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Sammanfattning 
 
Titel:  Återuppbyggnad av strukturer efter en kris 

Författare:   Lisa Mattsson, Emma Lindmar 

Handledare:  Camilla Wernersson 

Institution:  managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs:  Kandidatarbete i Företagsekonomi, 10 poäng 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att ur ett meningsskapande perspektiv 
bidra till en ökad kunskap och förståelse om hur interaktioner 
mellan människor i en organisation kan återuppbygga strukturer 
efter en kris. 

Metod: För att nå vårt syfte har vi valt att arbeta med kvalitativa metoder. 
Vi har genomfört en gruppintervju med personal från hemtjänsten i 
Kronobergs län, vars strukturer rasade samman under stormen 
Gudrun. Vi undersökte hur de efteråt återuppbyggde strukturerna 
genom att analysera olika teman ur empirin.  

Slutsatser:  Osäkerhet, samhörighet, roller, beslutsfattande och rationalitet, är 
teman som alla är länkade till varandra, till 
strukturåteruppbyggande och till meningsskapande. Detta 
resonemang leder till slutsatsen att meningsskapande kan 
underlätta för strukturåteruppbyggande, och 
strukturåteruppbyggande kan i sin tur underlätta för 
meningsskapande.     

 
 
 
Abstract 
 
Title:   Reconstruction of structures after a crisis 

Authors:  Lisa Mattsson, Emma Lindmar 

Supervisor: Camilla Wernersson  

Department: School of management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 10 credits  

Purpose: Our purpose of this paper is to, with a sensemaking perspective, 
contribute to a higher knowledge and understanding about how 
interactions between people in an organization can reconstruct 
structures after a crisis.  

Method: To achieve our purpose we chose a qualitative method. We did a 
group interview with staff from the social service in Kronobergs 
län, whose structures collapsed during the storm Gudrun. We 
studied how they reconstructed the structures afterwards by 
analysing different themes taken from the interview.   
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Results:  Insecurity, connections, roles, decision making and rationality are 

all themes that are linked to each other, to rebuilding of structures 
and to sensemaking. This discussion leads us to the conclusion that 
sensemaking can facilitate rebuilding of structures, and rebuilding 
of structures can facilitate sensemaking.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund  
Idag är katastrofer ett hett samtalsämne, massmedia rapporterar dagligen om nya händelser i 
världen. Sverige har under det sista året varit drabbat av ett flertal allvarliga händelser. 
Julhelgen år 2004 spred Tsunamikatastrofen i Asien stora chockvågor genom Sverige. 
Landets julefrid bröts upp, en katastrof hade drabbat Sverige. Strax därefter inträffade det 
ytterligare en händelse som fick katastrofala följder för många företag och privatpersoner i 
Sverige. Lördagskvällen den 8 januari 2005 drog stormen Gudrun in över södra Sverige med 
orkanstyrka i vindbyarna. Träd föll över el- och telefonledningar. Vägar blockerades av 
nedfallna träd. Denna händelse har satt djupa spår och det kommer att ta lång tid att reda upp 
i förödelsen. I samband med dessa händelser började vi fundera över vad som egentligen sker 
i en organisation när katastrofer inträffar. 

1.2 Problemdiskussion  
1.2.1 Organisationen i kris. 
Inom organisationsteorin finns det en mängd olika förhållningssätt och teorier och det är inte 
alltid som dessa stämmer överens med varandra. Hatch (2002) beskriver situationen som att 
det finns lika många teorier som det finns organisationer. Anledningen till detta kan vara att 
organisationsteori som ämne är ett relativ nytt begrepp. Men mängden förhållningssätt kan 
enligt Hatch (2002) även bero på att organisationsteorin är ett så brett område, inspiration och 
idéer hämtas från många olika områden för att kunna skapa förståelse kring fenomenet. När 
det talas om en kris så lägger olika människor ofta in olika värderingar och betydelser i detta 
begrepp. Skoglunds och Olssons (1995) definition på kris lyder:  
  

”En händelse som utgör ett hot mot människor, materiella och immateriella 
värden och där åtgärder utöver de normala krävs för att bemästra situationen.” 
(Skoglund och Olsson, 1995, s. 14)  

 
Enligt dessa författare kännetecknas krisen av att vanliga handlingsmönster i organisationen 
är otillräckliga för att lösa en uppkommen situation, och ovanliga åtgärder måste användas 
för att hantera situationen. Bang (1999) förklarar att en annan aspekt är 
överraskningsmomentet, krisen kommer som en överraskning. Även om anledningen till 
krisen går att förutse så är det okänt när eller hur den inträffar. En tredje faktor är tiden, som 
lätt kan förvärra krisen då människor ofta upplever att de arbetar mot tiden. Oförmågan att 
agera och ovissheten rörande krisens förlopp och slut är ytterligare faktorer. Vidare förklarar 
Bang (1999) att kriser i omgivningen som en allvarlig händelse som organisationen inte kan 
ignorera och som gör att organisationen måste bemöta de hot som situationen skapar. Det kan 
enligt Bang (1999) exempelvis röra sig om naturkatastrofer, kraftig konjunkturnedgång eller 
uppkomsten av nya uppfinningar som revolutionerar marknaden. Enligt Chong (2004) är 
kriser negativa händelser som t.o.m. kan leda till att en organisation upphör att existera. 
Keown-McMullan (1997) påpekar att en kris inte nödvändigtvis behöver vara negativ.  

1.2.2 Struktur för att bygga organisationen   
Hatch (2002) menar att en organisation kan ses som en helhet. Denna helhet är uppbyggd av 
flera olika delar. Dessa delar kan ses som ett samspel mellan kulturer, teknologi och 
strukturer. Strukturer samverkar som olika band mellan de olika delarna av helheten, 
strukturer bygger ihop och stärker helheten. Strukturer kan ses som relationer mellan olika 
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element. Det kan vara sociala element som människor, positioner eller avdelningar inom en 
organisation. Strukturer kan även vara fysiska och innefatta beståndsdelar som bygger upp en 
organisation, t ex den geografiska placeringen, layouten av byggnader, designen eller den stil 
som organisationen faller inom. Denna samverkan mellan olika delar i en helhet är grunden 
för stabiliteten i en struktur och avgörs genom hur denna samverkan ser ut.  
 
Ett sätt att se på katastrofer, är att strukturer faller samman. Weick (1993) förklarar att under 
en katastrof kan människor plötsligt känna att omgivningen inte längre är rationell och 
systematisk. En känsla av att man aldrig befunnit sig där innan, ”jag vet inte vem jag är eller 
vem som kan hjälpa mig”. Detta är motsatsen till de`javu. 
 
Strukturer kan studeras på olika sätt. Vissa författare, t ex Bakka, Fivelsdal och Lindkvist 
(1999) menar att strukturer kan uppkomma genom att ledningen bestämmer hur den ska se ut 
och fungera. Medan andra såsom Seeger et al (2005) anser att strukturer i en organisation 
byggs upp genom att de människor som verkar i den samspelar med varandra. Det blir nät av 
interaktioner som bildar de byggstenar som tillsammans skapar helheten. Dessa strukturer kan 
förändras och rasa samman utan att en katastrof har inträffat, men förändringarna planeras då 
strategiskt. Förändringar som dessa finns det flera forskare som har studerat, bl a Ericson 
(1998). Om en kris inträffar och leder till en strukturförändring måste enligt Seeger et al 
(2005) dock de grundläggande förändringarna ske direkt utan strategiska överväganden. Då 
finns det inga förutbestämda regler om hur förändringen och återuppbyggnaden ska gå till. 
Här kan samspel och interaktioner mellan människor leda till att nya rutiner föds och till att 
strukturer bildas. Det är vår förhoppning att vi genom vårt arbete kan ge ett bidrag till att öka 
förståelsen inför denna process. 
 
Hatch (2002) förklarar i likhet med Seeger et al (2005) att det är de händelser som upprepas 
dagligen som bygger och stärker strukturer. Om detta mönster störs vid en kris blir strukturer 
förändrad. Dessa vardagliga händelser som genom spontana kontakter mellan deltagarna i 
organisationen efter upprepade tillfällen skapar rutiner. Det är dessa vardagliga rutiner som 
skapar strukturer i en organisation.  
 
Det ställs stora krav på en organisation efter en katastrof, flera viktiga bitar såsom 
problemlösning, beslutsfattande och finansiering måste fungera. Olika författare har studerat 
olika delar av denna återhämtning. Vissa undersökningar har fokuserat på språkets betydelse 
vid förändringsarbeten (Oswick och Montgomery, 1999) andra på ledarens roll (Eisenbach, 
Watson och Pillai, 1999).  
 
Vi har valt att studera hur strukturer kan återuppbyggas ur ett meningsskapande perspektiv 
eftersom vi ser detta som en viktig del vid återuppbyggnaden. Vikten av detta tar även Weick 
(1993) upp i sin artikel där han förklarar att trots att beslut fattas i organisationen kan 
återuppbyggnaden ändå vackla p.g.a. avsaknad av meningsskapande. Då katastrofen har en 
låg sannolikhet anser Seeger et al (2005) att dessa händelser ställer stora krav på 
meningsskapandet. Etablerade strukturer, rutiner, procedurer, regler, relationer, normer och 
uppfattningssystem brakar ofta samman eller bedöms som otillräckliga beroende på krisens 
art.  
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1.2.3 Strukturering som meningsskapande  
Genom att se strukturer som består av de olika interaktionerna och samspelen kan vi se den 
meningsskapande processen som ett verktyg för att belysa dessa samspel. 
Meningsskapande kräver enligt Weick (1995) interagerande, konversation, argumenterande 
och dialog med andra. Länkar och band som skapas genom socialt interagerande.  
 
Vi har sett att det finns en hel del teoretiska så väl som empiriska studier om 
meningsskapande processer vid en kris och hur medlemmarna i en organisation ska agera och 
handla för att förebygga en kris. Hur de meningsskapande processerna sedan ser ut vid 
återuppbyggande är något vi dock anser det finns för lite forskat kring. Vi ser därför vår 
uppsats resultat som en liten men viktig del att fylla ut den här delen av ämnet. Vi vill ta 
steget ytterligare och se vad som händer sedan när dessa strukturer och rutiner ska skapas på 
nytt. Vi har valt att studera denna återuppbyggnad för att på så sätt kunna öka förståelsen för 
hur det ser ut i en organisation som blivit drabbad av en kris och som försöker skapa nya 
rutiner för att kunna återgå till vardagen igen.  
 
Nathan (2004) har studerat den meningsskapande processen. Han fokuserar på hur människor 
kan finna mening genom att förstå hur ”tillbakablickande” kan stärkas och sedan användas 
för att förbättra organisatorisk ”framåtblickande”. Artikeln använder en teoribaserad empirisk 
undersökning av en krishändelse. Det empiriska fält Nathan (2004) grundar sin artikel på är 
en skola i USA där den så kallade Columbinekrisen inträffande år 1999, en våldshandling av 
skolelever, som ledde till 15 människors död. Sedan frågar artikelförfattaren sig hur den 
organisationen (skolan) och dess olika externa intressenter använde sin förståelse av denna 
händelse för att lära sig hur de kan förhindra dessa kriser från att hända igen. Nathan (2004) 
använder i sin artikel Weicks, m fl teorier om meningsskapande. Denne författare har även i 
vårt arbete bidragit med teori om meningsskapande. Något som skiljer våra studier åt är att 
Nathan (2004) inte har fokus på strukturåteruppbyggande i sitt arbete, något som vi i vårt 
arbete kommer att studera.  
 
