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Sammanfattning 
 
Titel:  Interna perspektiv på en kommunal organisationsförändring  

– En kvalitativ studie baserad på medarbetarnas upplevelser i en 
organisationsförändring 

 
Författare:  Asmin Aydogmus & Lidya Haile 
 
Handledare:  Henrik Ferdfelt 
 
Examinator:  Yohannan Stryjan 
 
Nivå:  Kandidatuppsats inom Företagsekonomi. 
 
Nyckelord:  Organisationsförändring, medarbetares perspektiv 
 
Syfte: Förutom att undersöka identifierade aspekters påverkan på 

medarbetares upplevelser i en organisationsförändring, är syftet 
också att visa på vilka drivkrafter och/eller hinder som 
medarbetarna upplever för att ur ett praktiskt syfte kunna bistå 
chefer och ledningsgrupper inom andra kommuner. 

 
Metod: Studien har utgått från en kvalitativ forskningsstrategi. Studien 

utgår från en hermeneutisk utgångspunkt med induktiva inslag.   
 
Teoretisk referensram: Teorin består av forskning gällande organisationsförändring och 

identifierade aspekter som påverkar medarbetare under 
förändringar (Ledarskap, kommunikation, delaktighet).  

 
Analys: De olika aspekterna interagerar med varandra och sammanfaller i 

många avseenden.  
 
Slutsats: Ingen av de tre utvalda aspekterna kan med fördel isoleras från de 

andra för att styra medarbetarnas upplevelse av en 
organisationsförändring. Vi vill också hävda att ingen av de tre 
aspekterna skulle bära mindre tyngd än de övriga när det gäller 
deras effekt på medarbetarens upplevelse av 
organisationsförändringen inom kommun x. 

 

 

 

 



Abstract 
 
Title:  Internal perspective of a municipal reorganization 

- A qualitative study based on the experience of the employees’ in 
an organizational change 

 
Authors:  Asmin Aydogmus & Lidya Haile 
 
Tutor:  Henrik Ferdfelt 
 
Examiner:  Yohannan Stryjan 
 
Level:  Bachelor’s thesis in Business Administration. 
 
Keywords:  Organizational change, employees perspective 
 
Purpose:  In addition to examining the impact of the aspects identified in the 

employee’s experiences in an reorganization, the purpose is also to 
show the drivers and/or barriers that employees perceive to 
practically be able to assist managers and management in other 
municipalities.  

 
Method:  The study is based on a qualitative research strategy. The study is 

based on a hermeneutic basis with inductive elements. 
 
Theoretical framework: The theory consists of research on organizational change and 

identified aspects that influence employees in an reorganization 
(Leadership, communication, participation).  

 
Analysis:  The various aspects interact with each other and coincide in many 

concerns.   
 

Conclusion:  None of the three selected aspects can advantageously be isolated 
from the other to control the employees' perception of an 
organizational change. We would also argue that none of the three 
aspects would carry less weight than the other in terms of their 
impact on employees' perception of the organizational changes 
within the municipality x. 

 

 

 

 

 



Förord 
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1 Inledning 

Introduktionskapitlet förser läsaren med bakgrunden till studien och övergripande 

information om ämnet. Det följs upp av en problemdiskussion, studiens syfte och 

frågeställning. 

 

1.1	Bakgrund	
Arbetsmarknaden är i ständig förändring, vilket ställer allt högre krav på att organisationer 

utvecklas och ökar sin flexibilitet och effektivitet. Förändringarna beror bland annat på 

globalisering, outsourcing, fusioner och teknisk utveckling. Trots att vi har åtskilliga guider 

för hur lyckade organisationsförändringar genomförs, är det många som misslyckas (Alvesson 

och Sveningsson, 2008). Forskningen kring organisationsförändringar fokuserar till störst del 

på ledningen och förändringsledarens perspektiv och ägnar inte medarbetarnas perspektiv lika 

mycket uppmärksamhet (Dawson, 2003). Organisationsförändring innebär per definition en 

omvandling av en organisation mellan två tidpunkter (Jacobsen, 2013). En viktig aspekt av 

förändringen är jämförelsen före och efter omvandlingen – en jämförelse som ska ligga till 

grund för analysen av resultatet. En annan viktig fråga är hur omvandlingen har skett. Det är 

viktigt att undersöka i vilken hastighet förändring skedde, sekvensen av aktiviteter, 

beslutsfattanden, kommunikation och motstånd (Jacobsen, 2013). Vi behöver närmare 

analysera tillvägagångssättet för att på djupet kunna granska de effekter förändringen har på 

medarbetare som i sin tur spelar i betydande roll för organisationens framtid. Med denna 

studie avser vi att undersöka en organisationsförändring ur medarbetarnas perspektiv. 

1.2	Problemdiskussion	
En förändring har olika innebörd för olika personer. Förändringar kan ske på många olika sätt 

och på många olika nivåer. Bloisi, Cook och Hunsaker (2007:843) beskriver förändring som 

en process där något rör sig från ett tillstånd till ett annat. Det finns olika skäl till varför 

förändringar sker. De kan exempelvis initieras genom att politiska beslut fattas och 

implementeras genom förändringsprogram som införs för statliga myndigheter. Dessa kan 

vara ämnade att minska byråkratin och öka effektiviteten (Humphreys & Worth-Butler, 1999, 

refererad i O´Brien 2001:442). Andra yttre omständigheter i vår omvärld, till exempel en 

ökad globalisering, ökad tillväxt eller maktskifte skapar nya marknader där nya produkter och 

tjänster efterfrågas (Piderit, 2000). Förändrade omständigheter i omvärlden skapar nya behov 

och även nya förutsättningar som motiverar och möjliggör förändringsprocesser. 
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Enligt Bloisi et al (2007) måste organisationer vara uppmärksamma på och anpassa sig till 

förändringarna i omvärlden, då organisationer som inte är uppmärksamma eller 

anpassningsbara till dessa förändringar kan få svårt att överleva. Angelöw (1991) skriver att 

om organisationer ska kunna möta de krav och förändringar som ställs från omvärlden med 

framgång behöver de göra det med öppenhet. 

 

Det behöver dock inte alltid vara yttre faktorer som sätter igång förändringsprocesser inom 

organisationer. Även inre faktorer kan skapa ett behov av förändring. När nya mål och behov 

uppkommer inom organisationer kan de själva utlysa ett behov av förändring (Beer & Nohria, 

2000). En förändring kan implementeras genom att antingen ledningen styr 

förändringsprocessen genom att fatta alla beslut kring förändringen (Smeds, Haho & 

Alevsalo, 2003). Förändringen kan också ledas och implementeras av medarbetarna som 

belyser problem och presenterar lösningar i form av förändringar. Denna typ av förändring 

sker vanligtvis i samråd med ledningen (Smeds et al, 2003). 

 

Som nämnt ovan beskriver Bloisi et. al (2007) och Jacobsen (2013) förändring som en 

process där ett tillstånd rör sig till ett annat. Jacobsen (2013) har uttalat kritik för denna typ av 

definition och framhåller uppfattningen att organisationer befinner sig i ständig förändring. 

Organisationer sägs vara i ständig förändring när till exempel medarbetare börjar och slutar, 

när kunder förändras, nya produkter och tekniker utvecklas (Alvesson och Svenningsson, 

2008). För organisationer kan förändring innebära nya rutiner, ny organisationsstruktur eller 

nya arbetsuppgifter och dessa förändringar berör både ledning och medarbetare (Devine 

2010).  

 

Foster (2010) menar att medarbetare kan bemöta förändringar med motstånd som enligt Erwin 

och Garman (2010) kommer till uttryck i form av negativa känslor, attityder och tankar. 

Foster skriver att organisationsförändringar främst har studerats på organisatorisk nivå och 

betonar att studier på individnivå är av stor betydelse, då det har visat sig att de enskilda 

medarbetarna har en mycket stor betydelse för om organisationsförändringen blir 

framgångsrik eller inte (Foster, 2010). Mot bakgrund av detta påstående ämnar vi att söka en 

djupare förståelse för medarbetarens upplevelse av en organisatorisk förändring. 

 

Olika aspekter kan påverka en medarbetares upplevelse av förändringen. I de många studier 
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om organisationsförändringar vi har undersökt är en del aspekter återkommande och vi har 

valt att lyfta fram de tre aspekter som vi tror har mest betydelse för medarbetarnas upplevelser 

av en organisationsförändring. Vidare har vi valt att studera medarbetare inom offentlig sektor 

och deras upplevelser av organisationsförändringar. Att marknaden för den privata sektorn 

idag har möjlighet att konkurrera med den offentliga sektorn (Billner, 2011) leder till att det 

ställs högre krav på effektivitet i förändringsprocessen. De förändringar som införs är 

anpassade till nya utmaningar som uppstår till följd av förändringar i samhället. Magnusson 

(2011) skriver i sin artikel publicerad i Dagens Nyheter att kommuner har fått sämre ekonomi, 

en ökad välfärd ställer tyngre krav på kommunerna och om kommunerna ska kunna 

möta dessa krav kommer de att vara i behov av omfattande förändringar i framtiden. 

 

En stor del av forskningen inom området organisationsförändring har genomförts främst med 

sikte på privata verksamheter, till exempel inom industriföretag (se Kykyri, Puutio & 

Wahlström, 2011; Judge, Thoresen, Pucik & Welbourne, 1999), eller tjänsteföretag 

(Cunningham, 2006; Colquitt, 2001). Vi har funnit få som studerar den offentliga sektorn. 

Detta kan bero på att den offentliga sektorn inte har präglats av den konkurrens som råder 

inom den privata sektorn och har då inte behövt utsättas för förändringsprocesser i samma 

grad. Idag ställs det högre krav på den offentliga sektorn i och med förändringar i välfärden 

och politiken, samtidigt som en ökad privatisering av företag sker.  O'Brien (2002) skriver att 

offentliga verksamheter, som vanligtvis är mycket byråkratiska, har bidragit till att ett större 

fokus har legat på ledarskapet vid organisatoriska förändringar vilket har inneburit att 

processer och upplevelser på medarbetarnivå har diskuterats mindre. I denna studie har vi 

därför valt att inte inkludera ledarens upplevelser då vårt syfte är att bidra med forskning om 

organisationsförändringar i den offentliga sektorn ur medarbetarnas perspektiv.  

1.3	Syfte	
I denna kvalitativa studie ämnar vi att undersöka medarbetarnas upplevelse av en 

organisationsförändring på en kommun. Vi avser att identifiera tre aspekter som enligt 

befintlig teori på området anses ha en betydande roll för medarbetarnas upplevelse av 

organisationsförändringar och närmare utreda vilken påverkan de har haft ur medarbetarnas 

perspektiv. 

 

Frågeställning 
Vilka aspekter ur ett medarbetarperspektiv har en betydande påverkan på medarbetarens 

upplevelser av en organisationsförändring? 
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2 Teori 

I kapitel 2 presenteras den teoretiska referensramen, kapitlet kommer inledningsvis att förse 

läsaren med en övergripande diskussion kring de olika aspekter som tas fram i denna studie. 

Vidare kommer teorierna i relation till studiens syfte och problemområde att förses. 

    

2.1	Teoretisk	inledning	
Det finns många olika definitioner på vad en organisation rätteligen är. Robbins (2003) menar 

att organisationer är uppbyggda av människor och anses då vara ett socialt samordnat system 

som skall uppnå ett eller flera mål. Granberg (2013) belyser fyra gemensamma egenskaper 

hos dagens organisationer. 1) De uppstår för att nå gemensamma syften eller klara diverse 

uppgifter, 2) ett socialt konstruerat system av enheter som samverkar med varandra, 3) de är 

strukturerade samt 4) en del av en större omgivning.  Organisationer har ofta någon form av 

hierarki där anställda är överordnad och/eller underordnad. Storleken på organisationen kan 

göra det mer komplext att utforma organisationstabeller som konkret visar på hur 

organisationen samverkar.  

 

Organisationsförändring innebär per definition, en omvandling av en organisation mellan två 

tidpunkter (Jacobsen, 2013). En viktig aspekt av förändringen är jämförelsen före och efter 

omvandlingen. Denna jämförelse ska ligga till grund för analysen av resultatet. En annan 

viktig del är hur omvandlingen har skett. Det är viktigt att undersöka i vilken hastighet 

förändring skedde, sekvensen av aktiviteter, beslutsfattanden, kommunikation och motstånd. 

