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Förord 

Vi vill inleda detta arbete med att rikta ett särskilt tack till alla de medarbetare i 

aktuell undersökning som har ställt upp för intervjuer och så öppenhjärtigt gett 

sitt perspektiv av undersökt förändringsarbete, det har varit väldigt spännande 

att få ta del av allas åsikter och tankar. 

Allas våra kollegor som har bidragit med sin tid, diskuterat, lyft fina exempel 

och gett sina åsikter och tankar i samtal kring aktuella teorier har även de varit 

en värdefull pelare i aktuellt arbete. 

Därefter vill vi särskilt lyfta fram vår handledare Maria Eriksson vars 

konstruktiva och uppmuntrande ord har tagit oss hela vägen i mål. Det har varit 

mycket uppskattat och stundtals nödvändigt. 

Sist men inte minst vill vi såklart även rikta vår uppskattning och ett stort tack 

till våra familjer som funnits med, uppmuntrat och stöttat på den ibland 

utmanande resan ett examensarbete, och även utbildning, medför. 

Maj, 2019 

Erika Djerf & Stina Telhammer 
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Sammanfattning 

Förändringsarbete i samband med kvalitetsutveckling får allt större fokus idag då det 

har så stor påverkan på ett företags produktivitet och konkurrenskraft i en globaliserad 

omvärld med ökad konkurrensutsättning. Förändringsarbete, och därmed utveckling av 

verksamheten kräver medarbetarnas engagemang och deltagande genom hela processen 

för att lyckas och bli framgångsrikt. 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur man, i en större offentlig organisation, valt 

att arbeta med delaktighet under en organisationsförändring. Målet med 

organisationsförändringen var att bilda en ny enhet med en ny enhetschef. Studien är en 

kvalitativ fallstudie där medarbetare och enhetschef i enheten har intervjuats om sina 

upplevelser av den specifika förändringen, samt att material som tagits fram i samband 

med förändringen har studerats för att kunna triangulera studien. Intervjuerna 

transkriberades och analyserades med hjälp av släktskapsdiagram vilket resulterade i ett 

antal olika kategorier.  

Resultatet visar att både medarbetarna och chefen på den aktuella enheten samt 

medarbetarnas tidigare chefer tycker att delaktighet vid förändringar är viktigt och de 

arbetar aktivt för att skapa det. Medarbetarna lyfter fram både sin egen roll och en bra 

chef som framgångsfaktorer för en lyckad förändring. Viktiga delar är; att vara en del 

av beslutstagandet, strukturerade sätt att göra medarbetarna delaktiga under hela 

förändringsarbetet, löpande information, gemensamt samarbete och en tillförlitlig 

ledare. 

Nyckelord: Delaktighet, ledarskap, förändringsarbete, förändringsmotstånd, 

kvalitetsutveckling 
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Summary in English 

Total Quality management in cooperation with work of change in organisations has got 

a lot of attention today due to that it has remarkable influence on different companies 

productivity and competitiveness in a world that is dependent on globalisation. 

 

The aim of this paper is to explore how a large public organisation has applied 

participation among the coworkers during a change of work in the organisation. The 

main goal of the change is to form a new unit with a new leader for this unit. 

 

The study is a qualitative case study were both coworkers and the leader of the unit has 

been interviewed. Material that was used in connection with the change in the 

organisation has been applied with the purpose to triangulate the study and make the 

credibility of the study stronger. The interviews that was made was transcribed and 

analyzed with the help of charts for a better understanding. The analyze resulted in 

several different categories witch the coworkers highlighted as important in this specific 

change of the organisation. 

 

The result shows that both the coworkers and the new leader in the unit believes that 

participation in connection with change is of importance and that they are working 

active to create participation. The coworkers centralizes their own role and a good leader 

as successfactors for a successful change. Important factors in the change are being a 

part of the decision, structured ways to create participation throughout the whole 

change, extended information and a trustworthy leader. 

