falla tillbaka” på tidigare erfarenhet. Hon 

utvecklade och definierade sin tidigare erfarenhet som en allmän kunskap om 

verksamhetsplanering. Hon tillade dock att: 

“När de gamla rutinerna från Vägverket inte fungerar i dagens verksamhet, så 

försöker vi att skapa nya rutiner på hur vi ska arbeta. Alltså man förkastar oftast de 

gamla rutinerna för de fungerar inte.” 

 
4.4 Sammanfattning gällande formella regler och informella rutiner 
 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att nya formella regler har införts i Trafikverket. 

Vidare är de gamla informella rutinerna obsoleta och nya har därför behövt formas. Detta har 

lett till en stor osäkerhet i hur saker och ting ska ske. Att fortgående lösa problem ad hoc är 

både tidskrävande och problematiskt. När nya formella regler skapas modifieras dessa 

normalt till rutiner vid användandet. Huruvida ledningen finner de informella rutinerna som 

acceptabla eller inte är avhängigt feedback. En feedback som tycks saknas inom Trafikverket 

vilket visas på nedan. 

 
4.5 Brist på feedback 
 

Före fusionen använde både Banverket och Vägverket ett informationsprogram som heter 

PULS. Detta program används även nu efter fusionen i en allt större utsträckning, dock har 
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den ökande användningen av PULS lett till att problem uppstått. På grund av avsaknaden på 

förståelse hos de anställda, om varför saker är som de är och vad informationen ska användas 

till så har möjligheten till att bygga upp informella rutiner försvårats. På grund av bristfällig 

kommunikation mellan olika hierarkiska delar i Trafikverket blir de informella rutinerna i 

informationskommunikationen problematiska då de anställda inte får chansen att förstå 

helheten i det arbete de gör. Detta beskrivs av Avdelningschef 1 på följande sätt: 

 

”Den information som vi skickar in i PULS, på beställning av ledning, får vi ingen 

respons på, bilden man får är som man skickar in något i ett ”svart hål, att 

informationen bara försvinner.” 

 

Avdelningschef 1 menar vidare att det inte finns något forum för de olika divisionerna, där de 

kan föra en dialog eller få feedback från ledning och vad den information de skickar in 

används till. Svar som hur och vad den inskickade informationen sedan används till ges ej. 

Inte heller ges något svar på om de uppgifter som de gör, är rätt, eller ifall det i egentligen är 

felaktiga. Inte ens avdelningschefens chef, har en dialog med generaldirektören, här är det 

samma som på tidigare nivåer i hierarkin, det vill säga att det är en envägs dialog uppifrån. 

 

Avdelningschef 1 beskriver sedan detta ”svarta hål” som ett fenomen som uppkommit i och 

med fusionen. Han själv jobbade innan fusionen på Vägverket, där använde de sig också av 

PULS som informationsprogram, där data skickades in och ut. Dock fanns där ett forum för 

de olika divisionerna. Vid inskickande av information genomfördes även en presentation för 

ledning om vad siffrorna innebar, sedan fördes en dialog mellan, i detta fall, avdelningschefen 

och ledning. Denna dialog gjorde att en större förståelse fanns för vad ens information 

används till och hur den hjälper till i det stora hela. 

 
4.6 Sammanfattning gällande brist på feedback 

 

Enligt avdelningschefen så leder bristen på feedback till att tidigare lösningar av problem 

varken bekräftats som korrekta eller kritiserats som felaktiga. När liknande problem uppstår i 

framtiden saknas vägledning som förklarar om den tidigare lösningen var bra eller dålig. 

Bristen på feedback hindrar därmed en utveckling av informella rutiner. 
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5 Analys 
 
Detta avsnitt är uppbyggt enligt följande. Först beskrivs kort vad som skett på Trafikverket 

(5.1) följt av hur formella regler och informella rutiner formas (5.2). Därefter diskuteras den 

lösa kopplingen (5.3), stabilitet (5.4) och symbolik (5.5). Avslutningsvis behandlas förändring 

(5.6). 