Vi behöver analysera tillvägagångsättet för att kunna granska de effekter förändringen har på 

medarbetare såväl som på framtiden för organisationen. Det går att identifiera två 

dominerande förändringsstrategier. De skiljer sig åt när det gäller synen på vad förändring är 

och hur förändring genomförs. Organisationsförändring ses antingen som en detalj i en 

kontrollerbar utveckling, eller en process som inte är fastställd utan utvecklas under skeendets 

gång. När det gäller den senare synen på organisationsförändringen är ledningen och 

medarbetarnas lärande viktiga delmål. Med den strategin handlar det om att utveckla både 

organisationen och de deltagande individerna. Processen hänvisar till hur förändringen sker 

och beskriver vad som förändras i organisationen. Det finns olika teorier och analyser kring 

organisatoriska förändringar där man försöker förklara varför organisationer förändras och 

vad konsekvenserna blir. Den empiriska bevisningen är fragmentarisk och ibland motstridig.   
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Merton (1936) skriver att organisatoriska analytiker har insett att försök till organisatoriska 

förändringar ofta tar oväntade vändningar och kan leda till andra förändringar än de avsedda. 

 

Dawson (2003) menar att många organisationer följer förändringsprogram för en lyckad 

organisationsförändring: man implementerar programmen utan att anpassa modellen till den 

typ av organisation man bedriver. Planeringen av förändring måste ta hänsyn till de åsikter 

och reaktioner som kan uppstå hos medarbetarna. Konsekvenserna bedöms på förhand som 

förutsebara vid implementering av förändringsmodeller, men en modell som inte tar hänsyn 

till organisationens bransch, kultur och kontext kan resultera i oförutsedda konsekvenser.  

2.2	Ledarskap		
I vår uppsats har vi valt att betrakta förändringsprocessen ur medarbetarnas perspektiv och har 

då valt att begränsa urvalet av teorin till fokusområdet. I linje med vårt syfte lyfter vi fram tre 

huvudsakliga aspekter som i forskningssammanhang traditionellt sett ägnas mycket 

uppmärksamhet i frågan om genomförandet av organisationsförändringar. Vi inleder den 

teoretiska genomgången med att titta närmare på aspekten ledarskap, ledarskapets inflytande 

på medarbetare och vilken påverkan olika ledarskapsstilar kan ha på medarbetare vid en 

organisationsförändring.  

 

Det finns ett gap mellan den befintliga organisationen och den ideala organisationen. Den 

ideala organisationen är det tillstånd som organisationen strävar efter att hamna på med hjälp 

av en förändring eller framgång. Om gapet är alltför stort så kan det ha en negativ påverkan 

på förändringsarbetet. Det kan vara frustrerande och potentiellt ödeläggande för 

medarbetarna, då de kan komma att uppfatta förändringen som antingen hotande eller omöjlig 

att uppnå (Hitt, M., Hoskisson, R., Johnson, R., Moesel, D. [1996]). Visionen måste vara 

tillräckligt bred för att utmana organisationen men inte alltför bred för att demolera 

ansträngningen (Appelbaum, S., St-Pierre, N. och Glavas, W. [1998]). Det är beslutsfattarnas 

ansvar att kontrollera storleken på gapet med hänsyn till organisationens tillstånd. 

  

Ledaren är ansvarig för förändringsprocessen. Enligt Vecchio och Appelbaum (1995), är 

ledarskap en process där en person försöker få andra inom organisation att göra vad denne 

vill. Ledarskap handlar enligt Sleeth, R., Johnston, G. och Wallace, R. (1996), om att ange 

dem åtgärder som länkar människor och uppgifter att utföra arbetet. Ledarens roll och ansvar 

under en organisationsförändring är två utgångspunkter som lyfts fram i åtskilliga artiklar. I 
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debatter om vilka som är de större faktorerna som bidrar till framgång eller misslyckanden 

betonas ledarskap en bidragande faktor. Andra faktorer som förekommer är miljön samt 

strukturella aspekter inom organisationen. 

 

Inom forskningen har frågan om hur olika ledarskapsstilar kan påverka medarbetarnas 

upplevelse av en organisationsförändring lyfts fram. Två ledarskapsstilar har ägnats särskild 

uppmärksamhet i detta sammanhang, “transactional leadership and transformational 

leadership” (Appelbaum et al., 1998). Transactional leadership ser belöningar som en lösning 

för att bevara det normala flödet under en förändring. Inom denna ledarskapsdimension 

brister managern i den kompetens som krävs för att påverka motståndet från medarbetarna 

inom organisationen. Teorin anser då att de tekniska managers som har hand om projektet 

måste ta ställning och tid för att lyssna på det motstånd som uppstår, och även ta in 

synpunkter från underordnade som redan förstår innebörden av förändringen (Beatty, C., Lee, 

A. and Gloria, L. (1992). Ledarskapsstilen styr förändringsprocessen genom att använda 

disciplinära befogenheter och fokusera på att allting flyter smidigt idag.  

 

Den andra ledarskapsdimensionen, transformational leadership, omfattar en kombination 

kring de tekniska och humana aspekterna inom förändringen. Ledarskapsstilen hävdar att 

ledarens roll är att tolka ledningens vision och sedan förbereda medarbetarna genom att ge 

tydliga riktningar, problemlösningar och introducera implementeringen av den teknologiska 

förändringen (Beatty et al., 1992). Fokus ligger på teambuilding, motivation och samarbete 

med medarbetare på olika nivåer för att skapa en bättre förändring. Ledaren sätter upp mål för 

att driva personalen till att prestera och ger även möjlighet till personlig och professionell 

utveckling.  

 

Enligt tidigare forskning från bland annat Self (2007) ligger det i ledarens ansvar att leda och 

påverka medarbetarna mot en förändring. Ledaren ska fokusera på att skapa en vilja istället 

för att försöka överkomma det motstånd som eventuellt finns. Self (2007) beskriver de fem 

element som krävs för att skapa beredskap bland medarbetare. Det första elementet är behovet 

av förändring, mer specifikt uttrycker Self (2007) att det är ”identifieringen av ett gap mellan 

ett önskat tillstånd och det aktuella tillståndet”. Ledaren måste här motivera fram behovet av 

att ändra genom att ta fram information som visar på att det nuvarande sättet inte är hållbart. 

Det andra elementet handlar om att konstatera att den valda förändringen är den rätta 

förändringen och på detta sätt skapa villighet. Ledaren måste fastställa detta för att eliminera 
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klyftan mellan det nuvarande- och idealtillståndet. Det tredje elementet fokuserar på att öka 

förtroendet hos personalen och förstärka uppfattningen om att de framgångsrikt kan nå de nya 

målen. Förtroendet bygger på tidigare erfarenheter och övertygelser från ledaren som skall se 

till att medarbetarna har rätt kunskaper, färdigheter och förmåga som behövs för att 

genomföra ändringen. Om det uppstår svårigheter kommer de att få möjlighet att utveckla 

dessa färdigheter. Ledaren måste även se till att verksamheten har rätt organisationsstruktur, 

riktlinjer, rutiner, teknik och förvaltning av kompetens på plats för ett framgångsrikt resultat. 

Det fjärde elementet talar om organisationens stöd för förändringen, ett så kallat nyckelstöd 

(key support), som innebär att formella och informella ledare stöder förändringen då de kan 

ha betydande påverkan på medarbetarna. Det femte elementet är utformat för att svara på 

frågan; Vad betyder det för mig/oss? Medarbetarna kommer att vilja veta värdet av 

förändringen, om den är positiv eller negativ, och för vem/vilka resultatet kan påverka. 

2.3	Kommunikation	
Kommunikation är en andra aspekt som vi har valt att belysa i vår studie. Kommunikation är 

ett användbart verktyg för att förebygga eller motverka motstånd (Petrescu, 2011). 

Resistansen organisationen upplever kan minskas genom att kommunicera med anställda och 

hjälpa dem förstå behovet av en förändring. Brist på information kan vara den första och 

främsta anledningen till motståndet om ingen begriper varför förändringen sker. 

Kommunikation med anställda kan syfta till att dämpa existerande ångest eller ilska och bör i 

sådana sammanhang ges verbalt för att skapa trovärdighet och visa på hänsyn. Information i 

form av dataöverföringar kan skicka ut signaler till personalen att organisationen har i syfte 

att informera men inte att visa på förståelse. Om medarbetare inte får förtroende för visionen 

kan engagemangsnivån komma att försvagas. Petrescu (2011) argumenterar för balansen 

mellan två påståenden som förs i de flesta förändringsprojekt. Det ena påståendet är ur 

medarbetares perspektiv att ”kommunikationen inte är tillräcklig och ingen informerar oss”. 

Det andra påståendet från ledningen är att ”kommunikationen sker regelbundet, men vi kan 

endast kommunicera det vi är redo att meddela”. Petrescu (2011) för sedan diskussionen 

vidare med avseende på utmärkt kommunikation (excellent Communication) som är ett sätt att 

balansera dessa två synvinklar för att nå en punkt där båda parter är tillfredsställda.        

 

Kommunikationens främsta uppgift under en förändringsprocess enligt Petrescu (2011) är att 

lyssna och samla information, men även successivt förmedla nyckelbudskapen. Det är en 

dubbelriktad process. Författaren anser att man inte endast kan begränsa kommunikationen 
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som förmedlas till formella och strukturella samtal. Det måste även ske i en större 

utsträckning genom informella och ostrukturerade dialoger för att de planerade visioner och 

strategier ska övertyga samt nå ut till hela organisationen.  

 

Det kan konstateras att kommunikation är en viktig del under en organisationsförändring, det 

är viktigt att förbereda och utveckla entusiasm för en progressiv förändring (Petrescu 2011). 

Om man har i uppgift att förändra hur människor tänker och agerar är utbildning och 

förberedelser två viktiga faktorer. Syftet med förarbetet är att säkerställa att medarbetarna 

även följer förändringen efter verkställandet av modifieringen. Petrescu (2011) talar också om 

hur man skickar och tar emot information på olika sätt, människans sätt att interagera på kan 

se olika ut från person till person. Icke-verbala uttryck som ansiktsuttryck, ton i röst och 

kroppsspråk är saker man måste beakta vid förmedling av information. Att försöka hantera 

människors förväntningar, ge stöd och försöka övertyga individer är åtgärder som har 

betydelse för medarbetares upplevda trygghet under förändringsarbetets gång samt deras 

villighet att acceptera och engagera sig i förändringarna. 

2.4	Delaktighet	
O’Briens (2002) argumenterar för ett tydligt förhållande mellan medarbetarnas upplevelser av 

delaktighet och organisationsförändring. Organisationer inom den offentliga sektorn har 

mycket att vinna om de har ett förhållningssätt som bygger på fördelning av uppgifter och 

delaktighet. Förändringsprocessen visade sig bli mer accepterad när 

organisationsförändringen innefattade en hög grad av delaktighet (O'Brien, 2002). 

 

Rankinen et. al (2009) beskrivs empowerment som en process där individen känner sig så 

pass självsäker att denne kan utföra en särskild handling. Vid en organisationsförändring 

används uttrycket som en definition på en process där individen motiveras och tillåts ta 

personligt ansvar för att förbättra dennes arbetssätt och bidra till de gemensamma 

organisationsmålen (Vogt & Murrel, 1990). Empowerment beskrivs som en upplevd nivå av 

makt (Thomzx KW & Welthouse BA, 1990), eller med andra ord självbestämmande. Enligt 

Long (1996) är det gemensamma målet med "empowerment" att utveckla både individens 

men också organisationers resultat och potential. Beach (1996) menar att processen sker hos 

individen och kan inte påverkas av externa krafter. Nästa naturliga frågeställning blir då: hur 

kan man skapa förusättningar som främjar empowerment?  
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Organisationer som önskar skapa en kultur som främjar empowerment behöver till att börja 

med finna ett sätt att etablera system och processer som inte begränsar medarbetarna. Genom 

att fokusera på vilka uppgifter medarbetaren utför väl och vilka beteenden som fungerar 

optimalt för medarbetaren, kan ledningen anpassa, utveckla och ändra organisationsstrukturen 

på så sätt att den i sin tur producerar det önskvärda eller eftersökta beteendet. Resultaten som 

kan uppnås är bland annat följande: medarbetare som är villiga att lära, växa och utvecklas; 

medarbetare som är självständiga och självstyrande; en miljö där ledarskap inte bara existerar 

på toppen av strukturen; högre nivåer av förtroende medarbetare emellan samt mellan ledning 

och medarbetare; medarbetare som deltar i beslutsfattandet samt medarbetare som har 

förmågan att hantera konflikter och lösningar effektivt (Erstad, 1997).  

 

Skapandet av en organisationskultur präglad av empowerment är beroende av allas 

engagemang, både ledningens och medarbetarnas. Nixon (1994) föreslår en femstegsmodell 

för att skapa en organisation där människor kan arbeta såväl individuellt som teambaserat mot 

gemensamt uppsatta mål: 

 

1. Att etablera en vision 

2. Att prioritera och agera där man väntar sig att störst effekt uppstår 

3. Att utveckla starka relationer till kollegor 

4. Att expandera nätverk 

5. Att använda interna och externa stödgrupper 

 

För att samordna eftersökta resultat bör människor styras mot att arbeta tillsammans i 

workshops eller projekt som har en direkt koppling till omständigheter och situationer i 

organisationen som påverkar dem. Förmågan att arbeta tillsammans i grupp är någonting som 

successivt kan främjas och läras in på alla håll i organisationen. Cook (1994) sammanfattar de 

grundläggande dragen i empowerment processen i ett diagram som bland annat inkluderar 

vision, värderingar, rollen hos ledningen som förmedlare och möjliggörare samt teamwork. 