 

Keywords: Participation, leadership, work of change, resistance to change, Total 

Quality Management 
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Inledning 

Behov av förändringar har blåst som en vind genom de flesta organisationer i 

Europa rörande strategier, strukturer och ledarskap. Motivering till detta behov 

landar bland annat i dagens utveckling av teknologi och globalisation vilket 

medfört ökad konkurrenskraft (Shapiro 2000). Ett gensvar på dessa globala 

förändringar har lett till ökade krav på ledarskapet i organisationer att anpassa 

rutiner och strategier i syfte att öka och /eller bibehålla produkt- och 

tjänstekvalitet som möter kundernas behov (ibid). 

 

Enligt Bergman & Klefsjö (2012) innebär offensiv kvalitetsutveckling ett 

ledningssystem som innefattar en större helhet av arbetssätt, verktyg och 

förbättringsprogram, detta för att åstadkomma genomgripande och kulturella 

förändringar/förbättringar i verksamheter. För att förändringar i verksamheter 

ska bli framgångsrika är det centralt att verksamheten skapar förutsättningar för 

delaktighet för medarbetarna. Den medarbetare som ges möjlighet att hjälpa till 

och göra ett bra jobb kommer också att känna stolthet över sitt arbete, detta 

genererar i sin tur i ökat engagemang och en vilja till att bidra med regelbundna 

förbättringar av processerna och därmed även produkterna (ibid). Även Coyle-

Shapiro (1999) menar att det är vida känt att deltagande i förändringsstrukturer 

och kulturer i organisationer är en avgörande faktor för att medarbetare ska 

främja fortsatt förbättringsarbete.  

 

Företag behöver arbeta med offensiv kvalitetsutveckling och därmed även 

förbättringar för att kunna hålla jämna steg med sina konkurrenter och möta 

ökade krav från kunder och omgivning (Prado 2001). Idag är omorganisationer 

en vanlig lösning när en organisation inte levererar enligt målen eller när det 

kommer in nya personer till ledningen (Ljungberg & Larsson 2012). Hallstedt & 

Österberg (2018) presenterar i en Novus-undersökning att 7 av 10 tjänstemän i 

privat sektor varit med om en omorganisation bara under det senaste året. Att 

medarbetarna är med på de förändringar som görs i organisationen är viktigt för 

att nå framgång. Nyström (2015) menar i sin artikel om förändringsmotstånd att: 

 

 “Ett förändringsarbete kan aldrig lyckas om medarbetarna inte är med på tåget” 

(Kvalitetsmagasinet 2015) 

 

Vidare menar Nyström (2015) att förändringar alltid innebär en viss osäkerhet 

hos de som deltar och att om detta tillåts utvecklas till ett motstånd så riskerar 

hela arbetet att fallera. För att undvika det behöver medarbetarna involveras från 

första steget i förändringsarbetet samt att det är av yttersta vikt att lyssna på deras 

synpunkter (ibid).  Att leda förändringar i verksamheten är enligt Yukl (2012) 

både en av de viktigaste och en av de svåraste uppgifterna för en ledare. Wittig 
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(2012) visar samtidigt på att mycket forskning redogör för att en stor andel 

förändringsinitiativ misslyckas och att en av de vanligaste orsakerna till det är 

medarbetarnas motstånd till förändringarna 

 

Syftet med detta arbete landar i att undersöka hur man, i en större organisation, 

arbetat med medarbetarnas delaktighet i processen med att bilda en ny enhet. 

Forskningsfrågor är:  

- Hur arbetar ledarna med medarbetarna och deras delaktighet? 

- Hur uppfattar medarbetarna sin (delaktighet) roll i förändringsarbetet? 

 

Förtydligande 
I detta arbete avses förändringsarbete och förbättringsarbete inneha samma 

betydelse. 

 

I arbetet berörs båda uttrycken chef och ledare och ses som likställda med samma 

innebörd. 

 
Teoretisk referensram 

Kvalitetsutveckling 

Coyle-Shapiro (1999) lyfter begreppet TQM, Total Quality Management som 

har blivit en mångfacetterad förändringsmetod i syfte att skapa en sammanhållen 

verksamhet vilken arbetar med ständiga förbättringar för ökad effektivitet. 