 

5.1 Trafikverket – det här har skett 
	  

En fusionering av Vägverket och Banverket skapade den nya myndigheten Trafikverket. Helt 

nya formella regler formulerades för den nya organisationen. Dessutom var gamla informella 

rutiner inte användbara på grund av helt nya processer. Användandet av nya formella regler 

och nya informella rutiner försvårades vidare av en bristande feedback som ledde till att nya 

informella rutiner inte fick fäste i organisationen. 

 

5.2 Formandet av formella regler och informella rutiner 
 

Burns och Scapens (2000) beskriver formella regler som formellt uttalade förfarandesätt. De 

ska förklara hur en uppgift ska utföras. Dessa kan ta sig uttryck i exempelvis ett 

ekonomistyrningssystem. Att nya formella regler införts i Trafikverket råder det inga tvivel 

om. Vidare förklarar Burns och Scapens (2000) att typexemplet av när formella regler 

förändras är när ett nytt ekonomistyrnings- eller standardiseringssystem införs. Om 

exempelvis ett nytt standardiseringssystem införs kan de formella reglerna ta sig utryck i en 

manual som definierar hur systemet ska användas. Trafikverkets förändringssätt skiljer sig 

därmed från typexemplet. Ett införande av ett nytt ekonomistyrningssystem kan ha olika 

syften men en gemensam nämnare är ofta att en befintlig organisation ska förändras men 

bibehålla sin identitet. Organisationen vi har undersökt är dock en ny organisation som i och 

för sig ska fylla funktionerna som de fusionerade organisationerna fyllde men som ska göra 

detta på ett nytt sätt. Trots att det inte rör sig om ett typexempel av förändring så finns det 

grundläggande rekvisitet för en förändring, nämligen att nya formella regler införts. 
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När dessa nya formella regler implementeras kan modifikationer ske, antingen medvetet eller 

omedvetet. Medvetna modifikationer kan ske som en följd av motstånd inom organisationen 

eller på grund av specifika omständigheter inom organisationen. Omedvetna modifikationer är 

konsekvenser av missförstånd eller om formella reglerna är opassande utifrån 

omständigheterna. Oavsett om modifikationerna är medvetna eller inte kommer 

implementeringen leda till att informella rutiner skapas och dessa kommer att reproduceras 

över tid. På detta sätt skapas formella regler och genom implementering formas informella 

rutiner (Burns & Scapens, 2000). I Trafikverket har implementeringen av de formella reglerna 

lett till en modifikation som kan beskrivas som en kombination av medvetet och omedvetet. 

De anställda beskrev osäkerheten som uppstod som en följd av vagt formulerade formella 

regler. Osäkerheten tycks ha lett till missförstånd då chefer och anställda har olika syn på 

regelverket. Vissa anställda menade också att direktiven i vissa fall inte fungerar i praktiken. 

Modifikationerna av de formella reglerna kan därmed beskrivas som omedvetna som en följd 

av missförstånd och på grund av att de var opassande utifrån omständigheterna. Men även 

medvetna modifikationer av de formella reglerna har skett. Något motstånd inom 

organisationen tycks, utifrån intervjuerna, inte ha förekommit men det som, av Burns och 

Scapens (2000), benämns som specifika omständigheter har förelegat. När direktiven inte ger 

några lösningar modifieras de medvetet av de anställda och modifikationerna vid 

implementeringen kan därmed även beskrivas som medvetna utifrån Burns och Scapens 

(2000) definition. De olika sätten att implementera de formella reglerna kan möjligtvis 

förklaras av bristande feedback (vilket vi återkommer till i 5.4). 

 

5.3 Lös koppling 
 

Som ovan nämnts, kan olika sorters modifikationer av de formella reglerna leda till att de 

informella rutinerna får en annan form än de formella reglerna. När de formella reglerna inte 

stämmer överens med de informella rutinerna benämns de som löst kopplade (DiMaggio & 

Powell, 1991). De anställda i Trafikverket har tydligt uttryckt att deras tillvägagångssätt 

skiljer sig från de formellt uttalade förfarandesätten, det vill säga de formella reglerna. För 

tydlighetens skull kan det även nämnas att relationen mellan formella regler och informella 

rutiner i Trafikverket varken kan karakteriseras som en tät koppling eller som en frikoppling. 