Seeger et al (2005) menar att då en organisation befinner sig i kris kan det lättare studeras hur 
samspel och mening byggs upp genom olika nivåer av samarbete. Författarna har i sin studie 
kommit fram till resultat som ger stöd när kriser studeras som förändringsinförande händelser 
med potentialen att fundamentalt förändra formen, strukturen och riktningen för en 
organisation. Seeger et al (2005) studerar i sin forskarrapport hur denna förnyelsebehandling 
hjälpt ett företag att överleva en attack där över 600 anställda dödades och företagets kontor 
helt förstördes, World Trade Centerkatastrofen. Seeger et al (2005) visar i sitt arbete på hur 
organisationen kan ta tillvara på en kris för att omvandla denna till något som är positivt och 
leder till ekonomisk lönsamhet. Vi menar i likhet med författarna att meningsskapandet vid en 
krissituation, då de gamla strukturerna rasat samman, blir synligare. Vi lägger dock inte i vårt 
arbete fokus på huruvida en katastrof kan leda till ekonomisk lönsamhet eller ej. Vi vill 
istället trycka på vikten av de sociala samspelen att diskutera, kommunicera, informera, skapa 
trygghet och kontakt mellan de olika individerna i gruppen, och genom detta sätt återskapa 
eller bygga nya rutiner och återställa strukturer oavsett om företaget för den sakens skull ökar 
sin lönsamhet.  
 
Weicks teorier om meningsskapande har varit bidragande i vår uppsats. Vid en katastrof 
ställs organisationen inför något nytt och främmande. Genom att bedriva meningsskapande i 
organisationen kan det hjälpa till att strukturera upp detta okända. Meningsskapandet är 
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enligt Seeger et al (2005) till för att människor ska kunna förstå det okända och att kunna få 
en ökad förståelse inför den främmande situationen. Nathan (2004) menar att 
meningsskapande kommer av ett försök att skapa ordning och ge retroaktiv mening åt det 
som hänt.  
 
Weick (1993) har i en empirisk studie analyserat eldsvådan i Mann Gulch, vilken beskrivs i 
Macleans bok ”Young men and fire” (1992). Artikeln fokuserar på två frågeställningar; 
varför upplöses organisationer och hur kan de bli mer stabila? Weick (1993) visar på fyra 
källor till elasticitet i organisationen för att denna ska bli mer motståndskraftig när strukturer 
rasar samman under en kris. Vad Weick (1993) däremot inte lägger fokus på i sin artikel är 
hur denna meningsskapande process ser ut vid återuppbyggandet av strukturer. Vi vill med 
vår uppsats fortsätta arbetet med hur meningsskapande processer ser ut i organisationer som 
varit utsatta för en kris och strukturer fallit samman. Detta leder oss fram till 
frågeställningen: Hur återuppbyggs strukturer efter en kris, sett ur ett meningsskapande 
perspektiv?  

1.2.4 Val av empiriskt fält 
För att kunna förstå hur strukturer byggs upp efter att de rasat samman efter en kris, ville vi 
studera en organisation som har varit med om detta. Under stormen Gudrun som drog in över 
södra Sverige var en av de organisationer som drabbades hårt socialtjänsten i Kronoberg. 
Enligt rapporten ”Socialtjänsten och Gudrun” (2005) från Länsstyrelsen i Kronobergs län föll 
det cirka 250 miljoner träd där Gudrun hade dragit fram och detta ledde till att hundra 
tusentals människor blev utan el. Mitt i denna svåra situation hade socialtjänsten kvar sitt 
ansvar för att människor med olika behov av bistånd skulle få sin hjälp. Inom socialtjänsten 
faller bl a hemtjänstverksamheten, där personalen var aktiva ”ute på fältet” under stormen. Vi 
har valt denna organisation för att vi på så sätt ger oss ut på ett nytt empiriskt fält. Enligt vad 
vi erfarit under vår genomgång av litteraturen, har meningsskapande inte tidigare studerats 
här.  
 
Vi ser gruppen av hemtjänstpersonal som en organisation. Westleys (1990) definition på en 
organisation är: samma grupp av människor ska utföra en serie av rutiner och agera kring 
samma aktivitet under samma tid och plats.    
 
De empiriska undersökningar vi läst tidigare har fokuserat på att snabbt få tillbaka de sociala 
strukturerna för att företaget ska överleva. En anledning till att det är intressant att studera 
hemtjänsten är eftersom de skiljer sig från ett traditionellt vinstmaximerande företag i en 
konkurrerande miljö. De tjänster de erbjuder måste alltid finnas eftersom människor är 
beroende av dem.  
 
Inom hemtjänsten arbetar de med människor. Vi kan här se att dessa typer av organisationer 
har ett vardagligt inslag av interaktion och samspel med människor. Vi anser därför det kan 
vara intressant att studera den meningsskapande processen i denna organisation. Eftersom vår 
studie innehåller ett relativt nytt empiriskt fält, är vår förhoppning att uppsatsen i och med 
detta ökar kunskapen om meningsskapande.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att ur ett meningsskapande perspektiv bidra till en ökad kunskap 
och förståelse om hur interaktioner mellan människor i en organisation kan återuppbygga 
strukturer efter en kris.  
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2 Metod 
2.1 Att skriva en kvalitativ uppsats 
För att få svar på vår frågeställning har vi använt oss av kvalitativ forskningsmetod. Holme 
och Solvang (1997) menar att författaren utifrån sin problemformulering måste hitta den 
metod som bäst passar syftet. Eftersom vårt syfte är av förstående karaktär så har vi valt att 
använda en kvalitativ metod för att besvara vår frågeställning. Enligt Holme och Solvang 
(1997) kan de kvalitativa metoderna skapa en djupare och mer fullständig uppfattning om det 
som studeras i motsats till de kvantitativa metoderna där man söker mindre information om 
många undersökningsenheter. 
 
Då vårt kunskapssyfte ligger inom kategorin förklarande/förstående, ligger det här en skillnad 
mellan de båda metoderna. Andersen (1998) berättar att ett förklarande kunskapssyfte 
förklarar ett fenomen utifrån naturlagar. Det finns orsakssamband som alltid uppstår. Detta 
förklarande kunskapssyfte är inte aktuellt för oss, utan vi har ett förstående kunskapssyfte. 
Vid ett sådant syfte utgås det ofta från psykologiska eller socialpsykologiska 
problemställningar. Andersen (1998) förklarar vidare att det kan finnas många orsaker till ett 
visst fenomen men ingen logisk förklaring. Genom att bearbeta kvalitativa data använder vi 
en metod där vi analyserar. Vi är intresserade av att förstå hur det i en organisation kan 
återbyggas strukturer som rasat efter en kris. Då syftet är att skapa sig denna förståelse är det 
svårt att använda sig av kvantitativa metoder eftersom dessa innebär att informationen som 
används till största del är statistisk. 

2.1.1 Objektivitet vid kvalitativa studier 
Johannessen och Tufte (2002) menar att objektivitet är ett grundläggande drag vid forskning. 
De talar om de problem som finns i att värdera objektivitet. Författarna visar på att 
objektivitet bl.a. är att forskaren ska vara saklig, opartisk, fördomsfri och inte subjektiv på så 
sätt att han/hon låter sina egna känslor och uppfattningar dominera över befintlig fakta. 
Forskaren ska vara kritisk och överge sina egna uppfattningar om forskningsresultaten visar 
något annat.  
 
Varje utredare måste, oberoende av vilket perspektiv som denne utgår från, sträva efter 
saklighet som en form av objektivitet. Om detta inte uppnås kan trovärdigheten för 
undersökningen försvinna. Frågan om huruvida kvalitativa studier är objektiva är betydligt 
mer komplicerad än så. Kvale (1997) menar att det har ofta påståtts att den kvalitativa 
forskningsintervjun saknar objektivitet. Detta för att denna typ av undersökning är grundad på 
den mänskliga faktorn som är en viktig del under intervjusituationen. Lundahl och Skärvad 
(1999) beskriver tre huvudståndpunkter av sambandet mellan värderingar och kunskap.  
 

1. Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas 
2. Fullständigt objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör eftersträvas.  
3. Subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga sammanhang eftersom det 

subjektiva och objektiva här är omöjligt att skilja åt. 
 
När vi i vår undersökning strävar efter vad som nämns i den första punkten, fullständig 
objektivitet, menar vi strävan efter saklighet. Med saklighet menas att utredaren bör redovisa 
sina antaganden och perspektiv öppet och tydligt. I vår uppsats har vi försökt göra detta 
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genom att redovisa våra teoretiska utgångspunkter och vårt empiriska material i så stor 
utsträckning som möjligt. Vårt mål är att resultatet i vår uppsats i så stor utsträckning som 
möjligt, kommer bestå av objektiv fakta och våra subjektiva värderingar. Dessa värderingar 
och val visar på det sätt som Lundahl och Skärvad (1999) rekommenderar; på ett öppet sätt, 
genom att beskriva hur det empiriska utredningsarbetet gått till. Det finns många olika 
uppfattningar om objektivitet och hur den kvalitativa intervjun kan eller inte kan 
karakteriseras som en objektiv eller som en subjektiv metod.  
Kvale (1997) diskuterar kring tre ståndpunkter inom vilka objektivitet kan ses. 
 

1. Objektivitet som frihet från bias. Undersökningen innehåller kunskap som är 
undersökt och kontrollerad och som inte präglas av fördomar.  

2. Objektivitet är det samma som intersubjektiv kunskap. Data måste kunna prövas. Med 
detta menas att den underökning som gjorts skall om olika utredare gör lika 
observationer vid upprepade tillfällen, nå i stort sett samma resultat. Det finns två 
typer av intersubjektivitet. Aritmetik intersubjektivitet som avser en reliabilitet som 
mäts mekaniskt mellan flera oberoende utredare. Och den dialogiska 
intersubjektiviteten som uppnås genom diskussioner mellan de olika utredarna.  

3. Med objektivitet menas att det studerande objektets sanna natur avspeglas. Med detta 
menas att det finns en teoretisk förståelse inför det som studeras. På detta sätt ses den 
kvalitativa intervjun som objektiv. 

 
Vid en kvalitativ undersökning som vår kan objektivitet uppnås i en aritmetisk mening av 
intersubjektivitet. Trots att det skulle vara omöjligt att uppnå en enskild intervju exakt likadan 
som vi gjort i vår undersökning, kan det om flera intervjuare vid upprepade tillfällen utför 
intervjuer som vår få fram i stort sätt samma data som vi fått i vår intervju. Kvale (1997) 
hävdar att den kvalitativa intervjun varken är subjektiv eller objektiv. Huvudpunkten är den 
intersubjektiva interaktionen i intervjun. 

2.2 Perspektivinriktning 
I likhet med Ericsson (1998) anser vi att det är omöjligt att avbilda en individs verkliga 
meningsskapande. Det är inte möjligt att hävda att den verkliga, rätta, sanna eller slutliga 
tolkningen av en handling har gjorts. Däremot kan man försöka förstå någon annans 
handlingar genom att tolka dessa utifrån individernas utgångspunkter. Forskaren kan i 
tolkningsprocessen konstruera en bild av andra individers meningsskapande.  
 
Ericsson (1998) förklarar att det i princip finns två olika sätt att förstå en annan individs 
handling; förståelse baserad uteslutande på observation och förståelse baserad på individens 
utgångspunkter. Det förstnämnda, att förståelsen baseras uteslutande på observation, innebär 
att det utgås från att en individs handlingar kan studeras ganska förutsättningslöst och att 
individens handlingar på detta sätt kan förstås. Det går att identifiera en mening i en handling. 
Det är den sistnämnda som är aktuell om man vill förstå en annans individs skapande av 
mening. 

2.3 Undersökningsteknik 
Det material som vi använt i denna uppsats består främst av litteratur och vetenskapliga 
artiklar om kriser, strukturer och meningsskapande samt av intervjuer med personer i en 
krisdrabbad organisation. Vi har även tagit del av en rapport från Länsstyrelsen i Kronobergs 
län. Rapporten handlar om socialtjänstens arbete under och strax efter stormen Gudrun. I vår 
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studie använde vi oss både av sekundär- och primärdata vid empiriinsamlingen. Sekundärdata 
är något som någon annan redan har studerat och dokumenterat, och primärdata är det som vi 
själva samlar in i form av intervjuer.  