Bergman & Klefsjö (2012) menar att det svenska begreppet offensiv 

kvalitetsutveckling är ett sätt att översätta TQM. Vidare påtalar Bergman & 

Klefsjö att metoden handlar om att verksamheten aktivt ska arbeta för att 

förebygga, förändra och förbättra. Hansson (2001) menar att TQM i många fall 

ses som ett brett koncept som flyttar fokus från produkten till att omfatta hela 

organisationen och dess processer istället. Det är en helhetssyn som syftar till att 

omvandla organisationens kultur och struktur till ett totalt engagemang för 

kvalitet. Selladurai (2002) lyfter fram TQM som ett verktyg vilket syftar till att 

förbättra processerna inom en organisation genom att betona 

kvalitetsförbättringar genom hela organisationen, Fokus är att genomföra stegvis 

förändring och hela tiden minska variationen i befintliga processer. Typiskt för 

TQM är;  

- Fokus på kundernas behov och kundtillfredsställelse. 

- Analysera processer för att förbättra både kundtillfredsställelse och 

organisationens effektivitet.   

- Lyfta fram värdet av lagarbete, och medarbetares delaktighet och 

beslutsmandat.  

- Förändringar ska utformas med hjälp av statistiska analyser och faktiska 

data. 
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- Utbildning och träning av både medarbetare och chefer i organisationen. 

 

Förändring 

De flesta organisationer driver någon form av förbättrings- eller 

förändringsarbete på systematisk nivå. Internationalisering och ett 

mångkulturellt samhälle är faktorer som gör att organisationer hela tiden behöver 

anpassa sig menar Sörqvist (2004). Intresset för ständiga förändringar - och 

därmed förbättringar - har vuxit och många verksamheter arbetar systematiskt 

med att driva förändringar i syfte att skapa ökat värde (ibid). Vidare menar 

Sörqvist (2004) att det är avgörande för ett framgångsrikt förändringsarbete att 

medarbetarna får vara delaktiga och därmed engagerade i arbetet. Ofta finns de 

flesta goda idéerna hos de medarbetare som dagligen arbetar i processerna och 

därmed är väl insatt kring hur en produkt, process eller tjänst kan utvecklas. 

Medarbetarnas involvering i förändringen bidrar vidare till naturliga drivkrafter 

och motivation vilket skapar goda förutsättningar för att snabbt nå goda resultat. 

Detta medför att allt från erfarenhet till kunskap, energi och vilja finns med i 

förändringsarbetet (ibid). 

 

Sörqvist (2004) definierar förbättring som en förändring i positiv riktning. Alla 

förbättringar behöver ha en startpunkt som man kan utgå ifrån och sedan mäta 

om förändringen har gjort att det har blivit bättre. Finns det inga exakta mätetal 

att utgå ifrån kallas det relativ förbättring vilket mäts utifrån subjektiva 

bedömningar. Förbättringar kan också delas upp i två olika kategorier - reaktiva, 

som initieras utifrån det upplevda problemet och förebyggande som utförs innan 

problemet uppstått (ibid). Sörqvist (2004) menar vidare att intresset för att arbeta 

med förbättrings- eller förändringsarbete ökar hela tiden. En viktig faktor till det 

är att det finns stora ekonomiska vinster att göra utifrån förbättringarna, Sörqvist 

menar att en organisation ofta har kvalitetsbristkostnader på mellan 10-30% av 

sin omsättning.  

 

Även Bergman & Klefsjö (2012) lyfter fram “ständiga förbättringar” som en 

central hörnsten i varje organisation. De påtalar att perspektivet handlar om att 

regelbundet arbeta med att förbättra kvaliteten och erbjudandena på de egna 

produkterna. Slutar verksamheten att utvecklas och arbeta med förbättringar 

resulterar det i att en produkt eller tjänst som varit bra tappar attraktion när 

omgivningen fortsätter att utvecklas. Därmed har varje organisation ett externt 

tryck kring just förbättringsarbete motiverat ur en kostnad- och vinst synpunkt. 