Mot slutet av empowerment processen dokumenteras och utvärderas de olika stegen. Jones et 

al. (1996) betonar betydelsen av att övergå från styrande tendenser till möjliggörande 

tendenser, i syfte att låta medarbetarna arbeta mer självständigt. Ett sådant tankesätt kräver 

nya färdigheter hos ledningen och insikter som maximerar medarbetarnas potential. Dessa 

färdigheter relaterar till koordination, engagemang, förtroende och kommunikation, en mer 
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precis kännedom om vad medarbetarna kan prestera och till att kunna marknadsföra lärande 

inom organisationen.  

 

Hur kan man då nyttja empowerment i praktiken? En metod är att skapa självstyrande projekt 

eller arbetsgrupper (Marguiles och Kleiner, 1995). Då uppstår team som har förmågan att 

fatta beslut gällande det särskilda projektet och kan skapa information som i sin tur påverkar 

organisationens strategier för att uppnå vissa mål. Inbyggt i denna process som kallas för 

empowerment hos team är ett belöningssystem som lyfter teamet och dess insatser som en 

enhet. Att arbeta i grupper skapar relationer mellan deltagarna. I sammanhanget bidrar också 

den resulterande upplevelsen av stärkt arbetstillfredsställelse och självuppfyllelse till att 

medarbetarnas motivationsnivåer blir högre. Empowerment hos team främjar också 

kommunikationen inom organisationen, då gruppbaserade projekt stimulerar kommunikation 

som går tvärs igenom organisationen framför vertikal kommunikation som löper större risk att 

förvrängas eller begränsas på sin väg upp eller ned i organisationen. De självstyrande 

utvecklingar som teambaserat projektarbete är beroende av förutsätter dock att vissa andra 

saker fungerar väl inom organisationen. Några exempel är att gruppen ska tillåtas ha en reell 

kontroll över sitt projekt i tillräcklig utsträckning samt en viss nivå av empowerment i den 

beslutsfattande processen.  

 

3 Metod 

Metodkapitlet förser läsaren med en beskrivning och diskussion av valda tillvägagångssätt 

beträffande studiens metodval. Det följs upp av en utförlig beskrivning utifrån ämnen som 

kvalitet, tillvägagångssätt och transkribering. Tillsammans skall kapitlets delar förse läsaren 

med en överblick av rapportens valda metodval, efter presentation och diskussion av de olika 

metodansatserna. 

 

3.1	Forskningsmetod	
Vi har i vår studie valt att utgå från en kvalitativ forskningsmetod. Valet av 

forskningsmetoden beror på vad för svar vi vill ha i vår forskning. För att genomföra en 

undersökning ur medarbetares perspektiv anser vi att vi endast kan få de svar vi söker genom 

en kvalitativ studie. Metoden ger oss en god förståelse för situationen medarbetarna befinner 

sig i och låter oss studera ingående på hur den interna situationen ser ut. Vi vill undersöka 
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människors upplevelser av olika saker och tolka situationen ur deras syn på verkligheten. 

Forskningsmetoden beskriver, förklarar och tolkar (Ahrne, 2011), kvalitet kommer av det 

latinska ”qualitas” som betyder beskaffenhet, egenskap och sort. Det handlar om deskriptiva 

aspekter. I en kvalitativ studie utgår man från att verkligheten kan uppfattas på många olika 

sätt, således finns det ingen ren och objektiv sanning.  

 

Det blir problematiskt om vi formulerar relevanta enkätfrågor kring studien som sedan skall 

besvaras och resultera i kvantitativ information. Metoden används med fördel explorativt, dvs. 

att vi i sedan tidigare inte haft större kunskaper om fenomenet eller frågeställningen 

(Malterud K., 1998). Data utgörs av ord och beskrivningar (kvalitéer) men det är med fördel 

som vi kan använda siffror och tabeller för att göra resultatet mer faktabaserat. Vi kan dock 

inte generalisera resultatet genom att använda siffror för att illustrera omfånget av 

forskningsområdet. Forskningsprocessen är induktiv, vi försöker bilda en bas av våra 

iakttagelser för att komma fram till en förklaring. Vi anser att metoden ger oss ett bra 

helhetsperspektiv där det finns rum för tolkningar och approachen utgår från en hermeneutisk 

utgångspunkt (den är tolkande till sin art). Verkligheten är subjektiv och blir en individuell, 

social och kulturell konstruktion där fokus ligger på att studera hur individer uppfattar och 

tolkar sin omgivning (Backman, 1998). Eftersom att vi valt att ha semistrukturerade intervjuer 

med ett antal olika medarbetare vilkas åsikter kan komma att påverka resultatet är ett 

kvalitativt angreppssätt att föredra eftersom att det finns en mängd saker som skall tas i 

hänsyn.  

 

Kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att 

få fram resultat, genom dessa vill man skapa en uppfattning om hur väl man mäter 

undersökningsområdet. Validitet och reliabilitet är framtagna begrepp som på senare tid även 

tillämpats vid kvalitativ forskning. I vår kvalitativa studie arbetar vi konstant med dessa två 

begrepp kontra kvantitativ metod som främst använder sig av begreppen under 

datainsamlingen. I vår kvalitativa studie arbetar vi ständigt med validitet och reliabilitet under 

datainsamling såväl som i den efterföljande analysen av insamlad data. Validitet åsyftar 

relevansen av det vi undersöker i förhållande till det vi avser att undersöka medan reliabilitet 

åsyftar att vi mäter det på ett tillförlitligt sätt (Malterud K., 1998). 
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Anonymitet 

Kommunen vi har valt att genomföra vår studie på önskar anonymitet då de inte vill att de 

interna förhållandena på arbetsplatsen ska vara offentliga för allmänheten då det kan skada 

kommunens rykte. Även respondenterna vill vara anonyma i studien eftersom de framför 

kritik mot ledningen och den genomförda organisationsförändringen och inte vill bidra till en 

negativ stämning på arbetsplatsen. 

3.2	Kvalitet	
 
Validitet och reliabilitet 
Validitet och reliabilitet bedöms annorlunda i en kvalitativ metod. Eftersom att vi inte kan 

uppskatta tillförlitligheten med siffror så använder vi interna och externa beskrivningar för att 

bygga upp tillförlitlighet (Malterud K., 1998). Den interna validiteten är inbyggd i vår 

kommunikativa trovärdighet som består av en beskrivning av förförståelsen, datainsamlingen, 

urvalet och analysprocessen. Vi för en deltagarkontroll och ser på problemet ur flera 

synvinklar, dvs. triangulering (Malterud K., 1998). Den yttre tillämpningen innebär att vi inte 

definierar generaliserbarheten, denna del lämnar vi till läsaren att avgöra. Vår forskning ska 

vara en guide, inte ett recept, den ska visa vägen och belysa de förekomster som medföljer.  

I kvalitativa studier beror reliabiliteten på kvalitén hos teknisk utrustning (vid inspelning) och 

på forskarens ansträngningar och åtgärder för att skapa tillförlitligt och trovärdigt material. I 

detta sammanhang vill vi belysa förmågan att göra relevanta observationer, följsamhet mot 

data och kvalitén på vår handledning (Malterud K., 1998). Vid intervjuer finns risken att 

frågorna vi ställer missuppfattas eller förvrängs något hos intervjupersonen. I sådana 

situationer ökar utrymmet för eventuella fel. Eftersom vi under intervjuns gång har kunnat 

förtydliga våra frågeformuleringar eller ställa följdfrågor vid behov anser vi att risken för fel 

har minskat. Den omständigheten att frågor och svar spelats in har gett oss möjlighet att 

återge intervjuerna korrekt och fullständigt. Vi har transkriberat intervjuerna så snart som 

möjligt efter intervjutillfällena för att försöka se till att vi får en så pålitlig förståelse som 

möjligt av det material som har framkommit.  

Forskningsprocessen är sig lik den kvantitativa då vi även här startar med litteratursökningar 

för att kunna beskriva forskningsområdet och lära oss mer om vad som redan är känt. Vi 

samlar in data, analyserar data och sammanställer resultaten för att diskutera dem vidare mot 
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bakgrund av redan kända fakta och observationer som framkommit i litteraturen vi har gått 

igenom. 

 

Etiska principer 
Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 forskningsetiska principer 

i syfte att ta fram normer för förhållandet mellan forskare och deltagare i undersökningar och 

för att en god avvägning ska kunna ske mellan forskningskravet och individskyddskravet. 

Dessa principer är även avsedda att tjäna som vägledning för den enskilde forskaren vid 

planering av projekt. Nedan beskriver vi individsskyddskravet som är konkretiserat i fyra 

allmänna huvudkrav:  

 

Informationskravet: Vid en intervjustudie ska deltagarna i intervjuerna få information om vad 

undersökningen syftar till, sin uppgift som deltagare i intervjun, om att medverkan är frivillig 

och att de kan avbryta intervjun när de önskar. De ska också informeras om hur och var de 

kan ta del av resultatet.  

 

Samtyckeskravet: Innebär att medverkan i intervjuer är frivillig och om deltagaren väljer att 

avbryta sitt deltagande kommer det inte leda till några påföljder eller mötas med 

påtryckningar. 

 

Konfidentiellitetskravet: Deltagarna i en intervjuundersökning ska garanteras konfidentiellitet 

och deras personuppgifter ska förvaras utom räckhåll för obehöriga. 

 

Nyttjandekravet: Det insamlade materialet och uppgifterna får endast användas för 

forskningsändamål och får inte användas eller utlånas för icke-vetenskapliga ändamål. 

 

3.3	Tillvägagångssätt	
 
Urval  
Urvalet har styrts av forskningsfrågan. Vi vill uppnå en bred och fördjupad beskrivning av 

fenomenet och har därför valt medarbetare med olika arbetsuppgifter inom samma avdelning. 

Vi har även valt att begränsa urvalet till dem som påverkats av fenomenet som mest, då vi 

anser att dessa har fler åsikter och insikter att bidra med. Antalet (15 personer) är så få 

eftersom att vi inte syftar till statistisk generaliserbarhet utan vi undersöker utvalda personer 



 

 14 

detaljerat. Enligt Bryman och Bell (2013) är urvalsprocessen ett viktigt steg i 

forskningen. Denna studie genomförs på en kommun som nyligen genomfört en större 

organisationsförändring och denna pågår än idag.  

Vårt val av intervjupersoner i vår studie har baserats på vår uppfattning att denna grupp kan 

bidra med uppgifter som är av mest relevans för studiens syfte och fokus. Eftersom vår studie 

baseras på medarbetarens perspektiv har vi avgränsat studien till att undersöka 

organisationsförändringar ur endast medarbetarens synvinkel. Eftersom att studien är baserad 

på medarbetarens upplevelser av organisationsförändringar har vi valt att endast intervjua 

dem som upplevt denna förändring. Med hänsyn till studiens syfte har vi fokuserat på att 

intervjua socialsekreterarna i arbetsgruppen eftersom de har påverkats mest av 

organisationsförändringen då de har flyttat till en annan nämnd. Könsfördelningen i denna 

studie är något ojämn och består av tretton kvinnliga respondenter och två manliga 

respondenter då arbetsgruppen till stor del består av kvinnor. Den personal som inte har varit 

med under förändringen, utan har rekryterats efter organisationsförändringen, har vi valt att 

inte utesluta. Då vi hade vetskap om att många i personalstyrkan för ett par år sedan 

genomgick ytterligare en organisationsförändring har vi prioriterat att ta med en så stor andel 

av dem som möjligt i vårt urval. 

Deras upplevelser av två organisationsförändringar kan bidra med ett djupare perspektiv och 

en mer nyanserad bild till vår analys då dessa medarbetare sannolikt har haft möjlighet till 

djupare reflektion kring organisationsförändringar och kan ha annorlunda referensramar. Den 

typen av urval som baseras på intervjupersonernas förmåga att mäta de teoretiska 

kategorierna som utformats, kallas för ett teoretiskt urval enligt Bryman & Bell (2013). 

 
Dem intervjuade bestod som ovan nämnt av 13 kvinnor och två män, könsfördelningen beror 

endast på att arbetsgruppen till stor del består av kvinnor. Dem manliga intervjuade 

medarbetarna var trettio år gamla och kvinnorna var i åldrarna mellan 26-50 år (se tabell).  

 

 
 

 
                                               Tabell 3.1 Illustration av Köns-och åldersfördelningen. 

 Antal Ålder 

Män 2 30 

Kvinnor 13 26-50 
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Intervjumetod 
Enligt Bryman och Bell (2013) kan en forskare genomföra kvalitativa intervjuer på olika sätt. 

De två vanligaste typerna av intervjuer är ostrukturerade och semistrukturerade intervjuer. 