2.3.1 Intervjuer 
Vid närmare studier av en organisation görs det genom att delta i och observera den, ofta 
genom olika fältstudier. Hatch (2002) menar att fokus läggs på organisationen genom att 
betrakta den som ett objekt som ska analyseras. Fältstudier var dock inte någon aktuell metod 
för oss i vår studie. Detta på grund av att vi inte på förhand skulle kunna veta om en kris 
skulle äga rum och att strukturer skulle återuppbyggas. Vi har istället valt att studera denna 
process i efterhand. Vi har intervjuat ett hemtjänstpersonalteam och på så sätt fått ta del av 
vad som hände i deras organisation veckorna efter dess att de drabbats av orkanen Gudrun. 
Under intervjun berättade personalen att idag, ett år efter det att krisen var ett faktum är 
arbetssättet fortfarande inte helt återställt. Telefonnätet fungerar inte som det gjorde innan 
krisen och det leder till att deras arbetsrutiner inte ännu är helt återställda. När vi studerar 
strukturåteruppbyggnaden tittar vi dock på den närmsta tiden efter krisen. 
 
Intervjun genomfördes som en gruppintervju med tre personer ur en hemtjänstgrupp i 
Småland. Gruppen bestod av två undersköterskor och en enhetschef.  
 
Vi har använt oss av metoden intervju eftersom vi anser att vi på detta sätt kan få reda på hur 
en organisation bygger upp sin struktur efter en kris, sett ur ett meningsskapande perspektiv. 
Vi har valt att arbeta med gruppintervju och formen fokusgruppintervju. Anledningen till att 
vi gjorde detta val är att denna typ av intervju, enligt Trost (1997), ger utrymme för 
interaktion i gruppen vilket kan ge större insikt hos intervjupersonen om dennes egna åsikter.  
 
Gruppintervjuer får fram deltagarnas erfarenheter och skapar idéer, genom att samtalet bygger 
vidare på de tankar och uppslag som de medverkande har. Några nackdelar är de etiska 
problemen, att de dominanta och mer verbala personerna lätt tar över intervjusituationen och 
att det endast är deras synpunkter som kommer fram. De personerna som är mer tystlåtna kan 
ställas åt sidan av de andra eller ställa sig själva åt sidan. Dessutom bör intervjuaren vara 
uppmärksam på att deltagarna lätt samlas kring en åsikt som är ”passande” för situationen, 
vilket kan leda till att en enskild person har svårt för att sätta sig emot den ”gemensamma” 
åsikten. Trost (1997) menar vidare att det inte är lätt att hålla reda på vem som säger vad 
samtidigt som intervjupersonernas kroppsspråk och gester bör uppmärksammas.   
 
Under gruppintervjun som vi genomförde hos hemtjänsten kunde vi i likhet med vad Trost 
(1997) uppger, se att vissa personer kan ta större plats än andra under en intervju. Vi kunde 
under intervjun se att enhetschefen var den mest verbala av de intervjuade. Vi vet inte om det 
var så att denne hade lättare för att tala eller om det var så att de övriga i gruppen blev 
hämmade och inte vågade säga något som stod i strid med vad chefen sagt. Under samtalet 
fick vi dock uppfattningen att det var det förstnämnda som var orsaken, att hon hade lättare 
för att tala. Vi upplevde stämningen som god under intervjun. Vi fick som sagt inte 
uppfattningen att undersköterskorna kände sig hämmade eller rädda för att säga hur de kände 
och hur de upplevt krissituationen inför chefen. Detta tror vi främst beror på att det inte 
handlade om någon typ av skuld eller ansvar rörande krisen. Intervjun berörde hur de arbetat 
under och efter krisen och inte om olika personers skuld till olika händelser. Enhetschefen 
försökte få med de övriga två på bästa sätt i diskussionen, hon frågade ofta vad de tyckte och 
bad dem besvara vissa frågor som de bättre kunde svara på, eftersom de till skillnad från 
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chefen, var på plats i krisens inledningsskede. Det uppstod ibland tystnad och 
eftertänksamhet. Detta tror vi beror på att de intervjuade tyckte att en del av vad som sades 
var självklart och inte behövde utvecklas ytterligare. Detta försökte vi i möjligaste mån 
undvika genom att ställa följdfrågor och be dem utveckla sitt resonemang. Tystnaden kunde 
vid flera tillfällen även uppfattas som tid för eftertanke och reflektion i diskussionen. 
 
Fokusgruppintervju innebär enligt Trost (1997) att intervjuobjekten står för diskussionen och 
vi som intervjuare observerar, både genom att titta och lyssna. Vi hade på förhand arbetat 
fram en mall från vilken vi styrde diskussionen, så att de intervjuade inte kom ifrån ämnet. Vi 
valde att arbeta med ostandardiserade intervjuer eftersom vi då kunde välja frågeformulering 
och ordningsföljden på frågorna fritt. Vi fick en flexibel och situationsanpassad intervju som 
gav oss svar på den information vi behövde. Dessa ostandardiserade intervjuer är enligt 
Lundahl och Skärvad (1999) lämpliga vid teoriutvecklande vid insamling av data under 
kvalitativa förhållanden. Metoden att använda enkäter skulle också kunna användas. När vi i 
vår kvalitativa undersökning vill ha en djup uppfattning om strukturuppbyggande så valde vi 
dock att inte använda oss av enkäter som visserligen ger en bred uppfattning, men inte en så 
djup som vi önskar få.  
 
Vid intervjun användes bandspelare. Vi valde detta undersökningsinstrument för att slippa 
föra anteckningar och istället kunna koncentrera oss på att bara lyssna på de intervjuade. 
Under intervjun blev det flera gånger nödvändigt att proba (från engelskans probing). 
Seymour (1992) förklarar att det innebär att ställa följdfrågor för att få fördjupad förståelse. 
Detta bör användas med ett klart syfte och med en medvetenhet om vad frågan skall besvara. 
Eneroth (1992) beskriver något liknande genom att man inte skall utgå från att man förstått 
förrän man verkligen gjort det. Med detta menar han att det inte är säkert att den som 
intervjuar och blir intervjuad lägger in samma betydelse eller innebörd i ett begrepp. Risken 
finns då att man tolkar sina egna betydelser och applicerar detta på den intervjuade eller 
fenomenet.  
 
Intervjufrågorna bestod av tre huvudfrågor samt ett antal kompletteringsfrågor. 
Huvudfrågorna ställde vi för att få igång samtalet om det vi önskade undersöka. Eftersom 
dessa frågor var väldigt breda så besvarades också många av kompletteringsfrågorna under 
samtalets gång. När alla huvudfrågor ställts kontrollerade vi att kompletteringsfrågorna 
inbegripits och de frågor som inte nämnts ställdes då.  
  
Efter intervjun gjorde vi en skriftlig version av kassetten. Därefter bearbetade vi texten en 
aning för att underlätta läsandet. Vi tog bort upprepning, emotionella uttryck och olika 
vaneord såsom ”ju”, ”liksom” och ”typ”. Ett osammanhängande, förvirrat och 
talspråksutskrivet intervjumaterial kan, enligt Kvale (1997) till och med leda till att de 
intervjuade blir sårade och avvisar ytterligare samarbete. Vi skickade sedan texten till de 
intervjuade för godkännande och eventuella kompletteringar. Efter deras godkännande 
började vi analysera materialet.  
 

2.4 Analysmetod  
Vid en kvalitativ analys, såsom vår, är det primära syftet att upptäcka och avslöja de 
perspektiv eller den syn som människor har och den innebär att de tillmäter erfarenheter och 
beteenden. Under vår analys letade vi efter olika mönster oavsett om de var deskriptiva, 
analytiska, enkla eller komplicerade. Dessa växte fram ur den empiriska informationen vi 

 12



Emma Lindmar   Återuppbyggnad av strukturer efter en kris    
Lisa Mattsson 

                       
samlat in ur hemtjänstens erfarenheter. De teman som vi hittade i vårt empiriska material och 
som vi valt att analysera var beslutsfattande, roller, rationalitet, osäkerhet och samhörighet. 
Under varje tema har vi sedan analyserat empirin utifrån vår teoretiska referensram. DePoy 
och Gitlin (1999) förklarar att kvalitativa undersökningar innebär att det finns flera 
verkligheter att upptäcka och avslöja, inte endast en objektiv verklighet. Den analytiska 
processens karaktär blir därför ständigt föränderlig och utvecklas till följd av de uppträdande 
fenomenen. Författarna betonar att analysprocessen vid kvalitativa undersökningar är 
dynamisk. Den är situationsberoende, men det kan dock vara till hjälp att uppfatta den 
kvalitativa analysprocessen som uppträdande i två överlappande steg.  
 
Steg1: Datainsamling <-> Kontinuerlig analys 

• Induktivt resonemang 
• Utveckling av kategorier 
• Taxonomisk analys 
• Temata och innebörder 

 
Steg 2: Formell analys 

• Självreflexioner 
• Tolkning 
• Rapportskrivning 

 
(DePoy och Gitlin, 1999, s. 324) 
 
Det första steget vi tog i analysarbetet var att genomgå en kontinuerlig analytisk 
datainsamlingsprocess som ägde rum ute i hemtjänstgruppen. När vi lämnade fältet och skrev 
ned analysen så som vi nämnt ovan, ägde det andra steget rum.  
 
Efter vår teoretiska referensram har vi valt att presentera teori, empiri och analys tillsammans 
i uppsatsen. Vi anser i enlighet med vad Svensson och Starrin (1996) skriver, att en 
växelverkan mellan dessa för resonemanget framåt och underlättar förståelsen för läsaren. 
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3 Strukturer som en teoretisk utgångspunkt  
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) förklarar att organisationsteorin koncentrerar sig kring 
tre huvudteman som de benämner struktur, processer och kultur. Med tema avser de 
användningen och utvecklingen av ett överordnat synsätt. Dessa tre perspektiv kan användas 
på olika sätt. Figuren nedan visar hur perspektiven samspelar.  
 

Struktur Kultur 

Processer 

 
”Samspelet mellan tre perspektiv”, Bakka, Fivelsdal och Lindkvist, 1999, s. 23 
 
Struktur som analysperspektiv kan vara ett hjälpmedel att förstå processerna i organisationer, 
dvs. hur människor arbetar, samarbetar och motarbetar varandra, hur rutiner och förnyelse 
avbryts och hur system byggs upp och bryts ner.  

3.1 Vad är struktur? 
Det finns både formell och informell struktur. Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) menar 
att formell struktur innebär den uppsättning av huvudregler som gäller i en organisation, 
speciellt med hänsyn till arbetsdelning och styrning. Informell struktur har att göra med 
människans sociala behov som det formella systemet inte tillgodoser. De behov som 
organisationen inte kan tillfredsställa försöker de anställda täcka hos varandra. Dessa 
spontana kontakter gör att det uppstår olika grupper och sociala nätverk. Det kan ses som att 
de informella strukturerna kompletterar de formella där arbetet ska utföras och att människor 
har behov som slår igenom i alla arbetssituationer. Om de anställda inte förstår och accepterar 
systemen blir systemen till slut papperskonstruktioner. 

 
Hatch (2002) förklarar att struktur är de relationer och samband som finns mellan olika delar i 
en helhet. Något som kan ses som en helhet består av olika delar som på något sätt är 
sammanlänkade med varandra. Dessa delar bygger ihop och stärker helheten. Strukturer finns 
överallt, en byggnad, en levande organism eller en organisation. Alla dessa exempel är 
helheter uppbyggda av olika delar som tillsammans bildar en struktur. Inom 
organisationsteorin fokuseras det främst på två olika typer av strukturer, de fysiska och de 
sociala strukturerna. De fysiska strukturerna består av de olika fysiska beståndsdelar som 
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bygger upp en organisation. De element som är mest intressanta inom denna typ av struktur 
sett från ett organisationsteoretiskt sätt är den geografiska placeringen, layouten av byggnader 
samt designen, den stil som organisationen faller inom. 

3.1.1 De sociala strukturerna 
Weber i Hatch (2002) förklarar att då de fysiska strukturerarna består av relationer mellan 
olika fysiska element så består de sociala strukturerna av relationer mellan olika sociala 
element. Dessa sociala element kan vara människor, positioner eller avdelningar inom en 
organisation. Strukturer är då relationerna och samspelet mellan dessa. Interaktionen, då 
människor ständigt samverkar med varandra, är grunden för de sociala strukturerarna. 
Stabiliteten i sociala strukturer avgörs genom hur denna samverkan ser ut. En händelse som 
upprepas dagligen ger en mer stabiliserad och solid social struktur. Om detta mönster störs 
eller ändras blir även de sociala strukturerarna förändrade. Inom den klassiska och moderna 
organisationsteorin har strukturer i organisationer alltid uppfattats som om de i sig själva är 
oföränderliga och det bara är en ledare som kan ändra på den. Den symboltolkande 
uppfattningen välkomnar dock ett mycket mer öppet och dynamiskt system där nya typer av 
organisationsformer har sin plats.  
 