En grundregel kring just förbättringsarbete menar Bergman & Klefsjö (2012) 

landar i att det alltid finns ett bättre sätt att generera output i processen samtidigt 

som man får högre kundvärde och lägre resursåtgångar (ibid). 
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Everett & Adam (1994) menar att TQM är en approach gentemot förbättringar i 

organisationen vilket innebär att verksamheten minimerar slöseri, reducerar 

variationer och regelbundet ser över förbättringsmöjligheter. Everett & Adam 

(1994) understryker dock att vald metod för förbättring av verksamheten bör 

variera beroende av vilken form av mätbar kvalitet verksamheten ämnar mäta, 

till exempel operationell eller finansiell.  Bhuiyan & Baghel (2005) definierar 

ständiga förbättringar som 

 

“En kultur av upprätthållande förbättringar med målsättning att eliminera 

slöseri i alla processer och system av en organisation”. 

 

Ett verktyg att använda sig av i syfte att arbeta med ständiga förbättringar är 

PDSA - cykeln som Bergman & Klefsjö (2012) lyfter fram, ursprungligen 

inspirerad av Edward Deming. PDSA-cykeln är en symbol för ständiga 

förbättringar och står för “Planera-Gör-Studera-Lär” (Plan-Do-Study-Act) i en 

cykel som aldrig tar slut. 

 
Figur 1: PDSA-cykeln, efter Bergman och Klefsjö (2012) 

 

Förändringsmotstånd 

Under en förändring är det nästintill ofrånkomligt med konflikter - förändringar 

förskjuter maktrelationer och reviderar befintliga pakter och strukturer. Vidare 

kan organisationens sociala väv nystas upp då handlingssätt, rutiner och 

överenskommelser förändras (Bolman & Deal, 2015). 

Wittig (2012) lyfter att hur individer reagerar på förändringar beror på flera olika 

faktorer. En av dem är att man går från något som är bekant och känt till något 

okänt.  För att kunna hantera detta är det viktigt att skilja mellan vad som är 
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symptom på reaktioner och vad som är orsaken till reaktionen. Vidare anser 

Wittig att det finns tre faktorer som till största delen påverkar reaktioner hos 

medarbetare; 

- medarbetarnas känslor och kognitioner (här ingår emotionell intelligens, 

irrationella tankar, försvarsmekanismer och attityder) 

- Kommunikation om förändringen 

- deltagande i beslutsfattande (ibid) 

 

Henry (1997) menar att motstånd mot en organisationsförändring är oundvikligt 

eftersom en förändring kräver att individer ändrar beteende och handlingar - 

vilket föder motstånd. Hon menar vidare att motstånd är nödvändigt. Utan 

motståndet skulle organisationen bli ostabil då motståndet gör att organisationen 

behåller status quo tills förändringen är medveten och övertygande. Henry 

(1997) tog även fram 19 olika anledningar som tenderar att öka motståndet mot 

förändringen: 

- Syftet med förändringen inte är klart 

- De som berörs inte ser anledningen till förändringen 

- De som berörs är inte involverade i planeringen 

- Det är dålig kommunikation kring förändringen 

- De psykiska, emotionella och intellektuella kostnaderna är för höga 

- Belöningen är otillräcklig 

- Värdet av förändringen upplevs som för lågt jämfört med de värden som 

finns idag 

- Karaktären på nyckelarbeten förändras 

- De berörda har upplevt meningslösa förändringar tidigare 

- Det finns en rädsla för att misslyckas 

- Individer tenderar att söka säkerhet i det gamla eftersom det är det man 

känner till 

- Berörda personer saknar självförtroende och tror inte de kan 

implementera förändringen 

- Det saknas respekt och tillit för de som beslutat förändringen 

- Det saknas respekt och tillit för förändringsledarna 

- Det är för hög press på förändringen 

- Ekonomiska intressen är inblandade 

- Det upplevs vara en skillnad mellan de organisatoriska målen och 

personliga mål hos berörda 

- förändringsprocessen är inte accepterad så status q kan inte återfås 

- Berörda personer tror förändringen kommer inverka negativt på deras 

tidigare prestationer (ibid). 