Vid ostrukturerade intervjuer går intervjuaren igenom ett antal teman och stort utrymme 

lämnas för intervjupersonen att svara fritt. Denna typ av intervju kan närmast liknas vid ett 

samtal och intervjuaren reagerar endast på de punkter som är intressanta och anses vara värda 

en uppföljningsfråga. Vid semistrukturerade intervjuer använder sig intervjuaren av en 

intervjuguide för att under intervjuns gång kunna beröra olika teman, dessa teman behöver 

inte alltid beröras i en bestämd ordning. Intervjupersonen har frihet att svara självständigt och 

fritt och intervjuaren kan i semistrukturerade intervjuer även ställa frågor utöver 

intervjuguiden om det anknyter till något som intervjupersonen har sagt (Bryman & Bell, 

2013) 

 

I denna studie har vi valt att använda semistrukturerade intervjuer vid insamlandet av empiri. 

Då vi genomför en kvalitativ studie där syftet är att studera medarbetarnas upplevelser av 

olika faktorer vi finner i en omorganisation, har vi ett relativt tydligt fokus som genomsyrar 

intervjun. Bryman och Bell (2013) rekommenderar i dessa fall en semistrukturerad intervju 

för att kunna ta sig an mera specifika frågeställningar. En ostrukturerad intervju vore 

att föredra om forskaren vill få en korrekt förståelse för hur intervjupersonen upplever sin 

verklighet i en viss social miljö eller om denne vill få en uppfattning om vilka faktorer eller 

egenskaper som förenar individer (Bryman & Bell, 2013). 

 

Intervjuguide 

Ovan nämner vi att det under semistrukturerade intervjuer ofta används en intervjuguide 

(Bryman & Bell, 2013). Under genomförandet av intervjun ska intervjuaren få en bild av hur 

intervjupersonen upplever sin sociala verklighet. Frågorna som utformas ska inte formuleras 

för specifikt då det kan hindra att alternativa idéer eller synsätt kommer fram vid insamlingen 

av empiri. Ett sådant utformande av frågor är inte förenligt med hur en kvalitativ 

forskningsprocess ska gå till och forskningen ska inte baseras på förutfattande meningar 

(Bryman & Bell, 2013). Frågorna ska utformas på ett sådant sätt att de utifrån medarbetarens 

perspektiv upplevs som viktiga i förhållande till de olika teman som undersöks, men frågorna 

ska inte vara ledande. Språket i intervjufrågorna ska vara begripligt för intervjupersonen och 

det är viktigt att intervjuaren har bakgrundsfakta om intervjupersonen, till exempel ålder och 

kön, för att kunna sätta intervjupersonens svar i ett relevantsammanhang (Bryman & Bell, 
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2013). Utöver intervjufrågorna ger Bryman & Bell (2013) även tips på praktiska detaljer som 

bör beaktas. Bland annat bör intervjuarna bekanta sig med den miljö intervjupersonen arbetar 

eller lever i, då det ger förutsättningar att kunna göra en djupare analys av det personen 

berättar. Intervjun bör även spelas in för att kunna fånga upp viktiga fraser och uttryck och för 

att förhindra att viktiga detaljer går förlorade. Inspelning av intervjun gör också att 

intervjuaren kan fokusera på dialogen som förs i realtid och ställa de följdfrågor som behövs 

för att bättre kunna tolka svaren. 

 

Genomförande av intervjun 

Intervjuerna genomfördes i ett mindre mötes rum i andra lokaler, dock i samma hus, än de 

våra intervjupersoner sitter i. Vi valde att göra detta för att det inte skulle bli tydligt för 

kollegorna att en intervju genomfördes, då intervjupersonen är anonyma. Vi önskade även att 

mötesrummet helst inte skulle ha några fönster, eftersom vi inte ville att varken 

intervjupersonen eller vi skulle tappa fokus på intervjun genom att bli distraherade av 

människor som gick utanför. Intervjuerna kunde självklart hållas i lokaler utanför kommunens 

lokaler, men genom att använda samma lokaler som de arbetar i sparar vi intervjupersonerna 

tid och tror att direkt närhet till deras dagliga miljö även bidrar till att de känner sig bekväma i 

sina samtal med oss. 

 

Vi bokade tid med intervjupersonerna en vecka i förväg via mail och lät dem bestämma och 

känna efter när de hade tid. Vi valde att inte ställa några krav annat än på mötesrummet, då 

organisationen för tillfället befinner sig i en spänd situation. 

 

Intervjuerna inleddes med en kort presentation av oss själva och ämnet vi forskar 

inom. Därefter beskrev vi innebörden av deras anonymitet för att de skulle känna sig bekväma 

med att ge ärliga svar. Vi försökte få intervjupersonerna att känna sig avslappnade genom att 

hålla en väldigt oformell dialog vid intervjun. Syftet var att få dem att känna att de kunde säga 

precis vad de tänker på. Författarna till denna uppsats valde att medverka på intervjuerna för 

att till se att vi kunde få så mycket relevant information som möjligt av intervjupersonerna. Vi 

ställde följdfrågor och kompletterade varandras frågor, vilket hjälpte oss att få heltäckande 

svar. 

 

Intervjuerna spelades in med två telefoner. Kvalitén på telefoninspelningarna testade vi innan 

vi genomförde intervjuerna för att försäkra oss om att vi kommer att kunna använda oss av 
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inspelningarna. Genom att använda två telefoner att spela in med försäkrade vi oss om att vi 

hade en extra inspelning ifall den första inspelningen skulle visa sig vara av dålig kvalitet. Vi 

valde att ha med anteckningsblock under intervjuerna men antecknade helst inte, såvida det 

inte var något särskilt vi uppmärksammade under samtalens gång. Istället fokuserade vi på att 

hålla dialogen tät och levande och få ut så mycket information som möjligt av våra frågor. 

Detta rekommenderas av Bryman och Bell (2013) som skriver att det är bäst att intervjuaren 

inte blir distraherad av behovet av att föra anteckningar om det som sägs. Intervjuaren bör 

istället fokusera på det som intervjupersonen säger och på så sätt kunna följa upp intressanta 

synpunkter och sondera där det behövs. Vi förlitade oss därmed i första hand på 

inspelningsverktygen vi använde oss av. 

 

Vår utgångspunkt var att intervjuerna inte skulle skilja sig åt från varandra särskilt mycket. Vi 

försökte hålla samma intervjuschema genomgående för att vårt material skulle bli enklare att 

transkribera och analysera. Viss flexibilitet förekommer i intervjuerna och frågorna kommer 

inte alltid i samma ordning. Vissa svar behövde följas upp med följdfrågor och ibland hände 

det att intervjupersonen besvarade flera frågor i ett och samma svar. Vi räknade med att 

intervjuerna skulle ta mellan 30-45 minuter per intervju. Intervjuernas längd skiljde sig åt, en 

del medarbetare kände att de var mer upprörda över organisationsförändringen än andra och 

dessa personer hade mer att säga än de som inte var likaupprörda. De mindre upprörda 

intervjupersonerna intervjuer blev kortare, men vi fick svar på alla frågor. Därför anser vi 

att längden på intervjuerna inte påverkar vårt resultat. 

 

Transkribering 

Transkriberingen av intervjuerna genomfördes efter intervjutillfället. Då transkribering tar 

lång tid valde vi att transkribera direkt efter intervjutillfället. Enligt Bryman och Bell (2013) 

kan det ta upp till fem, sex timmar att transkribera en timmas intervju. För oss tog det mellan 

2.5-3.5 timmar att transkribera våra intervjuer. Vid transkriberingen skrev vi ner exakt det 

intervjupersonen sade, utan justeringar. I Bryman och Bell (2013) tipsar de om att vissa delar 

av intervjuer som man är säker på att man inte kommer att använda inte behöver skrivas ut. Vi 

valde dock att ändå skriva ut allt för att slippa gå tillbaka till inspelningarna. Med allt 

innehåll nedskrivet ansåg vi att vi fick en bättre överblick kring vad som är användbart och 

inte. Med hjälp av materialet från transkriberingen har vi analyserat empirin mot teorin och 

försökt besvara vårt syfte och frågeställning.  
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4 Empiri 
Detta kapitel förser läsaren med de empiriska resultaten utifrån studiens metodval. Kapitlet 
inleds med en beskrivning av kommun x samt organisationsförändringen för att sedan lyfta 
fram de resultat vi mottagit i form av djupintervjuer med medarbetarna. De faktorer som lyfts 
fram i detta kapitel skall förse läsaren med nödvändig information som bör tas med vid 
läsning av studiens resterande kapitel. Kapitlet är indelat efter de valda aspekterna för att 
underlätta för läsaren.  
 

4.1	Introduktion	
Kommun x är en del av tätorten Stockholm och anses vara en av landets mest expansiva 

kommuner med en hög befolkningsökning under de kommande 10 åren. Kommunen 

präglades till en början av stora industriföretag fram till slutet på 90-talet. Under senare år har 

näringslivet dominerats av tjänste- och serviceföretag samt handel. Kommun x har haft ett 

borgerligt styre sedan lång tid men partiernas inflytande minskade i valet 2014. Se nedan 

tabell för en överblick av kommunens statistik (obs. siffrorna har avrundats för att inte skada 

anonymiteten). 

 
Kommun x 
Antal anställda på kommunen Ca 4000 
Folkmängd (uppdateras veckovis) Ca 98000 
Befolkningstillväxt 2014 Ca 1800 
Antal bostäder 2014 
-varav i småhus 
- varav i flerbostadshus 
Öppen arbetslöshet (Arbetsförmedlingen 
2014) 
Medianinkomst 
Budget år 2016-2018 

Ca 38000 
Ca 15000 
Ca 23000 (ca/70 % BR) 
Ca 4.6% 
 
Ca 313500 kr 
100’000’000 

Tabell 4.1 Redovisning av statistik för kommun x 
 
 
I den undersökta utvidgade enheten arbetar totalt 38 personer, exklusive stödpersoner som 

ekonomer, chefer, direktörer, sekreterare m.m. Vi har medvetet valt att utesluta arbets- och 

företagsnämnden på kommun x av den anledningen att medarbetarna på denna avdelning inte 

har tilldelats nya chefer, nya rutiner eller nya riktlinjer.  Vi drar slutsatsen att medarbetarna på 

arbetsnämnden inte påverkats av organisationsförändringen till den utsträckningen att dem 

kan svara på vår frågeställning. Vi fokuserar medvetet på socialnämnden då vi kan hämta mer 

kunskap och information från dem då de påverkats av förändringen. Totalt följde 

27 medarbetare (exkl. stödpersoner) med från socialnämnden.  När intervjumaterialet 

inhämtades hade fyra medarbetare hunnit sluta (de sade alltså upp sig efter att 
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organisationsförändringen trädde i kraft) och flera hade sagt upp sig men arbetade under sin 

uppsägningstid. Dessa fyra personer hade inte ersatts med konsulter eller nyanställda när vi 

genomförde vår studie. Detta skapade självklart ytterligare motstånd bland medarbetarna då 

deras arbetsbelastning ökade och arbetet inte höll den kvalité dem önskade. Vi har valt att 

inkludera samt lyfta fram detta motstånd i vår empiri då vi anser att det är en del av effekten 

av organisationsförändringen. 

 

4.2	Beskrivning	av	förändringen		
Kommunen vi har valt att utföra vår studie på har länge haft ett uttalat fokus på 

att individer så snabbt som möjligt ska kunna röra sig från ekonomiskt bistånd till egen 

försörjning. Den aktuella omorganisationen innebar ett nämndbyte från Socialnämnd till 

Arbetsnämnd. Arbetsnämndens uppdrag är att öka efterfrågan på arbetskraft och få fler 

personer i egen försörjning. Ansvaret för ekonomiskt bistånd låg till en början under 

Socialnämndens ansvar men genom ett nytt beslut av politikerna i kommunalrådet flyttades 

ansvaret för ekonomiskt bistånd till Arbetsnämnden. Bakgrunden till beslutet är att man på 

politisk nivå ville att arbetet med ekonomiskt bistånd (som hittills hade legat under 

Socialnämnden) och arbetet med att vägleda kommunens invånare till studier eller arbete 

(som ligger under Arbetsnämnden) skulle få en starkare anknytning, då de delar 

målsättningen om att stötta och vägleda så många som möjligt av deras kunder till egen 

försörjning. 

Den övergripande målsättningen med omorganisationen är att främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och deras aktiva deltagande i samhället. 

Organisationens uppdrag är att möjliggöra den politiska viljan och dess målsättningar, säkra 

god integration av nyanlända och utnyttja samordningsvinster samt andra möjligheter genom 

samarbete mellan enheter. Kommunens individer ska uppleva en rättssäker och effektiv 

myndighetsutövning. Även ett effektivt bemötande med korta ledtider genom att olika 

aktiviteter samordnas samt erbjudas en väg in för sina ärenden och en individanpassad lösning 

som ger den snabbaste vägen till egen försörjning. 