Vid tät koppling delar formella regler och informella rutiner identitet vilket inte är fallet 

gällande Trafikverket. Vid frikoppling är de formella reglerna och de informella rutinerna inte 
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mottagliga för varandra vilket inte heller är fallet i Trafikverket utan skillnaden mellan de 

formella reglerna och de informella rutinerna är utmärkande men de är fortfarande mottagliga 

för varandra. De kan därmed kategoriseras som löst kopplade.   

 

5.4 Stabilitet 
 

Flera författare ser lös koppling mellan formella regler och informella rutiner som en 

nödvändig förutsättning för att en förändring ska kunna genomföras utan att hota stabiliteten i 

organisationen (se bl.a. Meyer & Rowan, 1977; Oliver, 1991; Lukka, 2007). Författarna 

menar att förändringsprocessen är en fin balansgång mellan förändring och stabilitet och att 

den lösa kopplingen utgör en buffert mellan formell struktur och vardagliga aktiviteter i syfte 

att skydda organisationens tekniska kärna från friktioner som följer av förändringar i 

institutionerna (Nor-Aziah & Scapens, 2007). Applicerat på Trafikverket innebär denna 

ståndpunkt att fusionen förde med sig en ny formell struktur i och med att nya formella regler 

infördes och de vardagliga aktiviteterna, d.v.s. de informella rutinerna, därmed ska fungera 

som en buffert för att skydda organisationens tekniska kärna från friktioner som följer av 

förändringar. Enligt Lukka (2007) kan den lösa kopplingen ”rädda” organisationer i dessa 

situationer, på så sätt att när nya formella regler införs men inte följs kan de informella 

rutinerna ”hålla båten flytande” och vice versa. Detta är dock inte hur saker och ting har 

utspelat sig i Trafikverket. Vid första anblick i verket såg problemet ut att vara en dubbel 

uppsättning av informella rutiner med tänkbara motsättningar som följer av detta men det 

visade sig att de gamla informella rutinerna från både Vägverket och Banverket var obsoleta 

som en konsekvens av de helt nya formella reglerna. Med Lukkas ord saknades det en 

stabilisator som kunde “hålla båten flytande”. Avsaknaden av stabilitet framhölls även av 

flera respondenter som ett problem. 

 

Burns och Scapens (2000) påstående att förändringar av de formella reglerna i vissa fall kan 

möjliggöra en stabilitet hos de informella rutinerna gäller således inte i Trafikverket. Lukkas 

(2007) invers, att en förändring av de informella rutinerna kan tillåta att de formella reglerna 

hålls stabila, stämmer inte heller överens med verkligheten i Trafikverket. Oavsett om de 

formella reglerna eller de informella rutinerna är det som fungerar som stabilisator är 

målsättningen densamma, nämligen att minimera hot mot flexibilitet och autonomi samt att 

undvika utvärderingar och kontroll av den vardagliga verksamheten (Nor-Aziah & Scapens, 
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2007). Trots att Trafikverket saknar stabilisator har inte de av Nor-Aziah & Scapens (2007) 

uppmärksammade hoten upplevts. Flexibiliteten och autonomin har snarare ökat efter 

fusionen men däremot kan bristen på utvärderingar och kontroll av den vardagliga 

verksamheten ses som ett problem i Trafikverket. Bristen på utvärderingar (feedback) i 

Trafikverket hindrar utvecklingen av informella rutiner. Detta leder i sin tur till att många 

återkommande problem i det vardagliga arbetet inte får enhetliga lösningar utan att problem 

istället löses ad hoc.  

 

Bristen på utvärderingar framhölls endast av en av respondenterna som ett problem och bör 

därför inte överskattas. Förändringen och stabilitetens samexisterande är inte, som Burns och 

Scapens (2000) påstår, ett nödvändigt fenomen för genomförandet av en förändringsprocess. 