Vidare poängterar Henry (1997) att motståndet motverkas genom att det finns 

en tydlig vision som säkerställer vad förändringen ska leda till och att ledare på 
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alla nivåer behöver ta sig an denna. Som ledare är det viktigt att se motståndet 

som feedback och lyssna på de åsikter som kommer fram. Det är viktigt att man 

visar förståelse för det motstånd som finns men inte låter det bli en anledning till 

att inte genomföra förändringen. Det är också viktigt att skapa möjligheter för 

individer att ta sig an förändringen och utvecklas genom coachning, träning och 

mentorskap. En del individer har svårt att se hur de ska vara kapabla att utföra 

det som krävs och behöver därför ges möjligheter och stöd till att utvecklas 

(ibid). 

Även Sörqvist (2004) menar att människors attityder, upplevelser och beteenden 

har en central del i om en förändring blir lyckad eller inte. Han liknar en attityd 

vid den känslomässiga inställningen till det som händer och menar att den består 

av 3 delar - kunskap känsla och handlingsberedskap. Kunskap baseras dels på 

egna erfarenheter dels på sådant vi hört och sett. Känslan inverkar på hur vi 

förhåller oss till omgivningen och det som händer. Sammantaget leder vår 

kunskap och våra känslor till ett visst beteende. Generellt har olika individer 

olika inställning till förändringar, alltifrån att individen upplever en hotbild av 

förändringen till att man ser möjligheter i förändringen. Sörqvist (2004) menar 

dock att den stora massan sannolikt är avvaktande skeptisk till förändringar men 

inte uttalat negativa. Inställningen till förändringen beror också på hur individen 

uppfattar förändringen. En självvald, önskad förändring mottas av naturliga skäl 

bättre än en som uppfattas som påtvingad. Som ledare är det dock viktigt att vara 

lyhörd för eventuella reaktioner kopplat till en förändring och aktiv tidigt 

identifiera och sätta in åtgärder för att motverka att negativa inställningar sprider 

sig. (ibid). 

 

Meyer och Herscovitch (Meyer, J. P., Srinivas, E. S., Lal, J. B., & Topolnytsky, 

L, 2007) har tagit fram en trekomponents modell där de påvisar hur engagemang 

för en förändring hänger ihop med medarbetarens beteende vid en förändring. 

Modellen redogör för hur engagemang kan delas upp i tre delar; affektivt 

engagemang, normativt engagemang och engagemang som utgår från 

kontinuitet. Affektivt engagemang handlar om medarbetarens känslomässiga 

band till organisationen dvs i vilken utsträckning denne identifierar sig med 

organisationen och dess mål och värderingar. Normativt engagemang handlar 

om individens pliktkänsla gentemot organisationen och engagemang baserat på 

kontinuitet handlar om vad individen upplever att det kostar personligt att inte ta 

del av förändringen. Anställda som tror på förändringen och tror sig få förmåner 

av den eller som känner stark skyldighet att stödja förändringen är villiga att göra 

mer än vad som krävs av dem även om det innebär visst personligt försakande. 

Däremot anställda som känner engagemang för att det kostar för mycket att inte 

bidra gör bara vad som krävs och inte mer. Medarbetare som känner affektivt 

eller normativt engagemang för förändringen kommer sannolikt se värdet av en 

förändring lättare och är därför villiga att göra mer. När Meyer et al (2007) sedan 
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replikerade sin egen studie konstaterade de att anställdas engagemang är nyckeln 

till framgångsrika organisationsförändringar och att det är viktigare med ett 

engagemang för själva förändringen än för organisationen i sig även om det 

engagemanget också spelar en viktig roll (ibid). 

 

Viktiga faktorer för att lyckas med en förändring är rättvisa i implementeringen, 

förtroende för ledningen, kommunikation och effektivt ledarskap (Meyer et al 

2007). Komponenter som förtroende och kommunikation tar tid att bygga upp 

och ofta är tid en bristvara i ett förändringsarbete. Upplever medarbetarna att 

dessa komponenter saknas från ledningen kan de uppfatta att deras anställning 

äventyras, speciellt om förändringen innebär nedskärningar (ibid).  