Sociala strukturer kan bestå av auktoritetshierarki, arbetsdelning och formella regler. Hatch 
(2002) förklarar att hierarki är något som förekommer i de flesta organisationer och något 
som anses vara en grundläggande del av livet. En hierarki visar den fördelning av makt som 
finns i en organisation och med hierarki följer den auktoritet som ger en person vissa 
rättigheter. Denna auktoritet som har rätt att besluta vissa saker kallas positionsauktoritet och 
faller på den som för närvarande innehar den aktuella positionen. Denna person innehar även 
ett kommunikationsansvar. Delningen av arbetet visar enligt Hatch (2002) hur ansvaret i en 
organisation är fördelat, dvs det sätt som det inom organisationen har delats upp ansvar 
mellan de olika delarna av de sociala strukturerna. 
 
För att se det som hierarkin inte skapar och arbetsordningen inte kräver finns det andra 
mekanismer för att kunna samordna organisationen. Hatch (2002) menar att detta kan vara 
regler, tidsschema eller kommunikation i sidled. 

3.1.2 Horisontell vs. vertikal struktur 
När det gäller formella strukturer, dvs. de huvudregler som gäller i organisationen, menar 
Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) att ledningen försöker styra arbetsprocesserna genom 
dem. När olika mål är fastställda måste de mest ändamålsenliga formella strukturerna 
konstrueras för att nå målen. När en formell struktur byggs upp gäller det att analysera, 
systematisera och fördela arbetsuppgifterna för att säkra en tillfredsställande användning av 
de samlade resurserna för att kunna nå de långsiktiga strategiska målen. Vid detta formella 
strukturuppbyggande förklarar Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) att det brukar talas om 
två typer av arbetsdelning; horisontell (”work flow”) och vertikal (hierarkisk) arbetsdelning. 
Ofta sammankopplas ”work flow” med arbetsprocesser på operatörsnivå och hierarki avser 
styrning och koordinering av organisationen.  
 
Hatch (2002) menar att människors samverkan i en organisation ses som upprepande 
interaktioner. Detta kan ske vertikalt genom t ex att en chef regelbundet begär information 
från en underställd. Det kan även ske horisontellt genom t ex anställda som sitter bredvid 
varandra och arbetar och har regelbunden kontakt med varandra. Denna regelbundenhet 
bygger strukturer. 
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Som författaren ovan skriver, finns det både vertikalt och horisontellt samspel i en 
organisation. Parmander (2005) menar att förändring innebär att något radikalt omvandlas, det 
tillskansars nya perspektiv och synsätt och sättet att handla blir annorlunda jämfört med 
tidigare och förändringar kan få djupgående följder. Organisationer formas och omformas 
främst av alla de individer som verkar och arbetar där. Det gör att genomgripande 
förändringar främst sker genom personlig omdaning och utveckling. Detta innebär att på både 
individ- och gruppnivå förändra tankemönster som gör det möjligt att handla på ett nytt och 
förändrat sätt. Trots att bägge dessa påverkar strukturåteruppbyggandet ser vi i vårt arbete till 
de samspel som sker inom gruppen. Vi är dock medvetna om att det vertikala samspelet 
samtidigt även påverkar gruppen och strukturuppbyggandet, men som Weick (1993) skriver 
så finns det ingen ledare, inga regler, inga rutiner eller inget förnuft när en formell struktur 
kollapsar. Detta gör att ledningens roll försvagas.  
 
Den hierarkiska strukturen återfinns enligt Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (1999) ofta i 
mindre företag där ägaren själv arbetar ”på golvet”. Koordineringen sker spontant och det 
finns inga mellanled mellan de anställda och ägaren. Det kan även i denna enkla struktur 
förekomma exempelvis förmän som substitut till ägaren. Det hierarkiska systemet utvecklas i 
takt med att organisationen växer. Hierarkins största uppgift handlar om befogenheter och 
rätten att fatta olika beslut. Denna organisationsform kan jämföras med den typ av struktur 
som återfinns i det militära.  
 
Den horisontella arbetsdelningen syftar enligt författarna ovan på både arbetsprocesser (”work 
flow”) och grupp- och avdelningsindelning som organiserar och gör bestämda 
arbetsuppgifter. ”Work flow” är även ett flöde mellan olika avdelningar. Omorganiseringar i 
denna typ av struktur kan leda till konflikter och ta lång tid, beroende på exempelvis frågor 
rörande vem som ska arbeta med vem och vem som ska administrera vem. 

3.2 Strukturförändring 
En organisation som är ett öppet system befinner sig enligt Bruzelius och Skärvad (2004) i 
osäkerhet och utsätts för olika störningar som orsakas av faktorer både inne i och utanför 
systemet. Enklare omvärldsstörningar kan vara konjunktur- och säsongsvariationer i 
efterfrågan på organisationens produkter. Denna typ av problem försöker organisationen lösa 
genom olika prognos- och planeringsmetoder och genom informationsutbyte mellan 
organisationens avdelningar. Allvarligare störningar kan vara avregleringar av marknader, 
teknisk utveckling, krig, katastrofer etc.  
 
Ibland uppstår det dock så pass stora och/eller oväntade störningar att styrsystemen inte kan 
hantera dem. Bruzelius och Skärvad (2004) kallar dessa störningar strukturförändringar, vilket 
betyder att det är förändringar utan återgång som medför helt nya och bestående inslag i 
och/eller utanför systemet. Författarna menar att strukturförändringar har en tendens att bryta 
ner de system som de övar inflytande på. De problem som orsakas av förändringarna kan inte 
hanteras inom de givna strukturerna. 
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4 Meningsskapande som teoretisk utgångspunkt  
Nathan (2004) anser att ett stort krav på organisationer, lika viktigt som de mer traditionella 
uppgifterna av problemlösning, beslutsfattande och utförande är meningsskapande. 
Människor kan fatta beslut, men ändå fortsätter de vackla p.g.a. avsaknad av mening. 
Meningsskapande handlar inte om förståelse för att fatta rationella beslut, utan om att försöka 
att ge stabilitet åt omgivningen genom att lägga märke till den.   
 
Meningsskapande kommer av försök att skapa ordning och ge mening åt det som hänt. 
Nathan (2004) förklarar att detta perspektiv poängterar att människor försöker göra saker 
rationellt för sig själva och andra. De ser sin verklighet genom att läsa in mönster av 
betydande mening i situationen. Meningsskapande är en tolkande process i vilken människor 
ger mening åt pågående händelser. Det strukturerar det okända. Det önskade slutresultatet av 
meningsskapande är främst att människor ska få en ökad förståelse av den osäkerhet de möter 
när de blickar framåt.  
 
Enligt Nathan (2004) tenderar vi att tro att det mesta av våra tankar bör handla om framtiden, 
speciellt om hur vi bör planera strategiskt. Ändå kan inte denna aktivitet skiljas från historien 
och reflektiva handlingar. Som meningsskapare finner vi att våra tankar om framtiden måste 
grundas i den verklighet som vi uppfattar som att vi vanligtvis inte vet vad vi gör förrän vi 
gjort det. Enligt detta perspektiv måste vi ge mer överlagd ansträngning av vårt 
meningsskapande gällande tidigare händelser.  
 
De centrala frågorna vid studier av meningsskapande är enligt Weick (1995), hur människor 
konstruerar verkligheten, varför och med vilka verktyg. De som forskat om meningsskapande 
definierar detta på flera olika sätt. Sackman i Weick (1995) skriver om 
meningsskapandemekanismer som organisationsmedlemmar använder för att ge mening åt 
händelser. Mekanismer som inkluderar de föreskrifter och regler som gäller för att förstå, 
tolka, tro på och handla efter, och som vanligtvis används inom den aktuella kulturen. 
Thomas, Clark och Gioia (1993) beskriver meningsskapande som den ömsesidiga 
interaktionen mellan informationssökning, tillskrivning av mening och agerande, vilket 
innebär att iakttagelser av omgivningen, tolkning och förenade responser är inkluderade. 
Feldman (1989) talar om meningsskapande som en tolkande process som är nödvändig för 
organisationsmedlemmar för att de ska förstå och dela förståelser om sådana delar av 
organisationen som vad den handlar om, vad den gör bra och dåligt, vilka problem den står 
inför och hur dessa problem ska lösas. Både Thomas, Clark och Gioia (1993) och Sackman i 
Weick (1995) menar att meningsskapande är förenat med handlande. Detta håller dock inte 
Feldman (1989) med om. Han anser tvärtom att meningsskapande oftast inte leder till 
handlande, utan istället leder till en förståelse om att handlande inte bör ske, eller att det krävs 
mer förståelse för situationen. Weick (1995) berättar att vissa forskare ser på 
meningsskapande som en privat, ensam aktivitet. Ring och Rands i Weick (1995) definierar 
meningsskapande som en process i vilken individer utvecklar kognitiva kartor av sin 
omgivning. Genom att göra meningsskapande till en individuell aktivitet använder de termen 
förståelse för gemensamma aktiviteter. Weick (1995) anser dock att meningsskapande 
kommer ur både individuella och sociala aktiviteter, och de tvistas om huruvida de har en lika 
stor del av meningsskapandet.   
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Louis (1980) ser på meningsskapande som en tankeprocess som använder en retrospektiv 
redovisning för att förklara överraskningar. Hon ser på meningsskapandet som en ständigt 
återkommande cykel bestående av en rad händelser som inträffar i takt med att tiden går. 
Cykeln startar med att individer skapar omedvetna och medvetna förväntningar och 
antaganden, som blir förutsägelser om framtida händelser. Individer upplever därefter 
händelser som inte överensstämmer med det de förutsett. Överraskningar och motsägelsefulla 
händelser utlöser ett behov av att få förklaring och för en process genom vilken tolkning och 
förklaring av motsägelsen framkommer. Louis (1980) anser att meningsskapande delvis 
kontrolleras av förväntningar. När en förväntning inte inträffar avbryts vissa pågående 
aktiviteter. Att förstå meningsskapande innebär därför också att förstå hur människor hanterar 
olika aktiviteters avbrott. Förväntningars och avbrotts gemensamma påverkan innebär att 
meningsskapandet mer eller mindre är en fråga inom organisationen, vilket gör att de 
etablerade rutinerna och föreskrifterna är av stor betydelse. Exempelvis kan en organisation 
som förväntar sig förändring finna sig själv rådvill när det inte händer något. Alltså är 
meningsskapandet delvis beroende av hur organisationens struktur ser ut.   
 
Enligt Nathan (2004) har meningsskapande sju egenskaper som tillsammans beskriver dess 
huvuddrag. Det är utifrån dessa som vi ser hur meningsskapandet har betydelse vid 
återuppbyggnaden av strukturer efter de rasat p.g.a. en kris, hur meningsskapande kan 
underlätta för denna återuppbyggnad. 
 
1. Identitet: organisationen försöker upptäcka vad den ”tänker” och ”vet” om sig själv och 

sin omgivning. Identitetsskapande är basen för att ge mening åt information i en 
organisation och, till slut, avgöra vilka problem som måste lösas.  

2. Tillbakablickande: meningsskapande är en undersökning av tidigare händelser för att lära 
sig saker om den nuvarande kontexten.  

3. Antagande: det finns ingen objektiv omgivning som är separerad från ens tolkning av den. 
Organisationen skapar eller antar delar av sin omgivning genom selektiv uppmärksamhet 
och tolkning. Tolkning kan forma omgivningen mer är omgivningen formar tolkningen. 
Vi handlar och handlingar blir en del av omgivningen som sedan begränsar framtida 
handlingar.  