Inför organisationsförändringen lämnades inspel från berörda medarbetare där de påpekade 

vikten av hög kvalitet och rättssäker myndighetsutövning, att socialsekreterarnas arbete är 

sårbart, det positiva att arbeta i team och att finnas där människor finns och verkar. I februari 

2015 genomfördes en Risk- och konsekvensanalys följt av en översyn av den nya 
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organiseringen som innebar en del nya riktlinjer, nya lokaler och kompetensprogram för 

medarbetarna. 

Den övergripande målsättningen med omorganisationen är att främja människors ekonomiska 

och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och deras aktiva deltagande i samhällslivet. 

Organisationsförändringen planerades att ske den 1 maj 2015. De socialsekreterare som 

arbetade med ekonomiskt bistånd skulle flytta sin arbetsplats två våningar upp, till samma 

lokaler där karriärvägledarna sitter och arbetar med att vägleda kunder till arbete eller studier.  

 

Syftet med nämndbytet var utöver målsättningarna ovan att samarbetet mellan 

socialsekreterarna och karriärvägledarna skulle bli närmare och smidigare då de har många 

gemensamma kunder. Att tillhöra samma nämnd, ha gemensamma chefer och sitta i samma 

lokaler skulle effektivisera arbetet med att kunderna så snabbt som möjligt ska bli 

självförsörjande genom att komma in i arbetslivet. Förändringsprojektet genomfördes av 

ansvarig direktör för arbets- och företagarprocessen. Projektledaren hade tillgång till en 

referensgrupp bestående av nyckelpersoner från organisationen. Inom projektet fanns det även 

ett antal delprojekt som syftade till att säkerställa implementeringen av den nya 

organisationen. Ett projektkontor skapades som delegerades ansvar för dels leveranser i vissa 

delprojekt men också uppföljning av delprojekten. De delprojekt som planerades var HR-

frågor ekonomi & kvalitet, lokalisering, IT-stöd och kommunikation, juridik samt 

organisation (vilket inkluderar roller och ansvar).  

 

Den 1 maj flyttade socialsekreterarna till samma lokaler som karriärvägledarna men den 

officiella organisationsförändringen blev förskjuten till den 1 september. Fram tills dess 

fortsatte socialsekreterare arbeta under socialnämnden. Den 1 september började de arbeta 

enligt den nya organisationen. 

 

4.3	Organisationsförändring	
De flesta av intervjupersonerna var överens om att denna organisationsförändring hade kunnat 

leda till ett bättre samarbete mellan karriärvägledare och socialsekreterare och tyckte att målet 

med organisationsförändringen, såsom de formulerats av politikerna inom kommunen, är 

realistiska och kommer att förbättra situationen kunderna. 

 

Informationen om den planerade omorganisationen blev officiell för medarbetarna under 
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hösten 2014. Fram till att organisationsförändringen genomfördes, den 1 maj 2015, var de 

anställda helt ovetandes om hur den nya organisationsstrukturen skulle se ut. Därav uttryckte 

de flesta av intervjupersonerna att de kände en stark oro inför organisationsförändringen. Ett 

par intervjupersoner tyckte däremot att det skulle bli spännande med 

organisationsförändringen, de visste att deras huvudsakliga arbetsuppgifter skulle förbli 

samma oavsett vilken nämnd de arbetar under. De ansåg också att förändringen kunde vara 

nyttig eftersom den kunde bidra till effektivare arbetsprocesser och vara inspirerande och 

motiverande för de enskilda medarbetarna. 

 

De flesta intervjupersoner kände sig rent generellt obekväma med organisationsförändringar 

då det för dem innebar att gamla rutiner riskerade att förändras och att deras arbetssätt skulle 

granskas och kontrolleras på djupet under en tid framöver. 

 

"Av erfarenhet vet jag att organisationsförändring är lika med en tuff och rörig 

period framöver eftersom en del befintliga arbetssätt och rutiner kommer att 

förändras eller justeras". (Intervjuperson 1) 

 

Intervjuperson 1 fortsätter med att deras arbetssätt innan organisationsförändringen skapades 

av alla kollegor tillsammans och fungerade väldigt bra. Granskningen av arbetssätt, som de 

just nu genomgår, känns väldigt jobbig för denne då denne har trivts med hur de har arbetat 

tidigare. Intervjuperson 3 och 7 tyckte att effekten av organisationsförändringar ofta uteblev. 

Gemensamt för dessa intervjupersoner är att de båda var med i en tidigare 

organisationsförändring som skedde inom socialnämnden. 

 

“Organisationsförändringar rör till vår arbetssituation genom att de skapar 

oroligheter, risker för dåligt samarbete och en stor omsättning av personal. 

Detta pågår i några år, sedan återgår allt till det vanliga igen". (Intervjuperson 

7) 

 

Intervjuperson 7 menar att organisationsförändringar skapar en onödig stress hos de anställda 

och att resultaten uteblir. Den andra intervjupersonen tycker att organisationsförändringar 

alltid innebär förändringar till det sämre, vilket kan ta flera år att komma ur. Intervjuperson 2 

tyckte att denna organisationsförändring var helt onödig då hennes yrke som socialsekreterare 

naturligt hör hemma under Socialnämnden som i sitt verksamhetsområde rymmer flera typer 
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av insatser och stödåtgärder riktade till människor med olika behov. Denne tyckte att det nya 

sättet att se på människorna som kunder är olämpligt och tycker inte att deras arbete är någon 

typ av service till kunder.  

 

"De personer som söker hjälp hos oss är inte kunder, de är människor och 

familjer där varje enskild person behöver separata insatser från samhället. Att 

specifikt fokusera insatser på att snabbt öka deras engagemang i arbetslivet är 

att förenkla ett problem som många gånger är mycket bredare och mer komplext 

än så." (Intervjuperson 2) 

 

De flesta av våra intervjupersoner uttryckte att de förstod bakgrunden till 

organisationsförändringen. Bakgrunden och motiven hade alltså ledarna lyckats förmedla väl 

till sina anställda. 

 

"I de fall det är möjligt att våra kunder ska komma ut i arbetslivet eller bli 

självförsörjande snabbare behövs ett nära, smidigt och effektivt samarbete 

mellan socialsekreterare och karriärvägledare." (Intervjuperson 6) 

 

4.4	Ledarskap	
Socialsekreterargruppens tidigare biträdande chef var en erfaren socialsekreterare. Hon var 

insatt i arbetsuppgifterna och de anställda kunde diskutera med henne innan många beslut 

togs.  

 

"Vår nya chef är inte socialsekreterare, hon är ekonom" Hon fortsätter, 

  

"När vi ska fatta beslut finns det ingen kunnig över oss som kan ta de jobbiga 

samtalen när kunderna överklagar, det finns inte heller någon som förstår 

varför vi har behov av en del rutiner och arbetssätt". (Intervjuperson 9) 

 

De flesta av intervju personerna höll med om att chefernas okunskap om socialsekreterarnas 

arbetsuppgifter, chefernas brist på insyn, gjorde att de hade svårt att tro att arbetssituationen 

kommer bli hållbar. En intervju person säger: 
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"De vet inte vad vi gör och har inget genuint intresse av att lyssna på oss och 

förstå oss" (Intervjuperson 15) 

 

Intervjupersonen menar att för att organisationen ska kunna fungera med nöjda, motiverade 

medarbetare behöver cheferna förstå vad en socialsekreterare möter i sitt arbete, vilka 

utmaningarna är i praktiken och hur de bäst bemöts. Intervjupersonerna verkar överens om att 

bidragande faktor till deras missnöje med arbetssituationen idag är att cheferna saknar 

respekt för deras arbetsuppgifter.  

 

"När vi uttrycker att vi har kris möts detta med kritik av vårt ordval och att 

vi snarare ska se denna så kallade kris som en utmaning och möjlighet. Faktum 

är att denna kris kan förstöra människors liv eftersom vi inte har resurser att 

utföra vårt arbete". (Intervjuperson 15) 

 

De önskar att deras arbete bemöttes med större respekt. En intervjuperson som har arbetat 

länge inom kommun x tycker att kollegorna borde visa förståelse för att dessa processer tar tid 

och att cheferna har mycket att stå i just nu, i och med att den rådande flyktingsituationer med 

all rätt måste prioriteras högst. Hon tycker att kollegorna ska göra sitt bästa tills situationen 

lugnar ner sig och mer resurser finns tillgängliga att lägga på arbetsgruppen. Hon är dock 

överens med övriga medarbetare vad gäller vikten av ledarens kunskap om arbetet som hon 

leder och tycker att det är omöjligt att vara en bra chef utan en mera djupgående kunskap och 

förståelse för det dagliga arbetet. En del intervjupersoner är även överens om att ledarna inte 

finns tillgängliga för arbetsgruppen.  

 

"De springer jämt på möten och ibland har jag inte sett dem på hela dagar". 

(Intervjuperson 8)  

 

De flesta uttrycker ett önskemål om att ledarna behöver vara mer lättillgängliga och bör 

planera så att de utan större fördröjning kan närvara när de behöver delta i beslutsprocesser. 

 

En intervjuperson säger att hon önskade att det inte vore så uppenbart hos ledarna att de var 

stressade. Hon fortsätter med att det skapar en ovilja hos henne att ta upp frågor med 

cheferna, vilket i längden har gjort henne omotiverad. Flera intervjupersoner nämner att det 

känns som att cheferna arbetar mer med att göra högre chefer nöjda och med att åstadkomma 
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resultat och statistik som på ytan ser tillfredsställande ut. Under personaldagarna hade en 

del medarbetare tilldelats andra förmåner under konferensen på hotellet. 

 

”På vår personaldag kom det fram att en del kollegor som hade behövt avlasta 

chefen under en period med personalbrist hade blivit uppgraderade till sviter.” 

(Intervjuperson 11) 

 

Flera intervjupersoner upplever att det känns som att ledarna ställer för höga krav på 

förståelse och medgörlighet från medarbetarnas sida, utan att egentligen göra några större 

ansträngningar för att leda dem in i förändringarna och gemensamt ta dem igenom 

utmaningarna. Vissa uttryckte till och med att cheferna försökte köpa deras stöd och 

förståelse. Medarbetarna kände sig övergivna, vilket skapar en känsla av otrygghet i 

organisationen. De känner att förtroendet för cheferna brister och att cheferna inte riktigt 

lyckas leva upp till sin ledarroll när den väl sätts på prov. 

4.5	Kommunikation	
Alla intervjupersoner nämner att det är brist på kommunikationsplattformer sedan 

organisationsförändringen. Det finns ingen mötesstruktur och informationen går främst ut via 

mail.  

"Det känns stressat och ansträngt och förmedlar tyvärr till medarbetarna att de 

har liten möjlighet att påverka" (Intervjuperson 12) 

 

Hon fortsätter med att berätta att den tidigare chefen höll personalen underrättad om pågående 

arbete före beslutsfattande och mailade ut all information som rör personalen. På så sätt 

kunde medarbetaren påverka besluten innan de fattades och hon kände sig uppmärksammad 

genom att bli informerad om vad som händer i verksamheten. 

 

Innan omorganisationen hade socialsekreterarna och administratörerna dels egna möten 

tillsammans med chefen, dels gemensamma möten. Sedan omorganisationen hålls inga 

möten. "Under möten får vi tillfälle att framföra våra önskemål och diskutera med cheferna". 

Vidare skapar möten en förståelse för arbetet och vad som är på gång att hända. Som det ser 

ut nu har hon och hennes kollegor ingen aning om vad som sker eller kommer att ske, säger 

hon. Åsikterna angående kvalitén på informationen var samstämmiga. Den upplevs som 

bristfällig och lämnar många frågor obesvarade.  
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"Vi får aldrig reda på bakgrunden till beslut, eller blir förberedda på att vissa 

större förändringar kommer att ske, vilket skapar en negativ stämning och 

många spekulationer". (Intervjuperson 13) 

 

Ett par intervjupersoner menar dock att informationen må vara bristfällig, men om man vill ha 

mer kan man maila chefen och därmed få svar på sina obesvarade frågor. De tycker att 

cheferna är villiga till att ge fler detaljer när de efterfrågas. En intervjuperson tycker att det är 

jobbigt att inte få reda på om deras önskemål eller förslag de lämnar blir uppmärksammade. 

Han säger att de i början av organisationsförändringen lämnade många förslag på 

förbättringar, men att de inte fick någon uppföljning på dessa och därför slutade han lämna 

förslag. Han säger också att det lämnas långt mycket mer information om flyktingmottagandet 

och kommande projektutveckling på flyktingområdet, än information om de omedelbara 

förändringar som påverkar det dagliga arbetet idag och nu. Han tycker att det inger en känsla 

av att bli bortglömd och avsaknad av respekt. En välmående personal är en av 

förutsättningarna för en välmående organisation, som i sin tur kan möta just de utmaningar 

som flyktingfrågan för med sig. 