 

Gallup Press (2017) presenterar i sin rapport om produktivitet på arbetsplatser 

att det i sett över världen bara är 15% av andelen vuxna som arbetar heltid för 

en arbetsgivare som är engagerade och entusiastiska i sitt arbete. De har tre olika 

kategorier för de anställdas engagemang: 

Engagerade - medarbetaren är engagerad i och entusiastisk över sitt arbete och 

arbetsplats. De är innovativa och driver organisationen framåt.  

Oengagerade - medarbetaren gör sitt arbete men har ingen passion eller energi 

för sitt arbete och organisationen. De bidrar inte till organisationens utveckling 

utan följer bara med. 

Aktivt oengagerad - medarbetaren är missnöjd och kan aktiv motarbeta 

organisationen förändringar. 

För Sverige är siffrorna 14% engagerade, 75% oengagerade och 11% aktivt 

oengagerade (ibid). 

 

Även om orsakerna till att medarbetare är engagerade eller oengagerade i sitt 

arbete till viss del kan variera beroende på kultur så är en gemensam nämnare 

till att andelen engagerade medarbetare är så lågt motstånd till förändring 

(Gallup Press 2017). Gallups studie visar också att medarbetare som känner att 

ledningen lyssnar på deras åsikter i större utsträckning känner sig personligt 

involverade i sina arbeten. Likaså att medarbetare i större utsträckning får arbeta 

mer självständigt och har mandat att fatta beslut i riktning med organisationens 

mål gynnar motivationen och engagemanget till arbetet. Gallup Press (2017) 

visar också på att den stora delen av de anställda som tillhör gruppen 

oengagerade kan vara en risk för organisationen. Dessa kan börja luta över åt 

ena eller andra hållet - bli engagerade eller aktivt oengagerade. I många fall 

behöver de hjälp få en anledning till engagemang. De behöver få en “knuff över 

kanten” (ibid). 
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Ledarskap 

Shapiro (2000) refererar till Geary and Sisson, (1994) vilka menar att 

utvecklingen som skett mot ökad delaktighet för medarbetarna främst kopplas 

samman med ökade prestationer och finansiella resultat vilket kräver mer 

strategiska mål kopplat till innovation, kundtillfredsställelse och flexibilitet. En 

ökad strategisk inriktning medför att ansvaret för delaktighet främst landar hos 

ledarna i organisationen. Därmed blir delaktighet ett verktyg för ledningen i 

jakten på konkurrenskraftiga fördelar (ibid). 

 

Motivation 

Att skapa motivation inom arbetslivet landar i ledarens förmåga att lyfta, 

utveckla och hjälpa individer att rikta fokus och prestera så optimalt som möjligt 

(Gellerman, 1995). Ett av medarbetarnas främsta behov är att uppleva eget 

inflytande och styrning över sitt arbete, när medarbetarna stimuleras till 

delaktighet genereras en ökad motiverad inställning till arbetet och medarbetarna 

upplever sig därmed viktig i organisationen, uppmärksammad och uppskattad. 

Med hjälp av delaktighet ökar även förutsättningar för medarbetarnas egen insikt 

över sitt bidrag i arbetsprocessen, därmed möjliggörs en tilltagande benägenhet 

för upplevd tillfredsställelse över en given arbetsinsats (ibid). 

För att komplettera implementering av delaktighet krävs kunskap kring olika 

former av ledarskap (Shapiro, 2000). Shapiro pekar på att det finns brister i 

förståelsen kring vilka faktorer som motiverar olika medarbetare, och insikten i 

att olika individer kräver varierande kunskap och information. Medarbetarna är 

inte en homogen grupp och det krävs ett ledarskap som kan styra, leda och 

påverka utifrån individernas olikheter. Gallup Press (2017) visar att en av de 

mest kritiska faktorerna för framgång är ledare som bygger starka, positiva 

relationer och arbetar med att förstå och utveckla medarbetarnas egna källor till 

motivation. Det är viktigt att ta fram strategier som passar den enskilda 

medarbetaren.  