4. Social: kognitiva och sociala aspekter av meningsskapande är länkade till varandra på ett 
invecklat sätt. Andra människor är integrerade i våra försök att skapa mening, eftersom 
vad vi säger, tänker och gör är oväsentligt för vad andra säger, tänker och gör. Även om vi 
är ensamma föreställer vi oss andras respons på våra handlingar och tankar och justerar 
vårt tänkande och beteende därefter. Meningsskapande kräver interagerande, 
konversation, argumenterande och dialog med andra. Länkar eller band skapas genom 
socialt interagerande.  

5. Pågående: de flesta av oss, vid någon tidpunkt finner oss ”mitt i något”. Medan vi 
förflyttar oss från en situation till en annan gör och granskar vi antaganden och 
uppfattningar under tiden. Vårt meningsskapande är pågående – den har ingen riktig 
början och inget formellt slut. Vi försöker skapa mening av tidigare händelser för att få en 
berättelse vi förstår och i takt med att framtida händelser sker görs berättelsen om. 
Meningsskapande sker på ett ”fortsättande” och dynamiskt sätt i takt med olika händelser, 
och vi försöker hela tiden förstå vad händelserna betyder i förhållande till vår 
organisation.  

6. Utvalda signaler: meningsskapande fokuserar på utvalda signaler. Vi lägger märke till 
vissa saker och andra lägger vi inte märke till. Vi uppmärksammar och väljer ut en signal 
och sedan länkar vi denna signal till någon annan idé som klargör meningen med signalen, 
som sedan förändrar den mer generella idén till vilken vi länkar signalen, osv., osv. Det vi 
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väljer ur situationer tenderar att vara enkla och familjära och är avgörande för dess 
förmåga att få igång oss. Medan vi förflyttar oss upptäcker vi andra områden och vi 
stannar för att uppdatera vår förståelse. Våra val får oss att agera, vilket ökar vårt 
självförtroende och bekräftar vår tro på tidigare val. Sammanfattningsvis: vi bestämmer 
vad vi ska uppmärksamma.  

7. Sannolikhet: att se vad som är sannolikt är ofta av mer praktisk hjälp än att söka efter 
noggrannhet. Total sannolikhetsuppfattning är inte nödvändigt, vilket är bra eftersom det 
som krävs är det som är sannolikt och förnuftigt. Sannolikhet hjälper oss att undersöka det 
vi ser och får oss att agera. Sökandet efter korrekthet å andra sidan, kan hindra oss från att 
agera om sökandet aldrig slutar. 

4.1 Meningsskapande vid kriser 
Nathan (2004) menar att genom att se tillbaka på dåtiden kan det skapas mening ur nuet och 
en organisation kan bättre möta framtiden genom att studera det som skett tidigare. Han 
menar att meningsskapande sker på ett fortlöpande och dynamiskt sätt i takt med att händelser 
fortlöper och vi kontinuerligt försöker förstå vad som händer och vad händelser betyder i 
relation till vår egen organisation. När kriser inträffar kan det förväntas vara, åtminstone till 
en början, en förvirring av meningsskapande aktiviteter. Meningsskaparen kan förbättra 
kvaliteten på aktiviteten genom att försäkra sig om att den är (a) strategiskt värdefull, (b) 
systematisk och (c) användbar på flera sätt vid förklaringar. Med strategisk menas att 
sökprocessen fortlöper med övervägande gällande syftet av meningsskapandeaktiviteten, 
exempelvis genom att lära av andra organisationers kriser. Med systematisk menas att 
pågående meningsskapande kan vara mer brett uppmärksammat av hela systemet, inte bara en 
speciell interaktion. Användbar på flera sätt vid förklaringar betyder att alla orsaker söks och 
görs förenliga. Meningsskapande kräver att det ses längre än till den första förklaringen som 
verkar fungera och att det ses till många, såväl som möjliga orsaker. Ett exempel är att fånga 
upp tidiga varningssignaler. Det finns flera hinder för meningsskapande. Studier visar att 
människor har flera fördomar som hindrar dem från att använda den information som signaler 
kan ha gett dem. Exempel på sådana fördomar är då det bortses från negativ information och 
det förekommer felaktiga uppfattningar om orsak.   
 

Nathan (2004) förklarar att meningsskapande är integrerat med krishantering – från krisens 
tidigaste förstadie till de sista försöken att få så mycket meningsfull kunskap som möjligt från 
erfarenheten. Ju mindre adekvat meningsskapandeprocessen vid en kris är, ju mer troligt är 
det att krisen blir okontrollerad, vilket innebär att det troligen inte funnits någon inlärning när 
krisen uppstod.  
 
Enligt Jackson och Carter (2000) så kan det ses som att det inte finns några strukturer som 
skapar ordning till människans göromål, utan det är ordningsskapandet – meningsskapandet – 
av människor som skapar strukturer. Ordningen kommer av en strukturering av oordningen. 
Strukturer är själva förklaringen som skapar mening, inte som ger mening. 
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5 Faktorer som påverkar strukturuppbyggnad och 
meningsskapande 
5.1 Inledning  
De intervjuades arbetsområde är ett flera mil stort område och består till största del av 
landsbygd. Hemtjänstpersonalen måste oftast ta sig fram på små vägar genom skogen. 
Arbetsuppgifterna består av att serva människor som behöver hjälp allt från personlig hygien 
och städning till att få komma ut. De hanterar mycket medicin, t ex insulin. Personalen utgår 
från ett servicehem som är den fasta punkten. Hemtjänstens mål är att de vårdtagare som vill 
ska få bo hemma så länge det är möjligt. Arbetslagen består av olika grupper som löser av 
varandra dygnet runt. Nattjänstpersonalen får ibland göra utryckningar till de vårdtagare som 
har larm. Denna hemtjänst ligger under en större enhet som är belägen ca 2 mil från 
servicehemmet, inne i den närmaste staden.  
 
Natten mellan lördagen den 8 januari 2005 och söndagen den 9 januari 2005 förändrades 
dessa rutiner i hemtjänstpersonalens arbete. Orkanen Gudrun drog fram och strukturer i 
organisationen rasade samman. De intervjuade berättar att allt var kaos, allting! På vardagarna 
är det sex stycken av personalen som tjänstgör och under helgen bara fyra stycken. Så man 
var minimerad redan här berättar enhetschefen. Många som arbetar i hemtjänstgruppen bor 
själva i skogarna runt omkring och kunde därför inte ta sig till arbetsplatsen. Så var fallet även 
för enhetschefen. En av undersköterskorna som skulle arbeta på söndagen berättar att hon fick 
såga sig ut redan innan det slutat blåsa för att ta sig till arbetsplatsen. När hon kom fram till 
arbetsplatsen fick hon reda på att en av hennes kollegor som tjänstgjort på lördagen saknades. 
Inte förrän morgonen efter när hon kom tillbaka kunde övrig personal försäkra sig om att hon 
fortfarande var i livet. Situationen var kaotisk. Strömmen hade försvunnit och varken de 
mobila eller stationära telefonerna fungerade. Dessa förhållanden skulle råda under de 
följande tre veckorna. På servicehemmet hade de dock ett dieselaggregat som försörjde dem 
med ström. 

5.2 Osäkerhet pga. brist på information 
Gruppen av hemtjänstpersonal arbetade i en situation där omgivningen var kaotisk. De rutiner 
som normalt ingick i arbetet gick inte längre att utföra. Vanliga rutiner som gruppen arbetade 
efter innan krisen var t.ex. att köra ut med mat och mediciner till vårdtagarna tre gånger om 
dagen, vid bestämda tider. Nu fick de istället arbeta på andra sätt för att försöka nå samma 
resultat som tidigare. Tidsscheman och körrutiner fick läggas åt sidan och personalen försökte 
istället med alla medel ta sig fram till de vårdtagarna som var möjligt. Rutiner som helt fick 
läggas åt sidan var t.ex. städningen och skötsel av vårdtagarnas personliga hygien, som 
normalt ingår i de dagliga rutinerna.  
 
Bristen på information var mycket stor. Dels informationen om hur omgivningen såg ut. Var 
kunde de komma fram? Väntades det nya oväder? Levde alla vårdtagare och personal? 
Information om på vilket sätt det nu skulle bedriva sitt arbete saknades också. All 
kommunikation med högre ledning var bruten. Telefonerna fungerade inte, varken de 
stationära eller de mobila och ingen av de i ledningen kunde ta sig till hemtjänstpersonalens 
arbetsplats. De stod helt själva och var tvungna att förlita sig på deras intuition då det inte 
fanns några förangivna ramar att arbeta efter.  Detta ledde till att de gjorde det de ansåg vara 
bäst i situationen, dvs. att så fort som möjligt nå så många vårdtagare som möjligt. I detta 
arbete hade de varandra att diskutera med. De använde sig av hemtjänstens bilar så långt det 
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gick. När de inte längre kom fram fick de gå till fots, klättra över stockar och krypa under 
träd. De gjorde detta eftersom det inte fanns någon information om hur de skulle göra och de 
fick därför lita på sig själva, att detta var det rätta att göra. De första dagarna körde personalen 
runt för att söka upp så många vårdtagare som möjligt, ibland med livet som insats. De hade 
inga rutiner att arbeta efter utan försökte bara göra sitt bästa i arbetet med att försöka nå ut till 
vårdtagarna.  
 
Hatch (2002) menar att en organisation kan befinna sig en situation där omgivningen både är 
komplex och osäker. Dessa förhållanden upplever en organisation när det inträffar en oväntad 
förändring i omgivningen, exempelvis en katastrof. Även Jacobsen och Thorsvik (1998) 
menar att då det inte går att förutse vad som kommer att hända skapas osäkerhet. De 
definierar osäkerhet som skillnaden mellan den information som behövs och den information 
som redan finns. Osäkerhet är då den information som man saknar. Den osäkerhet som finns 
runt omkring och de förhållanden som sätter press på organisationen, kan få konsekvenser för 
organisationens struktur. Bruzelius och Skärvad (2004) menar att ju mer osäkerhet som 
föreligger då en uppgift ska lösas desto svårare är det att uppnå en samordning av de 
förutbestämda rutiner som finns. I hemtjänstpersonalens fall var bristen på information och 
känslan av osäkerhet mycket stor. På morgonen efter första natten under stormen saknades det 
fortfarande en ur personalen och de övriga i gruppen, som befann sig på servicehemmet, 
befarade dennes död.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) förklarar vidare att ett problem i strävan efter information är att 
det inte alltid är klart vilken information som behövs och att det kan vara svårt att samla in 
den fakta som  troligtvis är nödvändig. När informationen väl når fram kan den vara 
mångtydig. Det är svårt att arbeta då man måste agera utan att det finns förangiva regler och 
strategier om hur det ska ske. Hatch (2002) förklarar att tills dess att situationen lugnat ner sig 
får medlemmarna i en organisation göra så gott de kan och känna sig för på vilket sätt de ska 
handla under första skedet. Detta sker tills dess att situationen lugnat ner sig och nya strategier 
kan skapas och strukturer börjar återuppbyggas. Hemtjänstpersonalen fick göra så gott de 
kunde och känna sig för på vilket sätt de skulle agera under första skedet. De beslut som togs 
diskuterades mellan de som arbetade just då, eftersom alla inte hade möjlighet att ta sig till 
arbetsplatsen. Detta ser vi som ett sätt för personalen att försöka skapa mening. Det fanns 
heller ingen möjlighet att kommunicera med sina arbetskamrater när de väl åkt hem efter sitt 
arbetspass eftersom alla telefonlinjer var brutna. Det var därför viktigt att ge varandra så 
mycket information som möjligt under den tiden de arbetade.  
 