Författarna menar att stabiliteten bevarar organisationers tillvägagångssätt och kunskaper som 

inpräntats i institutioner. Trafikverket är ett exempel på hur kunskap kan föras vidare i en 

förändringsprocess trots att stabilitet saknas. Studien har således uppmärksammat något som 

kan komplettera den befintliga teorin. 

 

5.5 Symbolik 
 

Lös koppling har således framhållits som något positivt då det erbjuder organisationen en viss 

del av stabilitet. Trafikverket har genomgått sin förändringsprocess med avsaknad av 

stabilitet. Detta har i och för sig lett till viss problematik men förändringen har trots allt 

genomförts. Som ovan nämnts bör den lösa kopplingen inte genomgående ses som en positiv 

bevarare av stabilitet utan bör även ses som ett hinder mot själva förändringen. Nor-Aziah och 

Scapens (2007) poängterar att en lös koppling kan innebär att en förändring blir symbolisk, 

det vill säga att en förändring av de formella reglerna inte ger något avtryck på förändringen 

av de informella rutinerna och någon faktisk förändring sker således inte. Denna 

argumentation sker utifrån idén att de informella rutinerna bevaras som ett substitut för de nya 

formella reglerna. I denna bemärkelse är Trafikverkets förändring således inte symbolisk då 

även de gamla informella rutinerna har slopats. I linje med detta kan även Meyers och 

Rowans (1997) argument, i dess renaste form, avseende förändringen som en 

legitimitetssymbol förkastas. Författarnas argumentationslinje bygger på att nya formella 

regler införs som ett spel för galleriet medan de informella rutinerna fortsättningsvis styr hur 

organisationen fungerar. De menar även att motsatsen används, det vill säga att en förändring 
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görs men sett utifrån behåller organisationen sina tidigare tillvägagångssätt. Detta görs, enligt 

författarna, för att öka organisationers sociala legitimitet genom att behålla institutionella 

myter. För att undvika att detta sker på bekostnad av teknisk effektivitet behålls de fungerande 

formella reglerna eller, som i det tidigare nämnda fallet förändras de formella reglerna. Den 

genomgående tanken är att hålla upp en fasad utåt. I vissa fall ställs förväntningar på 

organisationer att de ska förändras trots att de vill fortsätta som de gör och i andra fall 

förväntas organisationen agera som den alltid ha gjort trots att förändringar behöver göras. 

Detta är extra intressant gällande Trafikverket som är en statlig verksamhet och därmed får 

sin legitimitet av folket. Att genomföra en fusion för att upprätta en fasad att Trafikverket är 

en mer effektiv organisation för att erhålla legitimitet är dock ett allt för långsökt svar och 

inget i våra intervjuer tyder på att så är fallet. Det bör dock framhållas att oavsett om fusionen 

var tänkt som en symbolisk förändring, vilket Tolbert (1988) lyfter fram som en sannolik 

utgång, lett till en faktisk förändring både internt och externt. 

 

5.6 Förändring 
 

I fall där förändring genomförs av annan anledning än att erhålla legitimitet (vilket bör vara 

de allra flesta fall) framhålls i litteraturen den lösa kopplingen som ett fenomen som inte bara 

stabiliserar utan även neutraliserar effekten av en förändring (Siti-Nabiha & Scapens, 2005). 

Även gällande denna del utgår forskningen från att antingen gamla formella regler eller gamla 

informella rutiner behålls och därmed neutraliserar effekten av de nya informella rutinerna 

eller de nya formella reglerna. I Trafikverkets fall fanns varken gamla formella regler eller 

gamla informella rutiner som påverkade neutraliserande. Detta innebär inte att den lösa 

kopplingen inte påverkade förändringsprocessen negativt utan endast att det inte skedde på ett 

tidigare redogjort sätt. Det grundläggande problemet återfanns även i Trafikverket, d.v.s. att 

de anställda av olika anledningar inte följer ledningens direktiv. Detta har i stor utsträckning 

berott på otydliga direktiv och avsaknad av feedback.  