 

Den vuxna individen tillbringar en stor del av sin tid på arbetet vilket medför att 

engagemang och intresse för arbetet är centralt då det leder till positiva känslor 

och en vilja att utvecklas (Weman - Josefsson & Berggren, 2013). Ett motiv för 

ett handlande karaktäriseras generellt av att det styr beteenden i en viss riktning, 

med en viss intensitet och i en viss varaktighet (Aronsson et al. 2012). Enligt 

Elqadri, Priyono, Rahaiu & Chandra (2015) så är det viktigaste elementet i 

arbetet, kombinerat med typ av ledarskap, medarbetarnas motivation då 

motivationen är orsaken till att individen agerar. Elqadri et al (2015) refererar 

till Robbins (2007) vilken påtalar att motivation är viljan att prestera på högre 

nivåer i syfte att uppnå organisationens mål, den viljan är i sin tur betingad av 

att organisationen från sitt håll kan tillfredsställa individens behov. 
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Bergman och Klefsjö (2012) lyfter fram Mihály Csíkszentmihályis teori om flow 

som översätts till flytteorin på svenska. Flytteorin handlar om att det måste finnas 

en balans mellan individens utmaningar och individens förmågor för att denne 

ska känna tillfredsställelse. Enligt McMaster (1990) uppstår flyt i 

Csíkszentmihályis teori när individen engagerar sig i handlingar som är 

självkontrollerande, målrelaterade och meningsfulla.   Bergman och 

Klefsjö(2012) visar på att utifrån flytteorin så måste en individs utmaningar ökas 

allt eftersom förmågorna utvecklas för att individen ska fortsätta känna 

tillfredsställelse, annars uppstår leda och tristess. För stor utmaning gör att 

individen istället kan uppleva frustration och ängslan för att inte klara av 

uppgiften. Faktorer som påverkar känslan av tillfredsställelse är enligt flytteorin: 

omedelbar återkoppling, en känsla av delaktighet, en frihet från självupptagenhet 

och en förlorad tidskänsla (ibid). 

 

Engagerat ledarskap 

Sörqvist (2004) skriver att ledningens engagemang, dvs ett engagerat ledarskap, 

och beteende är avgörande för om arbetet med förändringar kommer vara 

framgångsrikt. Ledning och chefer behöver vara aktiva i arbetet och visa 

betydelsen av detta arbete. Gallup Press (2017) menar att det som bland annat 

utmärker framgångsrika företag är att de är medvetna om att engagemang måste 

komma uppifrån och ner i organisationen. Det krävs engagerade ledare för att få 

med sig medarbetare. Det är viktigt att högsta ledningen visar engagemang men 

mycket av utvecklingen sker i de lokala arbetsgrupperna vilket gör att de 

närmaste avdelningschefernas engagemang är av minst samma vikt. Sörqvist 

(2004) menar att många förändringsarbeten misslyckas just för att ledarna inte 

är engagerade, och att det i mångt och mycket kan bero på en okunskap och en 

avsaknad av praktisk kunskap om att driva förbättringsarbeten. I Hanssons 

(2001) studie om implementering av TQM i mindre svenska företag visar 

resultaten på tre grundbultar som är nödvändiga för TQM nämligen ledarskap, 

allas engagemang och kundfokus 

Även Bergman & Klefsjö (2012) påtalar vikten av ett starkt och engagerat 

ledarskap för att medarbetarna ska känna sig trygga och stolta över både den 

individuella och gruppens gemensamma prestation. Ett bra och engagerat 

ledarskap bidrar till en ökad självkänsla hos medarbetarna, de känner sig 

uppskattade för den de är samt för sin prestation. Det engagerade ledarskapet 

vilar på tydlighet, synlighet och individens personliga engagemang (ibid). 