Efter en tid utan rutiner berättar de intervjuade att ju längre tiden gick desto större blev 
behovet av att bygga upp någon slags struktur, att hitta nya bättre lösningar i deras arbete. 
Hatch (2002) förklarar att det gäller att försöka ta reda på hur organisationen ser ut och 
försöka synliggöra dess verksamhet. Hemtjänstpersonalen försökte förstå vad det var som 
hände och vad det egentligen var som deras organisation stod för. Hur skulle de i denna 
situation kunna utföra sitt arbete på bästa sätt? De intervjuade berättar att de satte sig ner så 
fort de kunde och arbetade fram en prioriteringslista över vad som var viktigast just då. Vilka 
vårdtagare skulle de först försöka komma ut till och hur skulle de göra detta? De diskuterade 
noga igenom hur och varför vissa vårdtagare var viktigare än andra. De gick igenom vilka 
vårdtagare som behövde evakueras och vilka som klarade sig själva. Därefter skulle de börja 
arbetet med att söka upp de äldre människor som inte var kända för dem tidigare. Hatch 
(2002) förklarar att de på detta sätt bygger upp en strategi som används som ett 
meningsskapande verktyg för gruppen att försöka skapa ordning i kaoset. Medlemmarna i 
organisationen handlar, ser resultatet av dessa handlingar och analyserar dem. Mening skapas 
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genom att medlemmarna ökar sin förståelse inför situationen. Nathan (2004) hävdar att 
meningsskapandet kan underlätta vid återuppbyggnaden av strukturer. Vi ser på listan de 
tillsammans skapade som ett konkret exempel på en ny ram att arbeta efter, ett försök till att 
strukturera upp sitt arbete.  
 
Det var inte förrän efter krisens första två dagar som det bildades en krisgrupp inne i den 
närmsta staden, vilken hemtjänsten kunde kommunicera med, dock endast med hjälp av en 
komradio. Krisgruppen bestod av säkerhetsansvariga i kommunen och var belägen i stadens 
kommunhus. De intervjuade anser att när detta väl kom igång hjälpte det dem i deras arbete; 
att få regler och order uppifrån. På detta sätt kunde personalen lättare bygga upp sitt arbetssätt 
och ägna sig åt sitt arbete med att hjälpa sina vårdtagare och slippa fatta egna avgörande 
beslut. Att få denna externa hjälp med beslutsfattning var ett viktigt steg i personalens arbete 
med att få ordning på den struktur som rasat samman. Detta skedde dock först efter några 
dagar. Innan dess var personalen isolerad från formella beslutsfattare, ledning och 
information. I och med att informationsmängden ökade kan vi se att strukturer började 
återuppbyggas. På detta sätt reducerades, i enligt med vad Jacobsen och Thorsvik (1998) 
skriver, även lite av den osäkerheten som är hämmande för strukturuppbyggandet.  
 
Det var fortfarande snabba förändringar och tiden var alltid knapp. När personalen arbetade 
för att skapa struktur och förståelse för det arbete som de gjorde kom det ständigt nya moment 
som fick dem att backa ett steg. Ett exempel på detta var att efter några dagar då en del av 
arbetsbördan med att fatta de tyngsta besluten försvann, skapades det en ny arbetsuppgift för 
personalen. Då började människor från andra delar av Sverige höra av sig till kommunens 
räddningstjänst. Dessa människor hade anhöriga i området som de inte fått tag på och ville ha 
hjälp med att få reda på vad som hänt dem. Detta blev ytterligare en uppgift för hemtjänsten 
att reda ut. Hatch (2002) förklarar att under förhållanden då det råder osäkerhet sker 
förändringar plötsligt och beslut måste tas snabbt. Detta leder ofta till att människorna i 
organisationen känner av tidsbrist och de har svårt att förstå vad som händer. 
 
Detta tema är intressant eftersom avsaknad av information leder till osäkerhet, vilket får 
konsekvenser för strukturuppbyggandet. Ju mer osäkerhet, ju svårare blir arbetet med 
strukturuppbyggandet. I hemtjänstpersonalens fall kunde vi se att de i krissituationen befann 
sig i en osäker situation eftersom omgivningen var komplex och personalen hade brist på 
information. När personalen väl började få information från ledningen underlättades deras 
arbete och strukturer började byggas eftersom osäkerheten reducerades. 

5.3 Att känna samhörighet 
Hemtjänstområdet som de intervjuade arbetar inom är uppdelat i två olika områden. Under 
denna krissituation var dessa gränser som bortsuddade. Detta var ytterligare en 
strukturförändring. Samspelet mellan de två grupperna yttrade sig genom att de tog hand om 
varandras vårdtagare och informerade varandra. De olika områdena hjälptes åt mycket mer 
under stormen än vad de gör i vanliga fall, de strävade efter samma mål. De blev mer en och 
samma grupp än de varit tidigare och de försökte kommunicera så gott de kunde under de 
förutsättningarna de hade, då resten av omvärlden var i det närmaste onåbar. En 
undersköterska berättar:  
 

”Ja, man hade ett mål och det var listan som skulle betas av. Sen spelar det inte så 
stor roll om det var fel sida till gränsen om man säger så, det tänkte man inte på 
över huvudtaget då.” (Undersköterska) 
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Enligt Weick (1993) uppstår panik då medlemmarna i en grupp lider brist på gemensamma 
mål. Det gäller därför att hitta ”gruppmål” istället för individuella. Vi kan se att det största 
gemensamma målet för hemtjänstpersonalen var att prioritera de människor som befann sig i 
en livshotande situation. Efter att personalen tillsammans skrivit prioriteringslistan blev detta 
mål tydligt för personalen. De lyckades sedan ta sig ut till alla dessa människor, om än med 
risk för sina egna liv. Det var denna strävan som gjorde att personalen kände att de arbetade åt 
samma håll. De skapade mening tillsammans genom att diskutera och arbeta mot det 
gemensamma målet. Goffee och Jones (1996) förklarar att denna känsla av samhörighet med 
varandra tyder på organisationens vilja och förmåga att uppnå gemensamma mål, och de 
menar att denna samhörighet inte har med organisationsmedlemmarnas personliga relationer 
till varandra att göra. Jackson och Carter (2000) menar även de att en gemensam ideologi 
innebär gemensamma idéer om hur världen ser ut, vad som är bra och dåligt, vad som är rätt 
och fel. Finns det en gemensam ideologi blir det lättare att gemensamt bygga upp en struktur.  
 
Det är enligt Hatch (2002) viktigt att de gemensamma målen är väl inlärda då det annars är 
mycket lätt att tränga bort dem i hotande situationer. Ett tydligt tecken på att det gemensamma 
målet, att på bästa sätt försöka ta hand om vårdtagarna, var väl inarbetat i de människorna 
som arbetade tillsammans, var att det inte bara var nattpersonalen som kom till arbetet på 
kvällen. Alla som arbetade i gruppen försökte ta sig till eller få kontakt med arbetsplatsen. 
Trots att inte alla hade möjlighet till detta, eftersom flera i personalgruppen var fast i sina 
hem, så försökte de i alla fall på något sätt nå arbetsplatsen. Någon kom iväg men fick vända 
för att vägen var blockerad. En annan kom inte ens ut från sin tomt. En tredje försökte med 
telefonkontakt. Alla gjorde allt de kunde och alla tog sitt ansvar. Det var ingen som tänkte på 
vad klockan var och om det var dags att gå hem. De höll på tills de var helt uttröttade och inte 
kunde göra mer. Detta visar att det gemensamma målet inte skapades på plats utan var något 
som sedan länge funnit hos gruppen och fanns där även under krisen. Vi kan se detta som att 
denna struktur aldrig föll samman under krisen.  
 
Ju mer stabiliserad omgivningen blev och ju fler ramar som skapades inom hemtjänstgruppen, 
ju mer strukturerat blev deras sätt att arbeta. När de gamla rutinerna började återskapas kunde 
de börja placera ut vårdtagarna i sina hem och börja hjälpa och vårda dem där, som de gjorde 
innan krisen. Allteftersom läget började stabiliseras, ju mindre nytta hade de två 
hemtjänstgrupperna av varandra. Idag, ett år efter händelsen då arbetet flyter på som vanligt, 
är sammanhållningen som fanns med den andra gruppen under krisen helt borta. 
 
Samhörighet och sammanhållning kan ses på flera sätt. En del författare som nämns ovan 
menar att samhörighet inte har med de personliga relationerna mellan de olika medlemmarna i 
en organisation att göra. Andra menar att dessa relationer som sociala samspel är viktiga i en 
kritisk situation. Campbells (1990) menar att för att organisationen ska ha ett fungerande 
socialt samspel krävs pålitlighet, ärlighet och självrespekt. Det har tidigare visat sig att en 
eller flera av dessa faktorer saknats vid större olyckor, där en bristfällig samspelsprocess lett 
till rädsla, försvagad kommunikation och till och med död, istället för 
strukturåteruppbyggnad. De intervjuade uppger att de redan innan krisen hade bra 
sammanhållning och ett bra socialt samspel. Under krisen blev det dock ännu bättre 
sammanhållning. Enhetschefen berättar att när den här katastrofen inträffade kom människor 
väldigt nära varandra. Händelsen och arbetet runt omkring var det enda de pratade om. De 
hjälptes åt med det de kunde och kom med goda råd till varandra. De anställda uppger att det 
kändes väldigt viktigt att man hade någon bredvid sig i en sådan här situation, som varit med 
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om samma sak. Vi kan se att tack vare det goda samspelet kunde de snabbt påbörja 
strukturåteruppbyggandet och gruppen kunde återhämta sig efter krisen.  
 
Personalen berättar att alla ställde upp för varandra. Ingen lämnades ensam i denna svåra 
situation. Tidsschema och arbetspass lade de bakom sig, de hjälptes åt så gott de kunde och så 
länge de kunde. Weick (1993) förklarar att känna denna tillhörighet till andra, t ex att ha en 
partner, är viktigt för att känna samhörighet. Genom att ha någon bredvid sig är det lättare att 
ta tillvara på den kunskap som finns. Det är viktigt med väl fungerande kommunikation 
mellan de olika medlemmarna i gruppen. Efter krisen är sammanhållningen i den egna 
gruppen fortfarande bra. De kan dock inte avgöra om denna extra starka gemenskap 
fortfarande finns där. Det har ägnats många personalmöten både under och efter krisen åt att 
reflektera och prata med varandra om hur de ska driva arbetet framåt. I takt med att 
strukturerna byggdes upp och arbetet började följa de vanliga rutinerna talade de mindre och 
mindre om händelsen. Det finns inte samma behov av den starka sammanhållningen nu när 
arbetet flyter på som vanligt.  
 
Som vi ser det kan samhörighet byggas på flera sätt; dels genom socialt samspel men även 
genom gemensamma mål. Ett av de tydligaste målen hos hemtjänstpersonalen var att arbeta 
efter prioriteringslistan som alla accepterade. Arbetet med att skapa listan kan vi se hjälpte 
personalen att få ordning och struktur i sitt arbete. Att sedan följa listan gav dem ett 
gemensamt mål. Vi kan även se att samarbetet och sammanhållningen med den andra 
hemtjänstgruppen var extra stark då behovet av att återuppbygga strukturer var som störst, så 
även gemenskapen i den egna gruppen. Ju mer stabiliserad situationen blev desto mindre 
behov hade personalen av att känna denna starka sammanhållning. 

5.4 Roller som föränderliga system 
De två undersköterskor som var i tjänst under stormens första dag, arbetade som vanligt i sina 
roller med att ta hand om vårdtagarna, genom att försöka ta sig fram till dem i ovädret. 
Enhetschefen kände även hon att hon behöll sin gamla roll som ledare, trots att hon inte kunde 
ta sig till arbetsplatsen de första dagarna. Hon fick endast genom telefon sporadisk kontakt 
med dem som arbetade och kunde på så sätt ge enstaka order till en av dem att avbryta arbetet 
och sätta sig i säkerhet. Enhetschefen var isolerad i sitt hem och efter telefonsamtalet med 
personalen slogs telefonnätet ut. Dagen efter, på söndagen, lyckades chefen för 
servicehemmet ta sig fram till arbetsplatsen och tog då rollen som ledare och började ge 
instruktioner. På måndagen kunde enhetschefen ta sig till arbetsplatsen och då kände de att de 
hade någorlunda kontroll över situationen. De hade lokaliserat de flesta vårdtagare. Även när 
enhetschefen inte var på plats kände hon att hon hade ansvar eftersom hon är arbetsledare. Det 
innebär att hon har ett arbetsmiljöansvar för de anställda. Hon tänkte hela tiden på de 
anställda som var ute i ovädret och att hon var tvungen att få kontakt med dem.  
 
