
Exempel på speglingar mellan Gesellschaft och Gemeinschaft
i en verksamhet byggd på röda grundantaganden

Gesellschaft - organisering, struktur, Gemeinschaft  - språkbruk, retorik, 
rutiner och processer tilltal och omtal

Hierarki Deltagare i en av andra ordnad struktur

Maktförhållanden Beslutsfattare

Avgänsade avdelningar Medarbetare i en viss organisation

Fokus på individuella prestationer; tydligt handlings- Mänskliga faktorn orsakar problem
utrymme och oberoende aktörer

Fasta möten på varje nivå - Man blir kallad till möten
från ledningsgruppen och nedåt

Många möten men få mötesrutiner De kallade delges information

Kunskap är makt och vidarebefordras Man erbjuds medbestämmande (jmfr MBL)
enbart när det är absolut nödvändigt Bara de som kallas har närvarorätt och 
Hemlighetsmakeri gentemot omvärlden rätt till ersättning
är normaltillståndet

Beslutsfattande högre upp i hierarkin Beslut som redan fattats förankras
Vilket beslut som helst kan ogiltigförklaras
av en överordnad

Den strategiska kursen sätts av högsta Något implementeras (exempelvis en 
kedningen ny affärsmodell, organisation eller

rutiner (koncepts)

Belöningsstrukturer fattas av över- Det behövs åtgärder för att skapa
ordnade instanser. Man arbetar med motivation – "Få dom andra att"
individuella incitament , meritokratiska
principer och stora löneskillnader

En uppsjö av centrala stödfunktioner Åtgärder och insatser utgår från givna
för olika specialområden arbets och befattningsbeskrivningar

Prestationsstyrning . Utvärdering "Detta är inte mitt bord"
genomförs av överordnad. Med- Sådant jag inte har bnetalt för att göra
arbetarsamtal syftar till en objektiv
bild av tidigare insatser

Rutiner baseras på att förutsäga och Tydligt definierade ansvarsområden
kontrollera. Långsiktiga planerinsgcykler Viktigt att inte lägga sig i andras arbete
Att hålla sig till plan är regel Skapandet av revir.
Överambitiösa mål för att motivera. 

En hel arsenal av förändringserktyg Förändring skapas genom att man blir 
För att få verksamheten att ändra sig upplyst, informerad och undervisad
från A till B exempelvis utbildningar
workshops etc.

Fokus på att passa in i etablerade Den egna kunskapen är kapitalet i 
arbetsbeskrivningar och beslutsnivåer karriärstegen och grunden till prestige

Denna måste bevakas och hävdas

Urval sker efter meritokratiska principer Det är naturligt att tävla (konkurrera)
om resurser och inflytande

Konflikter slätas över och klaras av Tyst diplomati och "osynliga och
genom omorganiseringar och personal- prestigebevarande åtgärder" 
förändringar anses stabilisera skeendet
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