 

Det framkommer under intervjuerna att cheferna själva också har uttryckt behov av fler 

möten, men att de har svårt att hitta tid till det.  

 

"Vi hade nyligen vårt första möte med administratörerna, detta möte sköts fram 

två gånger för att hitta en lucka där båda chefer kunde delta" (Intervjuperson 

13) 

 

Detta möte var tillkallat av administratörerna själva och var alltså inget initiativ från cheferna. 

Cheferna hade förstått under mötet att det fanns mycket kvar att diskutera eftersom endast 3 

av 11 punkter hann diskuteras, men administratören säger att hon inte tror att det kommer att 

bli ett till möte inom någon snar framtid.  

 

"Vi bestämde inget nytt tillfälle och har inte fått något besked från cheferna 

ännu" (Intervjuperson 13). 

 

En intervjuperson säger att hon får en känsla av att det är det högsta ledningen som inte ger 



 

 26 

enhetscheferna resurser att utföra ett bra ledarskap. Alla beslut fattas egentligen av högsta 

ledningen - visionen är helt och hållet deras. Men frågan är om det på så höga nivåer i 

organisationen finns någon genuin förståelse för vilka resurser som finns kontra vilka resurser 

som faktiskt behövs för att förverkliga visionen. 

 

Ett par intervjupersoner tycker dock att det inte är ett problem att det inte hålls möten. De 

tyckte att om man söker informationen kan man ta reda på den genom att fråga En kvinnlig 

socialsekreterare säger att det går bra att maila cheferna vid frågor och att de svarar snabbt. 

 

De uttrycker sin optimism men tycker samtidigt att det är alldeles försent påtänkt.  

 

"Vi har redan förlorat över 11 stycken fantastiska kollegor, för en chef borde 

det i ett mycket tidigare stadium vara A och O att se och lyfta våra behov". 

(Intervjuperson 6) 

 

 En intervjuperson är orolig över att fler kommer att sluta, hon tycker att hon märker att 

hennes kollegor inte har någon energi kvar och att det smittar av sig. 

 

4.6	Delaktighet	
Organisationsförändringen innebar en förändring i arbetssätt för medarbetarna. De blev 

indelade i team med socialsekreterare, karriärvägledare och administratörer. Teamen var 

uppdelade baserat på ålder och problemområden hos kunderna. Syftet var att medlemmarna i 

teamen skulle få möjlighet att bestämma vilket team de helst ville arbeta i. Det framgår under 

intervjuerna att intervjupersonerna kände sig nöjda med själva idén om teamen och över att de 

skulle få möjlighet att arbeta med det intresseområde de ville. I dessa team 

skulle medlemmarna själva utforma mål och rutiner och de fick väldigt fria händer att skapa 

en önskvärd arbetssituation. I praktiken fungerade dock inte detta då personalbrist och 

frånvaro gjort att de fått täcka upp för varandra över teamgränserna.  

 

För att lösa den akuta personalbristen som uppstod beslutade sig ledningen nyligen för att 

bryta upp teamen helt till dess att personalbristen är löst och har meddelat att de i framtiden 

eventuellt kommer att få arbeta i team igen. En intervjuperson säger att det var alldeles 

för luddigt med dessa team ändå, de fick inga tydliga riktlinjer att arbeta utifrån. Hon 
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menar att avsikten var god men att det hade behövts mer tid och en bättre resursplanering, för 

att komma framåt i arbetssättet med team. De flesta intervjupersonerna uttryckte att det var en 

mycket god idé att arbeta i team och de flesta trodde att man kunde uppnå väldigt goda 

resultat genom att arbeta på detta sätt. En intervjuperson tycker att teamen visade att 

ledningen hade förtroende för personalens förmåga att leda arbete självständigt och tyckte inte 

att de lade sig i överhuvudtaget i hur, när och vart teamen träffades eller vad som diskuterades 

utan litade på att de skulle komma fram till effektiva arbetsprocesser genom att samarbeta 

med varandra. 

 

"Vi är tyvärr just nu ett sjunkande skepp som försöker hålla oss flytande" 

(Intervjuperson 6) 

 

 Hon berättar att de kommande två månaderna kommer att vara 4 socialsekreterare istället för 

12 eftersom att de flesta har sagt upp sig och personalrekryteringen är en process som tar för 

lång tid just nu, på grund av det stora behovet av socialsekreterare som råder generellt i 

branschen. 

 "Det finns inget intresse att vara delaktig i någon långsiktig planering eller 

utveckling, utöver att klara av dagens arbetsuppgifter". (Intervjuperson 6) 

 

Det framgår i intervjuerna att intervjupersonen är medvetna om att det finns möjligheter att 

delta i förbättring av rutiner, dock måste det arbetet styras mer av medarbetarna själva och de 

upplever att de dessvärre inte har utrymmet att ta sig den tiden med det arbetsläge som råder i 

övrigt.  

"Det hade dock motiverat mig mer om cheferna kunde uttrycka mer öppet stöd 

och engagemang för arbetet med att ta fram nya rutiner och 

tillvägagångssätt" (Intervjuperson 6)  

 

Hon fortsätter med att egna initiativ ändå faktiskt alltid blir positivt bemötta av cheferna, så 

det finns en uppskattning hos cheferna i botten men tyvärr inga tydliga stödinsatser från deras 

sida. 

 

En annan socialsekreterare tycker att det finns mycket frågor hon skulle vilja engagera sig i 

men han känner inte att han har tid eller lust då hans dagliga arbetsuppgifter tar upp maximal 

tid ändå. För tillfället är han mentor åt två stycken studenter som praktiserar på kommunen 
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och utöver det läser han via arbetsgivaren en högskolekurs i ledarskap. Han säger dock att han 

är glad över att han får möjlighet att utveckla sina ledarskapsförmågor och tycker att det visar 

att cheferna skapar utvecklingsmöjligheter och tror på sin personal. Samma intervjuperson 

fortsätter dock med att säga att just nu kanske inte det är så många som får samma möjligheter 

som honom, men han tror det kommer att bli förändring så fort läget stabiliserar sig gällande 

flyktingmottagandet och när arbetsgivaren har full personalstyrka. 

 

 

5 Analys 

I analyskapitlet jämförs och analyseras de empiriska resultaten och den teoretiska 

referensramen, som åsyftar till att skapa en förståelse av relation mellan dessa. Analysdelen 

är uppdelad i samma ordning som föregående kapitel för att underlätta för läsaren.  

 

5.1	Medarbetarna	i	förändringsarbetet	
Kommun x har utifrån visionen om att så snabbt som möjligt få kommunens invånare att bli 

självförsörjande valt att genomföra en omfattande organisationsförändring, eftersom de tror 

att visionen mest effektivt uppnås när socialsekreterare och karriärvägledare samarbetar. I 

våra intervjuer framkommer det att den av politikerna initierade organisationsförändringen 

inte har implementerats på ett tillfredsställande sätt. Medarbetarna uttryckte att politikernas 

vision och skälet till organisationsförändringen var en realistisk och eftersträvansvärd 

målsättning, men under organisationsförändringens gång uppenbarade sig en rad betydande 

brister i hur den genomfördes. Deras upplevelser har vi utrett närmare genom att fördjupa oss 

i tre aspekter som också har fungerat som vår teoretiska ram i studien; ledarskap, 

kommunikation och delaktighet. I analysen väljer vi för tydlighets skull att använda samma 

rubrikindelning som har använts i genomgången av teorin och empirin. 

 

Vi tolkar medarbetarna som att hos kommun x har den planerade organisationsförändringen 

genomförts utan att ta tydlig hänsyn till och anpassa förändringsarbetet efter medarbetarnas 

åsikter och deras dagliga praktiska arbete. Både under och efter organisationsförändringen har 

det varit en stor omsättning av personal och detta tror vi är ett resultat av hur 

organisationsförändringen har implementerats. Intervjupersonerna uttrycker i intervjuerna att 

de förstår syftet med organisationsförändringen, men vi gör tolkningen att det är 
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tillvägagångssättet som har till viss del skapat men också förstärkt det motstånd som 

medarbetarna uttrycker i sin respons till förändringarna. Ett inledande motstånd hos 

medarbetarna växte fram innan den organisatoriska förändringen trädde i kraft på grund av 

bristen på informativ kommunikation och hänsyn till de deltagande medarbetarna, både på 

förhand och under förändringsprocessens gång. Medarbetarna tyckte även att deras 

arbetsprocesser och rutiner innan organisationsförändringen redan var bra och inte behövde 

förändras. Ledningen har sannolikt inte lyckats förmedla varför man ansåg att befintliga 

arbetsprocesser behövde förändras, vilket skapar en brist på insyn och förståelse hos 

medarbetarna. 

5.2	Ledarskap	
Att döma av intervjupersonernas beskrivning av ledarskapet anser de inte att deras ledare har 

de kunskaper eller egenskaper de tycker bör finnas hos en ledare som ska leda sina 

medarbetare genom en organisatorisk förändring. Beatty et al. (1992) beskriver 

transformational leadership som en ledarskapsstil där ledaren tolkar den högsta ledningens 

vision och sedan förbereder medarbetarna genom bland annat tydliga riktningar och 

problemlösningar. Ledaren fokuserar här på att bygga upp team, motivation och samarbete. 

Som nämnts ovan tror medarbetarna på målen och iden med organisationsförändringen, men 

trots detta brister deras motivation att arbeta mot dessa mål. Detta beror sannolikt på att de 

inte vet hur de ska nå målen, och det är verktygen och medlen för måluppfyllelse som de 

förväntar sig att deras ledare ska bistå dem med. Utifrån intervjupersonernas upplevelser 

tolkar vi att medarbetarna inte har fått tillräckligt tydliga riktningar om hur de ska arbeta mot 

organisationens nya mål. Ledaren har inte lyckats motivera de anställda att arbeta mot 

organisationens mål genom att ge dem de förutsättningar och medel som behövs. Denna 

situation påminner om Appelbaum (1998) beskrivning av transactional leadership där ledaren 

saknar den kompetens som krävs för att påverka motståndet från medarbetarna i 

organisationen och kompenserar för sådana brister genom att använda belöningar i syfte att 

bevara det normala flödet under en förändring. 

 

En intervjuperson nämner att medarbetarna får saker av cheferna, såsom choklad och fika. 

Detta tolkar vi som ett belöningssystem från ledarens sida. Att ge medarbetarna olika 

belöningar kan från ledarens sida vara ett sätt att försöka påverka dem i positiv riktning under 

organisationsförändringen. Den positiva inverkan uteblir dock i detta fall och medarbetarna 

betonar istället under intervjuerna ett missnöje över hur ledarna förhåller sig till medarbetarna 
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under organisationsförändringens genomförande. Vid tillämpningen av transactional 

leadership framhåller teorin att ledarna som ansvarar för organisationsförändringen behöver ta 

ställning till och tid att lyssna på det motstånd som uppstår för att lyckas i sin ledarroll (Beatty 

et al., 1992). Under intervjuerna framkommer det att medarbetarna känner sig förbisedda, 

eftersom de inte får komma till tals i tillräcklig utsträckning.  

  

Enligt Self (2007) krävs det fem element för att skapa beredskap bland medarbetare. Det 

första elementet är att ledaren lyckas motivera för sina medarbetare att det finns ett gap 

mellan önskat tillstånd och det aktuella tillståndet. Det andra elementet handlar om att ledaren 

ska kunna motivera att den valda förändringen är den rätta. Tredje elementet handlar om att 

öka förtroendet hos personalen och få dem att tro på sig själva när de arbetar mot att uppnå de 

nya målen. Det kan bland annat handla om att se deras olika styrkor och utveckla dem vidare. 

Fjärde elementet säger att det måste finnas viktiga stödfunktioner, exempelvis formella och 

informella ledare som stöttar medarbetarna i förändringsarbetet. Det femte elementet handlar 

om att lyckas förmedla för medarbetarna vad förändringarna kan betyda för dem och hur 

resultatet kan påverka de inblandade. 