 

I sin fallstudie kommer Lukka (2007) fram till att informella rutiner minskade friktionerna av 

formella regler och räddade de anställda från en stor förändring. Mer konkret innebar detta 

att formella regler frångicks till fördel för informella rutiner. Direktiv gällande standardisering 

byttes ut mot merarbete i form av telefonsamtal och e-post, för att reparera problemen som 

uppstod när reglerna inte följdes. Lukka menar att forskningen stödjer argumentet att 
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förändring och stabilitet kan samexistera. Även om existensen av de formella reglerna i 

fallstudien inte kan ifrågasättas så saknar regler, som inte följs, genomslagskraft. Vad är då 

det positiva i att de anställda ignorerar ledningens direktiv och istället skapar ett eget 

informell tillvägagångssätt? Det framhölls ovan att alternativet möjligtvis var att de formella 

reglerna ignorerades i kombination med att de informella rutinerna inte kunde användas som 

substitut och all rapportering därmed hade uteblivit. I Trafikverket kunde inte de formella 

reglerna följas och informella rutiner saknades men trots detta har inte organisationen slutat 

fungera. Förändring och stabilitet behöver således inte samexistera i en förändringsprocess. 

Sannolikt har organisationen fortsatt fungera som en följd av att kunskapen hos de anställda 

trots allt först vidare efter fusionen.  
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6 Avslutning 
 

Uppsatsens avslutande del inleds med en slutdiskussion (6.1). Därefter följer slutsats (6.2) och 

till sist vårt bidrag och vidare forskning (6.3) 

 
6.1 Slutdiskussion 
 

Trafikverket införde nya formella regler som en följd av en fusion mellan Vägverket och 

Banverket. Av flera anledningar modifierade de anställda dessa formella regler vid 

implementeringen. Detta ledde till att de formella reglerna och de informella rutinerna blev 

löst kopplade. I motsats till vad tidigare forskare (se bl.a. Nor-Aziah & Scapens, 2007) 

kommit fram till har det i Trafikverket visat sig att den lösa kopplingen inte fungerat som en 

buffert mellan formell struktur och vardagliga aktiviteter i syfte att skydda organisationens 

tekniska kärna från friktioner som följer av förändringen. Förändringen i Trafikverket har 

istället helt slopat de gamla formella reglerna och de gamla informella rutinerna. Någon 

buffert har därmed inte funnits på de nivåer vi undersökt. 

 

Införandet av nya formella regler och nya informella rutiner har dock lett till vissa problem 

men dessa är inte en följd av att organisationen håller fast vid tidigare tillvägagångssätt utan 

beror snarare på otydliga direktiv och en bristande feedback. Med de nya direktiven följde en 

rad svårigheter vars lösningar inte kunde hittas i manualer eller i andra formella regler. De 

anställda tvingades därför använda sig av nya informella rutiner för att det vardagliga arbetet 

skulle fortskrida utan alltför kraftiga förseningar och andra problem. Detta var inte en följd av 

att de anställda motsatte sig förändringen utan snarare att de formella reglerna inte erbjöd 

lösningar på alla problem och inte fungerade i praktiken. I motsats till vad Burns och Scapens 

(2000) påstår, möjliggör inte de formella reglerna en stabilitet hos de informella rutinerna i 

vår fallstudie. Inte heller tycks de informella rutinerna tillåta en stabilitet hos de formella 

reglerna på det sättet Lukka (2007) beskriver. De informella rutinerna möjliggör i och för sig 

att det vardagliga arbetet fortskrider men detta är inte ett resultat av tidigare inarbetade 

rutiner, det vill säga gamla rutiner, som fallet var i Lukkas (2007) studie. Den lösa kopplingen 

leder till samma problem som tidigare forskare visat på men inte av samma anledning. Någon 

neutralisering av förändringen som en följd av gamla tillvägagångssätt förekommer således 

inte. I Trafikverket kunde inte de formella reglerna följas och informella rutiner saknades 
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lösningar fick därför sökas ad hoc. Kunskap har genom fusionen förts vidare trots avsaknaden 

av stabilitet. Det kan således konstateras, i motsats till vad Burns och Scapens (2000), Siti-

Nabiha och Scapens (2005) samt Lukka (2007) menar, att förändring och stabilitet inte 

nödvändigtvis måste samexistera i en förändringsprocess. 