De intervjuade berättar att alla som arbetade gjorde sitt yttersta för att reda ut situationen. En 
av undersköterskorna berättar: 
 

”man tänkte bara att alla skulle ha det bra som bodde hemma. man tänkte nog 
inte...  man gjorde sitt bästa.... Det som är möjligt att göra.” (Undersköterska) 

 
Alla anställda som hade möjlighet tog sig till arbetsplatsen. De intervjuade uppfattade att alla 
tog sitt ansvar.  
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Hemtjänstpersonalen fick också p.g.a. omständigheterna, ta på sig roller de vanligtvis inte 
hade. De fick övertala en del vårdtagare att evakueras eftersom de förmodligen inte hade 
insett vad som hänt, vidden av katastrofen. När de evakuerat alla som behövdes började 
arbetet med att fundera ut var de skulle placera vårdtagarna. De hade varken plats eller pengar 
för dem. De fick då lägga madrasser och bädda för vårdtagarna överallt på servicehemmet. 
Totalt evakuerades 11 personer.  
 
När det gäller de vårdtagare och andra äldre människor som inte evakuerats men ändå 
behövde hjälp, fick hemtjänsten leverera och koka vatten, bära in ved, komma med varmt 
kaffe och leverera mycket fler matportioner än vanligt. Efter några dagar tog militären och 
hemvärnet över vissa av dessa uppgifter. En biståndshandläggare på äldreomsorgen som hade 
kunskap om bygderna hjälpte militären med att knacka dörr hos människor för att ta reda på 
om de behövde hjälp. Även hemtjänstpersonalen utförde denna uppgift med att söka upp 
människor. Om någon inte var hemma när de sökt upp denne, så fick de leta vidare och fråga 
grannar och anhöriga om de visste något, eftersom hemtjänstpersonalen inte kunde strunta i 
de personer som man inte fick tag på.  
 
De intervjuade berättar att trots allt extraarbete och det ökade antalet vårdtagare fick de ingen 
mer personal, men de tyckte ändå att det gick bra. De anser att människor gör sitt yttersta i 
dessa situationer, mycket mer än vad som krävs under normala förhållanden. Enhetschefen 
anser att alla i hela kommunen gjorde ett enormt arbete. Roller ingår i de sociala 
strukturerarna och beskrivs av Bakka, Fivelsdal och Lindkvist (2001) som summan av de 
förväntningar som finns på en rollinnehavare i en viss position.  Förväntningarna gäller både 
rollinnehavarens beteende och uppgifter och kommer från flera olika källor, t ex 
organisationsledningen, omvärlden, övriga gruppmedlemmar samt från rollinnehavaren själv. 
Vi tolkar detta som att hemtjänstpersonalen tog på sig fler roller än de normalt har, eftersom 
de ansåg sig ha dessa förväntningar på sig från omvärlden och från sig själva. Eftersom deras 
vanliga arbetsuppgifter består av att ta hand om vårdtagarna förväntades de göra det under 
krisen också. De såg sig fortfarande i sin roll som vårdare, men i krisläget var denna roll 
utökad och innefattade betydligt fler och svårare uppgifter än vanligt.  
 
I dagsläget förekommer fortfarande en del extraarbete. Eftersom telefonnätet fortfarande inte 
är helt återställt så har inte alla vårdtagare fungerande larm och dessa vårdtagare måste 
hemtjänsten därför besöka med jämna mellanrum.   
 
Under intervjun framgår att de efter några dagar började tänka mer på sig själva. Många 
anställda hade det jobbigt hemma, även de var ju drabbade. Då började de tänka på att de 
faktiskt var anställda av någon, att någon hade ansvar för dem. Detta är ett exempel på det 
som Nathan (2004) kallar retroaktivt meningsskapande.  
 
Bolman och Deal (2003) menar att för att strukturer ska kunna byggas upp är det viktigt att 
individerna ska förstå sina egna och andras roller; vem som ska göra vad och vem ska styra 
över vad. Under en kris har denna ordning en gång fallit samman eller förstörts. Förvirring 
uppstår, människor vet inte vad de ska göra. När de sedan bygger upp strukturer igen är det 
viktigt att veta vem som ska ta de olika rollerna igen, att veta vem som ska göra vad. Om de 
vid uppbyggandet av strukturer inte gör på detta sätt riskerar de att hamna i en situation där 
alla tror att ansvaret ligger hos någon annan. Detta kan leda till minskad effektivitet. För att 
komma till rätta med denna typ av svårigheter måste de i arbetet med återuppbyggandet tas 
hänsyn till strukturella frågor, vidta åtgärder för att anpassa roller och relationer. Flera av 
dessa åtaganden kan göras på informell väg, medan andra kräver ett mer formellt 
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handlingssätt. Det är inte tillräckligt att individerna i en organisation har självförtroende och 
kunskap. De måste också se till att strukturer anpassas efter den nya situationen och 
individernas sätt att arbeta.  
 
Det framgick tydligt att de anställda var medvetna om att de formella ledarna inte var 
närvarande under katastrofens tidiga skede. Eftersom det inte fanns någon på plats och ingen 
kunde få tag på någon av ledarna, fungerade alltså inte den formella ledarrollen. Det var inte 
heller så att någon i gruppen antog en ledarroll, utan alla gjorde det som de ansåg sig vara 
tvungna att göra. Detta kan vara en av anledningarna till att arbetet i inledningsskedet var 
kaotiskt. Vi kan se att det kaos som fanns där mildrades när enhetschefen till slut kunde ta sig 
till arbetsplatsen. Gruppen kunde då tillsammans sätta sig ner och organisera arbetet, bl a med 
hjälp av prioriteringslistan.  
 
Innan militärens och hemvärnets arbete påbörjats tog hemtjänsten på sig deras roller och tog 
även hand om andra äldre människor som under normala omständigheter inte är i behov av 
hemtjänst.  
 
Weick (1993) menar att de rollsystem som finns under kriser kan kollapsa, men denna kollaps 
behöver inte resultera i en katastrof om rollsystemet fortfarande är intakt i individernas 
huvuden. Varje individ i gruppen kan mentalt ta olika roller och på så sätt undvika olika 
rutiner vilket i sin tur kan underlätta för samordning. Dessa människor kan då lättare bli en 
grupp, och på så vis kan varje individ hjälpa till att bilda en grupp genom att ta en roll och 
starta en aktivitet och driva en möjlig version av denna roll. Weick (1993) menar också att när 
strukturer rasar så finns det ingen ledare, inga regler, inga rutiner eller inget förnuft. Detta gör 
att ledningens roll försvagas. I hemtjänstpersonalens fall ser vi att rollsystemet var intakt i 
sinnet hos de som arbetade, trots att det i inledningsskedet inte gick att kontakta någon 
formell ledare. De försökte utföra sitt arbete som de gör i vanliga fall, trots alla svårigheter 
och faror. Vi tolkar detta som att eftersom ingen ledare fanns på plats och sa till dem att inte 
utföra sina uppgifter, så fortsatte de. Hade det funnits en ledare på plats hade personalen 
kunnat hindras från att åka ut, eller själva ifrågasatt lämpligheten i att åka ut inför ledaren. 
Ledarens roll försvagades alltså i den bemärkelsen att enhetschefen eller chefen för 
servicehemmet inte gick att kontakta. Ledarens roll försvagades däremot inte i den 
bemärkelsen att rollsystemet var intakt i personalens huvud.   
 
Sett ur en synvinkel behöll personalen sina gamla roller, i den meningen att den övergripande 
rollen av att ta hand om vårdtagarna på bästa sett, alltid var närvarande. Å andra sidan kan vi 
se att i och med att arbetssättet förändrades så drastiskt och nya arbetsuppgifter tillkom, gick 
personalen in i helt nya roller. 
 
Med hjälp av detta tema kan vi se att då strukturer ha fallit och förändrats, har också rollerna i 
gruppen förändrats. Eftersom en strukturförändring innebär ett nytt arbetssätt och nya 
arbetsuppgifter, skapas även olika roller som ska utföra de nya uppgifterna. Vi kan också se 
att ledarens roll förändras, snarare än försvinner eller försvagas. 

5.5 Att fatta beslut under krisen 
Då det inte är säkert att de formella rollerna i organisationen fungerar som de gjorde innan 
katastrofen är det enligt Nathan (2004) inte alltid säkert beslutsfattandet fungerar som det ska. 
Förvirring kan uppstå och order kan komma från flera olika håll, även från en själv.   
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Eftersom det inte fanns någon ström och det inte gick att ta sig fram på de mindre vägarna, 
hade personalen på servicehemmet inte någon kontakt med sina högre chefer. Beslutsfattandet 
låg under de tre första dagarna helt i personalen händer. De fick sätta sig ner och fundera över 
vilka av vårdtagarna som klarade sig hemma och vilka som inte klarade sig själva. Därefter 
fattades beslutet om vilka som skulle evakueras och att de skulle placeras på servicehemmet. 
De intervjuade uppger att de aldrig var rädda för att fatta egna beslut.  
 
En av undersköterskorna uppger att personalen försökte ta sig dit det gick att komma. Det var 
dock så svår terräng att det var omöjligt att ta sig fram till vissa. De ställen de kunde nå fram 
till var inte många. Hon berättar:  
 

”Vi var ute på eftermiddagen och jag klättrade över stock och sten liksom och 
försökte ta oss fram och vi frågade grannar också. Vi trodde vi hade rätt bra koll, 
de flesta har ju ändå någon i närheten som kan gå dit och titta till dem och... mm, 
vi tog oss fram, vi försökte ta oss fram i alla fall.” (Undersköterska) 

 
Att fatta ett beslut definieras av Jacobsen och Thorsvik (1998) som produkten av valet mellan 
olika alternativ. Det är viktigt att se att denna produkt eller detta beslut är en del av en hel 
beslutsprocess och det är viktigt att se på de aktiviteter och händelser som leder fram till ett 
visst beslut. Beslut är att ta ställning till den information som fåtts. När informationen 
mottagit så systematiseras, analyseras och tolkas den innan det fattas ett beslut. Detta görs 
oftast genom kommunikation med andra människor. Idealet för beslutsfattande är att beslut 
fattas så rationellt som möjligt. I praktiken är dock detta omöjligt p.g.a. främst två faktorer. 
Den ena är den mänskliga hjärnans brister i informationshanteringen. Detta handlar inte om 
brist på information, utan brist i tolkning av informationen. Den andra faktorn är tids- och 
resursbrister. De intervjuade berättar att de beslut de tog, tog de för att de inte kände att det 
fanns några andra alternativ. De var tvungna att komma ut till vårdtagarna.  
 
Jacobsen och Thorsvik (1998) menar att beslutsfattande tar sin utgångspunkt i tidigare 
erfarenheter om hur beslut brukar fattas vid liknande händelser. Detta kan leda till fördomar 
som inte är bekräftade. Om någon står inför något osäkert så tolkar denne situationen som 
något som liknar det den känner till. Detta leder till en begränsad rationalitet vilket innebär att 
individerna som ska fatta beslut aldrig har fullständig information i situationen och att de 
sällan har helt klara mål. Beslut måste fattas under osäkerhet och oklarhet.  
Hemtjänstpersonalen som tog beslutet att åka ut till vårdtagarna fick fatta det under osäkerhet. 
De tolkade situationen utifrån sina tidigare erfarenheter. Eftersom de aldrig varit med om 
något liknande tidigare så kunde de inte inse vilka risker de tog. När de nu har denna 
erfarenhet och har insett vilka risker de tog, kommer de i framtiden förmodligen inte fatta 
liknande beslut, i liknande situationer. Detta är ytterligare ett exempel på retroaktivt 
meningsskapande.  

  
När enhetschefen fick tag på en ur personalen fick hon en aning om vilka risker de utsatte sig 
för. Den anställde berättade för enhetschefen via telefon:  
 

”… jag är där och X ska precis dra bort en gran från vägen.” (Undersköterska) 
 
Enhetschefen beslutade då att de skulle sluta med det och vända tillbaka.  
 