 

När vi tolkar intervjupersonernas svar uppfattar vi att medarbetarnas närmaste ledning inte har 

lyckats med dessa fem element. Medarbetarna förstår att det finns ett gap mellan den aktuella 

situationen och den önskvärda och tror på att den valda förändringen kommer att generera bra 

resultat, men de har inte identifierat sig helt med den önskvärda situationen. Eftersom ledaren 

inte har kunskap om deras praktiska dagliga arbete är det svårt för ledaren att skapa ett ökat 

förtroende hos medarbetarna. Det framkommer i intervjuerna att ledaren knappt är närvarande 

bland sina medarbetare vilket skadar relationen till dem. Medarbetarna känner sig 

bortprioriterade och ledaren får inte tillfälle att se dem växa i sina roller under förändringens 

gång. Det framkommer också att i en toppstyrd organisationsstruktur som är så typisk för 

offentliga verksamheter kräver medarbetarna generellt en mera direkt närvaro av sina 

närmaste chefer och väntar sig en tätare personlig kontakt mellan ledare och chefer än den de 

har fått uppleva. Vi får uppfattningen medarbetarna annars i en så omfattande 

organisationsförändring som här är fråga om i princip rasar i förtroendet för sina närmaste 

chefer. Risken är att de anser att cheferna låter sig styras av de högsta politikernas 

framtidsvisioner utan att först förankra dessa hos de medarbetare som faktiskt ska arbeta med 

att förverkliga visionerna i sitt dagliga arbete. Vi tolkar det som att medarbetarna vid en 

organisationsförändring i en offentlig verksamhet väntar sig ett ledarskap präglat av riktade 
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stödinsatser och en tydlig chef närvaro för att minimera riskerna att den högsta ledningens 

visioner och motiven till organisationsförändringen förvrängs och tappar sitt stöd längre ned i 

organisationsstrukturen. Ju mera omfattande den organisatoriska förändringen är och ju större 

den offentliga verksamheten är till sin storlek, desto mer sannolikt är det att medarbetarna 

låter dessa förväntningar på ledarskapet styra upplevelsen av organisationsförändringen. 

 

5.3	Kommunikation	
Petrescu (2011) skriver att kommunikation kan vara ett verktyg för att motverka eller lindra 

motstånd från medarbetare inför en organisationsförändring. Inför en organisationsförändring 

kan brist på information vara den första anledningen till att motstånd väcks, om medarbetare 

inte förstår varför en organisationsförändring sker. Kommunikationen med medarbetare kan 

också vara ett medel för att dämpa existerande ångest eller ilska. I intervjuerna med 

medarbetarna framkommer det att de upplever att det är stor brist på kommunikation inom 

organisationen. De menar att de inte får reda på vad som är på gång att ske förrän besluten är 

fattade. Dessa beslut förmedlas sedan dessutom till medarbetarna via mail. Intervjupersonerna 

säger att den bristfälliga informationen de får skapar en negativ stämning och spekulationer i 

arbetsgruppen. Medarbetarnas känslor samstämmer alltså med Petrescus (2011) teori om att 

motstånd till organisationsförändringen kan växa fram eller förstärkas, om medarbetarna inte 

förstår bakgrunden till eller behovet av förändring. Det ska nämnas att kommunikationen som 

sker innan och under förändringsarbetet kan framkalla flera olika former av respons, både 

positiv och negativ. I detta fall uttrycker medarbetarna genomgående ett missnöje med den 

kommunikation som har förts från ledningens sida och deras respons yttrar sig generellt i 

form av ett växande motstånd.  

 

Precis som Petrescu (2011) skriver kan kommunikation genom dataöverföringar skicka 

signaler till personalen att ledningen vill informera men i jämförelse med exempelvis verbal 

kommunikation misslyckas den med att förmedla att ledningen anstränger sig för att visa 

förståelse och hänsyn. Detta bekräftas av en medarbetare som säger att deras chef innan 

organisationsförändringen höll medarbetarna underrättade innan beslut fattades. Att sedan 

genomföra en organisationsförändring, och på ett så tydligt sätt föredra ett visst sätt att 

kommunicera framför andra möjliga kommunikationsvägar, skickar fel signaler om 

medarbetarnas möjlighet att påverka i beslutsprocesserna och distanserar medarbetarna från 
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beslutsfattarna, i synnerhet i en vertikal organisationsstruktur som den vi så ofta finner inom 

kommun och landsting. 

 

Petrescu (2011) framhåller också att kommunikationens främsta uppgift är inte bara att lyssna 

och samla information, men även att förmedla nyckelbudskapen och att detta är en 

dubbelriktad process. Vi tror att det finns ett stort behov av att medarbetarna känner sig sedda 

och lyssnade på, samtidigt som cheferna behöver förbättra informationen de ger till 

medarbetarna så att de inte lämnar efter sig förvirring som i sin tur kan leda till att motståndet 

för organisationsförändringen ökar. Det framkommer i intervjuerna att en mötesstruktur är 

efterfrågad av medarbetarna och av cheferna. Dock verkar inte tiden räcka till som situationen 

inom organisationen ser ut i dagsläget. Vi tolkar det som att både cheferna och medarbetarna 

strävar efter att hitta en balans mellan de två påståendena som Petrescu (2011) menar existerar 

i varje förändringsprojekt: medarbetarnas påstående att de inte får tillräcklig information i rätt 

tid och ledarnas påstående att de kommunicerar regelbundet men att de endast lämnar sådan 

information som de faktiskt är villiga att meddela. 

5.4	Delaktighet	
Under intervjuerna kom det fram att medarbetarna blev indelade i team med olika 

arbetsgrupper under samma nämnd i syfte att kunna utforma passande rutiner och arbetssätt 

och för att medarbetarna skulle få möjlighet att arbeta med det område som intresserade dem 

mest. Vi tolkar detta som att ledarna har försökt skapa en struktur i förändringsarbetet där 

medarbetarna är delaktiga i hur arbetsprocesser bör utformas för att skapa förutsättningar 

för ett gott samarbete och effektivitet för alla inblandande. O' Brien (2002) skriver att 

organisationer inom den offentliga sektorn har mycket att vinna om de har ett förhållningssätt 

som bygger på fördelning av uppgifter och delaktighet samt att förändringsprocessen då blir 

mer accepterad. De flesta av intervjupersonerna har uttryckt sin optimism för detta 

arbetssätt och tyckte det var positivt att de fick möjighet att påverka sitt arbete. Genom att 

belysa de uppgifter som medarbetaren utför väl och låta denne växa i sin roll kan ledningen 

hos medarbetaren uppmuntra ett visst önskvärt beteende. 

 

Utifrån Nixons (1994) femstegsmodell gör vi tolkningen att ledarna har försökt skapa 

förutsättningar för att medarbetarna ska kunna arbeta både individuellt och teambaserat mot 

gemensamt uppsatta mål. O'Brien's (2002) teori om att förändringsprocessen visade sig bli 

mer accepterad när medarbetare upplever en känsla av delaktighet får stöd i empirin. Team 
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kan ta fram information som i sin tur påverkar organisationens strategier för att uppnå vissa 

mål. Att arbeta i grupper skapar relationer mellan deltagarna och bidrar till en stärkt 

arbetstillfredställelse och självuppfyllelse som i sin tur höjer medarbetarnas motivation 

(Marguiles och Kleiner 1995). Vi tolkar utifrån intervjuerna att teamindelningen gav 

medarbetarna en känsla av uppskattning och hopp inför framtiden och kunde hjälpa dem att se 

förbi vissa andra brister i förändringsarbetet. Denna hoppfulla inställning, och kanske även i 

viss mån acceptansen för organisationsförändringen, minskade när det beslutades av 

ledningen att inte arbeta i team framöver för att lösa den rådande situationen med 

personalbrist. Personalbristen visade sig överhuvudtaget bli ett akut problem under 

förändringsarbetet. Den påverkade storleken på resurserna som fanns tillgängliga för att 

underlätta förändringsarbetet. Den satte stopp för det annars mycket uppskattade 

teambaserade arbetssättet och även för möjliga kommande empowermentprocesser. Att 

personalbrist överhuvudtaget blev ett så betydande problem tyder också på att ledningen 

möjligen hade misslyckats med att förankra ett mera omfattande stöd för 

organisationsförändringen och skapa en generell optimism inför förändringsarbetet. Vi tror att 

om förutsättningarna hade varit annorlunda och man då hade kunnat behålla det teambaserade 

arbetet under en längre tid, hade man haft större chanser hos kommun x att upprätthålla 

medarbetarnas känsla av delaktighet och möjlighet att påverka beslutsprocesserna i 

organisationsförändringen. Då hade ledningen i viss mån ockå kanske kunnat kompensera för 

den upplevda bristen på delaktighet som uppstod redan som ett resultat av bristfälligt 

ledarskap och kommunikation, vilket har diskuterats ovan. I ett teambaserat arbetssätt finns 

också möjligheten att det utses eller växer fram informella ledare bland medarbetarna i 

respektive team. De personer som antar ledarrollerna hade kunnat styra ett större engagemang 

för organisationsförändringen bland sina kollegor och hade också kunnat fungera som en 

effektiv kommunikationskanal till högre chefer. 
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6 Avslutande diskussion & slutsats 
 
I detta kapitel redogörs de empiriska resultaten i förhållande till studiens frågeställning och 

syfte. Detta redogörs genom att rama in och undersöka medarbetarnas upplevelser av 

organisationsförändringen hos kommun x med hjälp av de tre teoretiskt förankrade 

aspekterna: ledarskap, kommunikation och delaktighet. 

 

6.1	Diskussion	
Från intervjuerna får vi uppfattningen att medarbetarna i första hand söker vissa kvalitéer hos 

sina ledare eller en dimension i ledarskapet som betonar tydliga instruktioner, närhet till 

medarbetarna och ansvar för att förmedla ledningens visioner till medarbetarna. Medarbetarna 

understryker att en ledare som saknar nämnda kvalitéer och möjligtvis försöker kompensera 

genom att vara belöningsorienterad, kommer långsiktigt inte att lyckas leda sina medarbetare 

genom en organisationsförändring på ett framgångsrikt sätt. Medarbetarnas optimism och 

inledande tro på målet med organisationsförändringen kan i ett tidigt skede börja brista, om 

ledarna inte bistår med verktyg och medel för måluppfyllelse. I stora och normalt sett 

toppstyrda offentliga verksamheter är det av särskilt stor vikt att de närmaste cheferna vidtar 

tydliga åtgärder för att bibehålla närheten till sina medarbetare i beslutsprocesserna och 

motverka att medarbetare känner sig distanserade från visionerna som styr 

organisationsförändringen. 

 

Vi får även uppfattningen om att kommunikationsflödet innan och under en 

organisationsförändring är ett oerhört viktigt verktyg för att motivera, skapa delaktighet och 

styra responsen hos sina medarbetare. Misslyckad kommunikation har visat sig vara en stor 

faktor till likgiltighet och motstånd till förändring bland medarbetarna. Vi drar slutsatsen att 

medarbetarna främst har förväntningar på konsekvent kommunikation och 

kommunikationskanaler som signalerar närhet och tillgänglighet, snarare än distans. Enbart 

elektronisk kommunikation skickar fel signaler till medarbetarna om deras möjlighet att delta 

i betydelsefulla beslutsprocesser. Vi får också uppfattningen om att medarbetarna lägger 

vikten vid i vilket skede kommunikationen sker samt på innehållet i informationen, snarare än 

på mängden information som lämnas. 

 

Vi ser också att ledare som initierar och lyckas upprätthålla ett teambaserat arbetssätt har en 

motivationshöjande och uppmuntrande påverkan på sina medarbetare. Åtgärder såsom 
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delegering av arbetsuppgifter och möjlighet till självbestämmande bland medarbetarna skapar 

en upplevd delaktighet i organisationsförändringen som helhet. Intervjupersonerna var 

samstämmiga i sin uppskattning för olika processer som manar till delaktighet i 

förändringsarbetet. De uttryckte att sådana processer skapar en större acceptans och en vilja 

att driva arbetet med organisationsförändringen framåt. Bristande möjligheter till delaktighet 

skapar oro hos medarbetarna och bidrar till en genomgående negativ upplevelse av 

organisationsförändringen. Vi får uppfattningen om att delaktighet i ett tidigt skede är av 

avgörande betydelse för en positiv upplevelse av organisationsförändringar.  

 

6.2	Slutsats	
Vi drar slutsatsen om att ingen av de tre utvalda aspekterna med fördel kan isoleras från de 

andra för att styra medarbetarnas upplevelse av en organisationsförändring.  De olika 

aspekterna interagerar med varandra och sammanfaller i många avseenden. 

Ledarskapsaspekten kan inte hållas isär från kommunikationsaspekten som i sin tur i hög grad 

hör samman med delaktighetsaspekten. Vi vill också hävda att ingen av de tre aspekterna 

skulle bära mindre tyngd än de övriga när det gäller deras effekt på medarbetarens upplevelse 

av organisationsförändringen inom kommun x. De kan på olika sätt vara styrande för 

medarbetarnas positiva upplevelse av organisationsförändringar – ledarskap inspirerar och ger 

riktning till medarbetarnas arbete, kommunikation används med fördel för att styra respons 

och känna av medarbetarnas puls under förändringsarbetets gång och delaktighet är A och O 

för att motivera och ge insyn i värdefulla beslutsprocesser. 