 

6.2 Slutsats 
 

Vi kan därmed besvara vår forskningsfråga, vad en fusion får för konsekvenser på en 

organisations formella regler och informella rutiner, med att det är avhängigt huruvida de 

gamla tillvägagångssätten slopas eller behålls. I vår fallstudie inträffade det förra vilket ledde 

till att den tidigare presenterade bilden av den lösa kopplingens konsekvenser inte gällde. 

Skillnaden kan förklaras av fusionsmomentet. Tidigare forskning baseras på att antingen 

formella regler eller informella rutiner behålls i organisationen. Som bekant var så inte fallet i 

vår undersökning. Fusionen ledde därmed till en än mer omvälvande förändring vilket 

motbevisat den lösa kopplingens effekt som neutraliserande i den tidigare forskningens 

bemärkelse. Det bör dock tilläggas att kunskap inom organisationen fördes vidare vilket 

förhindrade ytterligare problem. Detta är sannolikt förklaringen till varför förändringen kunde 

genomföras. Med genomföring av förändring menas här att gamla formella regler och 

informella rutiner slopats och nya tillvägagångssätt, enligt respondenterna, har skapats. Då 

formella regler har slopats och informella rutiner inte kan användas har en faktisk förändring i 

någon mån skett. Resultatet innebär att vi belyser viktiga aspekter av teorin som inte berörts 

av den tidigare forskning som vi tagit del av. Kunskap kan föras vidare trots avsaknad i 

stabilitet gällande de gamla formella reglerna och de gamla informella rutinerna. 

 

6.3 Vårt bidrag och vidare forskning 

 

Vårt bidrag till teoretiker är att vi har byggt vidare på den redan etablerade teorin genom att 

undersöka den med en ny infallsvinkel, nämligen ett fusionsperspektiv. I just detta fall finns 

inte de gamla formella reglerna eller gamla informella rutinerna kvar vilket ger det 

institutionella ramverket en ny dimension. 

 

Vårt bidrag till praktiker är att, med hjälp av vår uppsats ge en bild av vad som är 
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problematiskt vid en fusion och vilka problem som följer av att slopa både de gamla formella 

reglerna och de gamla informella rutinerna.  

 

Kommande forskning skulle kunna fortsätta utveckla konsekvenserna av en avsaknad 

feedback till anställda och hur det är sammanhängande med den lösa kopplingen. Detta visade 

sig i vår studie motverka förändringsprocessen men eftersom det låg utanför vårt syfte gavs 

ingen möjlighet att utveckla detta vidare.  
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Bilaga 1 
 

Allmänt 

- Vilken är din roll i företaget? 

- Arbetade du i företaget innan förändringen tog plats? 

- Vilken var din roll i företaget innan förändringen och vad är den efter? 

 

Regler och rutiner 

- Hur såg reglerna/instruktionerna gällande verksamhetsplanering, till exempel ”direktivet”, ut 

innan förändringen? 

- Hur ser reglerna/instruktionerna gällande verksamhetsplanering, till exempel ”direktivet”, ut 

nu? Är de tydliga? Om inte, använder du dig av ditt tidigare arbetssätt för att lösa problem 

som uppstår? 

- Om de nya reglerna/instruktionerna inte överensstämmer med de gamla 

reglerna/instruktionerna, innebär det att de är nyformulerade (det vill säga nya efter 

fusionen)? 

-  Har förändringen lett till att sättet du arbetar förändrats? 

- Känner du att arbetssättet påverkas mer av Vägverkets gamla tillvägagångssätt eller 

Banverkets? 

 

     Koppling mellan regler och rutiner 

- Är det nya arbetssättet en följd av direktiv från ledningen? 

- Om inte, hur formas då arbetssättet? Vad ersätter reglerna? Hur uppkom dessa ersättningar? 

- Leder de alternativa (från reglerna) tillvägagångssätten till några problem eller för de med sig 

något positivt? 

 

 

 

 

 

 

 