När kommunikationen med de högre cheferna började fungera, övergick det övergripande 
beslutsfattandet till dem. De intervjuade fick då direktiv om vad de skulle göra och hur de 

 27



Emma Lindmar   Återuppbyggnad av strukturer efter en kris    
Lisa Mattsson 

                       
skulle bete sig. Personalen grundade olika beslut på de erfarenheter de varit med om under 
krisen. Ett exempel på detta är att ett par veckor efter Gudruns framfart, kom nya 
stormvarningar. Då fattades beslutet att ingen ur personalen fick riskera sina liv på det sätt de 
gjorde under Gudrun. Trots att ingen blivit allvarligt skadad under Gudrun lärde de sig av sina 
erfarenheter, att inte utsätta personalen för sådan fara. Dessa erfarenheter hjälpte även till att 
skapa mening hos personalen. De diskuterade med varandra om tidiga varningssignaler för 
oväder. Hörde någon något på nyheterna varnade de genast sina arbetskamrater. De 
intervjuade berättar exempelvis hur de kört tillbaka till servicehemmet när det börjat blåsa 
upp och de trott att en ny storm var på ingång. Det kan även vändas på resonemanget ovan. Ju 
mer rationella beslut som fattades inom hemtjänstgruppen, desto lättare var det för dem att 
bygga upp strukturer eftersom det irrationella handlingssättet som förekom tidigare ledde till 
att personalen inte förstod varför de gjorde det de gjorde.  
 
Vi kan här se att personalens arbete underlättades när de inte längre behövde fatta egna beslut. 
De kunde då ägna sig åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter, dvs vård, vilket i sin tur ledde till 
att arbetet blev mer organiserat. Vi ser även att bristen i tolkningen av information och brist 
på erfarenheter gjorde att det fattades irrationella beslut. 

5.6 Det rationella beteendet  
När enhetschefen kunde ta sig till arbetsplatsen upprättade hon tillsammans med övrig 
personal som befann sig på arbetsplatsen, en prioriteringslista för att få en överblick över 
vårdtagarna och dess eventuella behov av hjälp. Prioritet ett var framförallt att få tag i dem 
som de trodde kunde befinna sig i livshotande situationer, t ex p.g.a. medicinbrist. Då försökte 
de ta sig dit och de lyckades. Hatch (2002) förklarar att rationalitet är när det råder enighet 
inom en grupp om ett visst mål och hur att nå dit, när alla vet hur de ska lösa och hantera 
eventuella problem som uppstår. Osäkerheten minskar i takt med att rationaliteten ökar 
eftersom informationsmängden blir större. Förutsättningen för att det ska kunna fattas 
rationella beslut är att människorna har tillräckligt med information eller tror sig ha den 
informationen.  
 
Hemtjänstens arbete med att försöka systematisera och organisera fortsatte. Varje morgon 
började de med att gå igenom de handskrivna listorna med alla vårdtagarnas namn. De 
undersökte bl a om de hade fått tillbaka strömmen. Hade de inte det så åkte personalen ut med 
varmt vatten. Vi ser här att ju mer information de fick, ju mer rationellt handlade de, och 
osäkerheten minskade.  
 
När det gäller personalens egen säkerhet agerade de inte rationellt. De tänkte bara på 
vårdtagarna och riskerade istället sina egna liv. En av undersköterskorna berättar att det var 
ingen som tänkte på att de borde ha väntat på att militären skulle komma till undsättning. De 
berättar att de tänkte bara att de skulle fram till vårdtagarna, trots att de fick köra på vägar där 
träden släpade i taket. Ibland fick de även gå ur bilen och dra undan träd på vägen. Detta 
gjorde de även under själva stormen, innan det slutat blåsa. Enhetschefen uppger att nästa 
gång det varnas för oväder kommer personalen att hindras från att åka ut tidigare. De kommer 
även hindras när det gäller oväder av mycket mindre skala.  
 
När information saknas eller inte kan intas, så kan människor enligt Hatch (2002) inte agera 
rationellt. Detta kan tolkas som att de aldrig försöker handla rationellt när de inte har 
tillräcklig information, men fallet kan vara tvärtom. Det kan vara så att de lockas till att tro att 
de handlar rationellt när osäkerheten är stor och det leder en in i en falsk säkerhet. Detta tolkar 
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vi som att personalen trodde de handlade rationellt när de åkte ut till vårdtagarna, men i själva 
verket kan det lika gärna ses som att de handlade irrationellt eftersom de riskerade sin egen 
säkerhet.  
 
När en katastrof inträffar känner människorna i organisationen att strukturer har fallit samman 
genom att omgivningen inte längre känns rationell och systematisk. Denna känsla av kaos 
kan, enligt Weick (1993), försvåra återuppbyggnaden av strukturer. Meningsskapande 
kommer av försök att skapa ordning och ge mening åt det som hänt. Nathan (2004) förklarar 
att människor försöker göra saker rationellt för sig själva och andra. De ser sin verklighet 
genom att läsa in mönster av betydande mening i situationen. I krisens inledningsskede ser vi 
att när det gällde dem själva handlade de irrationellt genom att ta mycket risker. De tänkte inte 
på vilka följder en eventuell olycka hade fått, utan de tänkte endast på vårdtagarnas trygghet. 
Vi kan här se att ju längre tid som går, ju mer rationellt blir arbetet för personalen och det 
inlärda beteende förändras. Personalen lämnar sina invanda arbetssätt för att hitta nya bättre 
lösningar för att klara av arbetet. De första dagarna körde personalen ostrukturerat runt för att 
söka upp så många vårdtagare som möjligt. Efter ett par dagar gick de igenom vilka 
vårdtagare som behövde evakueras och vilka som klarade sig själva. Därefter tog de tag i 
arbetet med att söka upp de äldre människor som inte var kända för dem tidigare. Det var först 
nu som militären kom in i bilden. Vi ser på beteendet med att strukturera upp arbetet som att 
deras meningsskapande började ge resultat. De började handla mer rationellt och skapa 
mening ur situationen. 
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6 Slutsatser 
Syftet med denna uppsats är att ur ett meningsskapande perspektiv bidra till en ökad kunskap 
och förståelse om hur strukturer kan återuppbyggas efter en kris. För att uppnå vårt syfte 
genomförde vi vår undersökning enligt vad vi angivit under metodavsnittet. Då vårt syfte är 
av förstående karaktär, vi vill öka förståelsen och kunskapen kring strukturåteruppbyggandet 
efter en kris. Vi har under vårt analysarbete kommit fram till att vår empiriska undersökning i 
organisationen av hemtjänstpersonalen tillsammans med den teori som vi studerat bidragit 
med denna ökade kunskap och förståelse. Vi vill med vår uppsats ge svar på hur strukturer 
som rasat efter en kris återuppbyggs ur ett meningsskapande perspektiv. Vi ämnar här 
redogöra för de slutsatser vi kan dra efter våra teoretiska och empiriska studier.  
 
Vi har under vårt arbete sett att information har betydelse för strukturåteruppbyggandet. 
Genom att få den information som anses nödvändig i en viss situation, kan människorna i 
organisationen reducera sin osäkerhet. Detta underlättar för att skapa den mening som krävs 
för att återuppbygga strukturer.  
 
En annan viktig faktor för att bygga upp strukturer är vikten av ett gemensamt gruppmål, dvs 
att skapa mening. Detta mål samlar gruppen och gör att fokus läggs på samma sak. Vi ser att 
det kan underlätta om detta mål konkretiseras. Hos hemtjänstpersonalen gjordes detta med 
hjälp av en prioriteringslista. Genom att ha detta konkreta mål som alla kunde ta del av, och 
som inte bara var en vision, blev det ett handfast verktyg som gjorde att de kände 
samhörighet. Detta hjälpte dem att få ordning och struktur på sitt arbete.  
 
När strukturer fallit samman och det krävs att nya arbetssätt införs i organisationen för att 
strukturer ska kunna byggas upp, förändras också rollerna i gruppen. I vår undersökning kan 
vi se att medlemmarna i organisationen behöll sina ursprungsroller på det sätt att de 
fortfarande hade rollen som vårdare. Relationerna mellan personalen såsom ledarrollen och de 
inbördes rollerna i gruppen, var intakt. Deras roll förändrades dock genom att de fick ta på sig 
en hel del nya uppgifter. Förändringar i rollsystemen behöver därmed inte betyda att rollerna 
gentemot varandra förändras.  
 
Arbetet med strukturåteruppbyggandet underlättas av att medlemmarna i en organisation inte 
behöver fatta beslut som inte har med deras vardagliga uppgifter att göra. De kan då ägna sig 
åt sina huvudsakliga arbetsuppgifter, dvs vård, vilket i sin tur leder till att arbetet blir mer 
organiserat. Vi ser även att bristen på information och brist på erfarenheter gör att det fattas 
irrationella beslut. När informationen ökar och osäkerheten reduceras blir besluten mer 
rationella. Vad som är att betrakta som rationellt eller inte beror på ur vilken synvinkel vi ser 
på saken.  
 
Vi har i vår studie kommit fram till att det är flera faktorer som bidrar till att medlemmarna i 
en organisation kan skapa mening och på så sätt bygga upp de strukturer som fallit samman 
efter en kris. Resultatet av vår undersökning är att vi kan se att de teman som vi valt ut från 
vår empiri är starkt sammankopplade med varandra, med strukturuppbyggande och med 
meningsskapande. Osäkerhet, samhörighet, roller, beslutsfattande och rationalitet är alla 
länkade till varandra. När osäkerheten i en organisation reduceras ges förutsättningar för 
organisering och strukturering av nya arbetssätt, och roller som kan krävas i en ny situation 
skapas. Detta arbete underlättas genom att organisationen har ett gemensamt mål, och på så 
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sätt känner samhörighet med varandra. Ju mer mening organisationen skapar, ju mer 
rationella beslut fattas som hjälper till att bygga upp strukturer. Genom att organisationen får 
ett mer strukturerat och organiserat arbetssätt, t ex genom diskussion och samspel, skapar de 
ordning i kaoset och ökar förståelse för situationen. Genom att människorna i organisationen 
skapar förståelse och mening med det som de gör, blir det lättare för dem att åter hitta 
arbetssätt att arbeta efter. Detta nya arbetssätt leder i sin tur till ökad mening. Detta 
resonemang leder till slutsatsen att meningsskapande kan underlätta för medlemmarna i en 
organisation i arbetet med att återuppbygga strukturer och strukturåteruppbyggande kan i sin 
tur underlätta för meningsskapande.     
 
Vi anser att vår undersökning bidragit med en ökad förståelse kring återuppbyggandet av 
strukturer främst inom sjukvårdande organisationer. Vi är övertygade om att våra resultat kan 
appliceras på andra typer av organisationer, men dock främst på organisationer vars 
kärnprocesser involverar människor och deras välbefinnande. Vi tror och hoppas även att vi 
genom att använda det meningsskapande perspektivet väckt intresse och nyfikenhet för detta 
perspektiv hos läsaren. 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
Våra intervjuer är baserade på intervjuoffrens minnen från händelsen som ägde rum ett år 
bakåt i tiden. Vi önskar att vi haft möjlighet att göra vår undersökning, eller i vart fall med 
vårt resultat i handen, titta närmre på en organisation som befinner sig i ett tidigare stadium av 
att återuppbygga strukturer. Detta var dock inte möjligt för oss på grund av svårigheten med 
att finna ett företag som just under uppsatsskrivandets tidsram befann sig i en sådan situation. 
Nyfikenheten på hur resultatet skulle stämma överens med nuvarande resultat, när empirin 
inte är baserad på människor som hunnit reflektera och bearbetat sina känslor och 
erfarenheter, är dock stor. 
 
Vi har i vår uppsats studerat hur strukturer byggs upp igen efter dess att en kris har inträffat. I 
våra slutsatser har vi kommit fram till olika faktorer som kan hjälpa till vid denna 
återuppbyggnad, t ex hur olika roller ser ut och hur beslutsfattande fungerar. Dessa faktorer 
fick oss att fundera på ledarskapsroller. Det vore därför intressant att titta närmre på vår 
undersökning ur ett ledarskapsperspektiv. Nyfikenheten på att se hur en stark respektive en 
svag ledarroll hade spelat roll för organisationen vid strukturåteruppbyggandet, har under 
arbetets gång vuxit fram. Huruvida personalens självständighet kan ses som ett tecken på en 
svag eller stark ledare är något vi anser skulle vara intressant att undersöka närmare. 
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