 

Resultatens generaliserbarhet på organisationsförändringar inom den offentliga sektorn i stort 

begränsas av att kommun x är ett exempel på en verksamhet inom offentlig sektor och inte 

representativ för offentliga verksamheter i allmänhet. Till den del medarbetarnas upplevelser 

av förändringsarbetets genomförande rör maktförhållandena i organisationen och närheten till 

beslutsfattarna tror vi att vårt material i hög grad är applicerbart på offentliga verksamheter i 

allmänhet, i den mån de i likhet med kommun x präglas av vertikala organisations- och 

maktdelningsstukturer. Även organisationens art och verksamhetsinriktning samt 

organisationsförändringens omfattning är faktorer som har betydelse för materialets 

generaliserbarhet. 
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6.3	Vidare	forskning	
Vad gäller fortsatta studier på området organisationsförändring och offentlig sektor vill vi 

lyfta fram vikten av att utforska fler aspekter som både ensamt och i kombination med 

varandra påverkar medarbetarnas upplevelser av en organisationsförändring. Faktorer som rör 

individen som deltar i arbetet med att förverkliga en organisationsförändring och hur dennes 

inställning och tidigare erfarenheter inverkar på upplevelsen av förändringarna vore intressant 

att utforska vidare. På vilket sätt kan individfaktorer eller omständigheter som klimat och 

kultur inom organisationen påverka den positiva upplevelsen – när är de ett hinder och när är 

de drivande? Vi vill också nämna att vi har studerat medarbetarnas upplevelser av en 

organisationsförändring kort efter att förändringen slutfördes. Detta har varit fördelaktigt med 

tanke på att syftet i detalj var att utreda medarbetarnas upplevelser av en komplex process. 

Processen bör då inte ligga alltför långt bak i tiden om vi vill säkerställa att vi får med oss en 

sådan heltäckande bild som möjligt av deras upplevelser. Det vore intressant att utvärdera 

medarbetarnas upplevelser av resultaten av en genomförd organisationsförändring med 

återkoppling till motiven bakom förändringsarbetet. Inom ramen för en sådan studie kan man 

återigen ta ledning av aspekter, exempelvis ledarskap, delaktighet och organisationskultur för 

att utreda vilken inverkan de kan ha haft på organisationsförändringen. En studie med den 

inriktningen hade då med fördel kunnat utföras en tid efter slutförandet av 

organisationsförändringen, då medarbetarna har hunnit reflektera djupare över 

organisationsförändringens framgångar och misslyckanden på resultatnivå. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 37 

7 Referenser 
 
Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red) (2011) Handbok i Kvalitativa metoder Malmö: Liber. 
 
Alvesson, M. & Sveningsson, S. (2008). Förändringsarbete i organisationer: om att utveckla 
företagskulturer. 1. uppl. Malmö: Liber. 
 
Angelöw, B. (2010). Framgångsrikt förändringsarbete: om individ och organisation i 
förändring. Stockholm: Natur & kultur. 
 
Angelöw, B. (1991) Det goda förändringsarbetet. Om individ och organisation i förändring. 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Appelbaum., H., Steven, Normand St-Pierre and William Glavas, (1998), ”Strategic 
organizational change”: the role of leadership, learning, motivation and productivity 
Management Decision 36/5 [1998] 289–301. 
 
Beach, A.J. (1996), "Empowerment to the people: creating an atmosphere for growth", 
Empowerment in Organizations, Vol. 4 No. 1, pp. 29-33. 
 
Beer, M., Nohira, N., (2000) Cracking the code of change, Harvard Business review, 78(1), 
13-23. 
 
Beatty, C., Lee, A. and Gloria, L. (1992), “Leadership among middle managers – an 
exploration in the context of technological change”, Human Relations, Vol. 45 No. 9, pp. 957-
90. 
 
Billner, A. (2011) Många nya apotek de senaste året, Dagens Nyheter 
[Online: 2011-01-03] 
Tillgänglig via: http://www.dn.se/ekonomi/manga-nya-apotek-det-senaste-aret 
[Hämtad 2015-12-01] 
 
Bloisi, W., Cook, C., W., Hunsaker, P., L. (2007): Management and Organisational 
Behaviour. Second European Edition. McGraw-Hill Education. 
 
Bovey, W.H., & Hede, A. (2001) ”Resistance to organizational change”: The role of 
cognitive and affective processes. Leadership and Organizational Development 
Journal, 22 (8), 371-381. 
 
Brown, M., Cregan, C., (2008) ”Organizational change cynicism”: The role of employee 
involvement, Human Resource Management, 46 (4), 667-686. 
 
Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber 
Ekonomi.  
 
Colquitt, J. A. (2001) ”On the dimensionality of organizational justice”: A construct of 
validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86 (3), 386-400. 
 
Cook, S. (1994), "The cultural implications of empowerment", Empowerment in 
Organizations, Vol. 2 No. 1, pp. 9-13. 



 

 38 

 
Cunningham, G.B., (2006) The relationship among commitment to change, coping with 
change, and turnover intentions. European Journal of Work and Organizational Psychology, 
15 (1), 29-45. 
 
Dawson, P. (2003). Understanding organizational change: the contemporary experience of 
people at work. London: Sage Publications. 
 
Devine, M. (2010) ”Participation in organizational change process in human service 
organizations”: The experiences of one group of frontline social workers, Administration in 
social work, 34(2), 114-134. 
 
Erstad, Margaret (1997): “Empowerment and organizational change“, International 
Journal of Contemporary Hospitality Management: volume 9, issue 7 (pp. 325-333). 
Från databas Emerald. 
 
Erwin, D., G., Garman, A., N., (2010) ”Resistance to organizational change”: linking research 
and practice, Leadership and organizational development journal, 31(1), 39-56. 
 
Foster, R. D., Resistance, Justice and Commitment to Change (2010), Human resource 
development quarterly, 21 (1), 3-39. 
 
Granberg, O. (2013). Ledarskap och organisation i en föränderlig värld. 2. uppl. Lund: 
Studentlitteratur. 
 
Hitt, M., Keats, B.A. and Nixon, R.D. (1996), “Rightsizing: building and maintaining 
strategic leadership and long-term competitiveness”, Organizational Dynamics, pp. 18-32. 
 
Humanistiskt-samhällsvetenskapliga forskningsrådet antog år 1990 
http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  
Hämtat (151101) 
 
Humpreys, P.C and Worth-Butler, M. (1999). Key Human Resource Management in the Irish 
Public Service, CPMR Discussion Paper 10, Institute of Public Administration, Dublin. 
 
Jacobsen, D I. (2013). Organisationsförändringar och förändringsledarskap. 2., [rev.] 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jones, P., Palmer, J., Whitehead, D. and Osterweil, C. (1996), "Performance through people", 
Empowerment in Organizations, Vol. 4 No. 4, pp. 23-7. 
 
Judge, T. A., Thoresen, C.J., Pucik, V., & Welbourne, T. M. (1999). Managerial coping with 
organizational change: A dispositional perspective. Journal of Applied Psychology, 84 (1), 
107-122. 
 
Katzenbach, J.R. (1996), “Real change management”, The McKinsey Quarterly, No. 1, pp. 
148-63. 
 
Kotter, J. P., Schlesinger, L. A. (2008) Choosing strategies for change, Harvard Business 
Review, 86 (3/4), 130-139. 



 

 39 

 
Kykyri, V.L., Puutio, R. & Wahlström, J. (2011) Inviting participation in organizational 
change through ownership talk, The Journal of Applied Behavioral Science, 46 (1), 92-118. 
 
Logan, L., Harley, W.B., Pastor, J., Wing, L.S., Glasman, N., Hanson, L., Collins, D., Cleary, 
B.A., Miller, J. and Hegedahl, P. (1996), "Observations on the state of empowerment in 
today’s organization", Empowerment in Organizations, Vol. 4 No. 1, pp. 6-11. 
 
Magnusson, J. (2011) Framtidens välfärd en stor börda för 200 kommuner, Dagens Nyheter 
[Online: 2015-12-01] 
Tillgänglig via: http://www.dn.se/debatt/framtidens-valfard-en-stor-borda-for-200-kommuner, 
[Hämtad 2015-12-01] 

Malterud K. (1998) Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

Margaret Erstad, (1997),"Empowerment and organizational change", International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, Vol. 9 Iss 7 pp. 325 – 333. 
 
Marguilies, J.S. and Kleiner, B.H. (1995), "New designs of work groups: applications of 
empowerment", Empowerment in Organizations, Vol. 3 No. 2, pp. 12-18. 
 
Merton, Robert K. (1936). ‘The Unanticipated Consequences of Purposive Social Action’, 
American Sociological Review 1(6): 894–904. 
 
Michael A. Hitt; Robert E. Hoskisson; Richard A. Johnson; Douglas D. Moesel The Academy 
of Management Journal, Vol. 39, No. 5. (Oct., 1996), pp. 1084-1119. 
 
Michel, A., Stegmaier, R., Sonntag, K. (2010) I scratch your back – You scratch mine. Do 
Procedural Justice and Organizational Identification Mater for Employees’ cooperation during 
change? Journal of change management, 10 (1), 41-59.  
 
Nicholls, J. (1995), "Getting empowerment into perspective: a three stage training 
framework", Empowerment in Organizations, Vol. 3 No. 2, pp. 6-11. 
 
Nixon, B. (1994), "Developing an empowering culture in organizations", Empowerment in 
Organizations, Vol. 2 No. 1, pp. 14-24.  
 
O’Brien, G. (2002) Participation as the key to successful change – a public sector case study, 
Leadership and Organizational Development Journal, 23 (8), 442-455. 
 
Petrescu, R., (2001) Revista Tinerilor Economisti: The Young Economists Journal, Vol 1, 
issue 16, pp 81-84. 
 
Piderit, S. K. (2000) Rethinking resistance and recognizing ambivalence: a multidivisional 
view of attitudes toward an organizational change, Academy of Management Review, 25 (4), 
783- 794. 
 
Potter, J. (1994), "Tapping the iceberg: how to get the best out of your people through 
empowerment", Empowerment in Organizations, Vol. 2 No. 1, pp. 4-8. 
 



 

 40 

Rankinen S, Suominen T, Kuokkanen L, Kukkurainen ML, Doran DI; (2009). "Work 
empowerment in multidisciplinary teams during organizational change". International Journal 
of Nursing Practice; 15: 403–416.  
 
Robbins, S P. (2003). Organizational behavior. 10. ed. Upper Saddle River, N.J.: Pearson 
Education International. 
 
Rodrigues, C.A. (1994), Simmons, M. (1995), "Building an inclusive organization", 
Empowerment in Organizations, Vol. 3 No. 3, pp. 11-18. 
 
Seijts, G. H., Roberts, M. (2011) The impact of employee perceptions on change in a 
municipal government, Leadership and organizational development journal, 32(2), 190-213. 
 
Self, D.R. (2007) Organizational change – overcoming resistance by creating readiness. 
Development and learning in organizations, 21 (5), 11-13. 
 
Sleeth, R., Johnston, G. and Wallace, R. (1996), “The effective leader as a link between tasks 
and people”, SAM Advanced Management Journal, pp. 16-21. 
 
Smeds, R., Haho, P., Alvesalo, J. (2003) Bottom-up or top-down? Evolutionary change 
management in NPD processes, 26(8), 887-902. 
 
Thomas KW, Welthouse BA; (1990). "An interpretive model of intrinsic task 
motivation."Academy of Management Review; 15:666-681. 
 
Vecchio, R.P. and Appelbaum, S.H. (1995), Managing Organizational Behaviour, Dryden, 
Toronto, Chapters 10, 19. 
 
Vogt J. & Murrel K. (1990) Empowerment in Organizations. How to Spark Exceptional 
Performance . Pfeiffer & Company, San Diego, CA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

Bilaga 1 

Intervju	guide	
 
Bakgrund: 
Ålder: 
Kön: 
Arbetsbefattning:  
 
Inledande frågor:  
1. Hur länge har du arbetat här? 
2. Vad arbetar du med? 
 
Grundläggande frågor – organisationsförändring: 
3. Vad tänker du på när hör organisationsförändring? 
4. Hur upplever du organisationsförändringen i dagsläget? 

a. När och hur fick du reda på organisationsförändringen? 
b. Vad tror du är syftet till att Nacka kommun genomför denna organisationsförändring? 

 
De olika aspekterna: 
 
Ledarskap: 
Vilket behov ser du av att genomföra förändring? 
Anser du att förändringen som valts är rätt? 
Vilket förtroende har du för den nya förändringen? 
Upplever du ett stöd för förändringen? 
Tycker du att ledaren har levt upp till den roll och ansvar denne har? 
 
Vad betyder förändringen för dig? 
 
Kommunikation: 
Hur informeras ni gällande förändringen och hur ofta? (via mejl, nyhetsbrev, möten, 
utvecklingssamtal m.m.).  
Hur upplever du informationen? Är den tillräcklig? Har du obesvarade frågor? 
Upplever du en skillnad i kommunikationen efter organisationsförändringen? 
Känner/kände du dig förbered på förändringen?  
Vilka möjligheter har du att diskutera organisationsförändringen? 
 
Delaktighet: 

Har du fått vara med och påverka de beslut som tagits?                                                          
Ges du möjligheten att lämna förslag för förbättringar eller förändringar i arbetsprocesser? 

 
 