Kerfoot (2005) lyfter fram att den bild ledaren förmedlar av organisationen styr 

hur organisationen kommer utvecklas. Om ledaren förmedlar en bild av rädsla 

för framtiden och det är otydligt i vilken riktning organisation ska så kommer 

det också bli verkligheten. Men om ledaren istället fokuserar på framgångarna 
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och möjligheterna så kommer medarbetarna och således organisationen också 

göra det. Vidare menar Kerfoot att en ledare måste kunna leda och hantera 

förändringar och en viktig faktor i det är att se möjligheterna till förbättringar. 

Genom att fokusera på möjligheterna kan organisationen hitta nya angreppssätt 

för att ta sig an utmaningar.    

 

Delaktighet 

Chanserna för att medarbetare ska känna sig trygga i förändringar och nya 

arbetsuppgifter ökar om de görs delaktiga genom hela förändringsprocessen, och 

om de får utbildning och mentalt stöd (Bolman & Deal, 2015). Shapiro (2000) 

pekar på vetenskaplig litteratur och menar att trots att vikten av att göra 

medarbetarna delaktiga i verksamhetens förändringar tydligt har styrkts så 

misslyckas många verksamheter med konsekvent och bibehållen delaktighet och 

därmed begränsas verksamheten från att nå full potential. Dessa problem är 

främst kopplade till begränsningar att nå ut och kommunicera med all personal 

samt en begränsande förståelse för de olika faktorer som motiverar olika 

individer att engagera sig (ibid). 

 

Sörqvist (2004) menar att delaktighet är viktigt för att individer drivs av att få 

vara med och påverka. En individs inställning till något denne själv har varit med 

och skapat tenderar att vara mer positiv än till något som man enbart presenteras 

för. Kwoka (1976) menar att delaktighet kan uppnås på flera sätt. I den yttersta 

formen av delaktighet är individen med och fattar beslut och deltar aktivt i själva 

arbetet med förändringen. En annan, inte lika påtaglig delaktighet kan skapas 

genom att individer hålls informerade och att deras åsikter samlas in och beaktas 

(ibid). Att öka de anställdas inflytande är att ge dem tillgång till information, att 

uppmuntra självständighet och delaktighet, att bilda arbetsteam, stärka jämlikhet 

och tydliggöra syftet med arbetet (Bohman & Deal, 2015). 

 

Kwoka (1976) har redogjort för att det finns relationer mellan företagets 

produktivitet och medarbetarnas delaktighet samt mellan företagets 

produktivitet och medarbetarnas arbetstillfredsställelse. Han lyfter att en viss 

delaktighet ökar med säkerhet produktiviteten för företaget genom att det ger 

medarbetarna en känsla av involvering och engagemang för företaget. Men 

Kwoka menar också att det ligger en konflikt mellan produktivitetsmålet för 

företaget och medarbetarnas önskan om arbetstillfredsställelse och delaktighet. 

Medarbetarnas delaktighet kräver mer resurser från både ledare och medarbetare 

och vid en viss punkt kommer kostnaderna för delaktigheten och intäkterna för 

produktiviteten vara i jämvikt. Ju mindre glappet mellan dessa två delar är, desto 

välvilligare är medarbetaren till förändring, till exempel en omorganisation. 
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Prado (2001) redogör i en studie av hur man lyckas med ständiga förbättringar 

att deltagande från medarbetarna i organisationen är nödvändigt. Deltagandet 

resulterar i en bättre social miljö samt bidrar till att öka företagets 

konkurrenskraft. Han påvisar också att det är lätt att deltagande bara blir en 

snygg fasad och inte involverar medarbetarna på riktigt vilket leder till 

misslyckande. Människorna är nyckeln till framgång och avgörande för att 

företaget ska lyckas, Prado (2001) hänvisar till Whitings uttalande: 

 

``history has demonstrated that the real key to reengineering the corporation is people, not 

processes’’ (s 791) 

 

Prado (2001) menar vidare att eftersom organisationen är en helhet behöver 

medarbetarna vara involverade i hela kedjan av förbättringen, inte bara det som 

har direkt koppling till det egna arbetet utan även i utveckling och 

implementering. 

 

Yukl (2012) lyfter från sitt håll att forskning kring deltagande ledarskap bara till 

viss del stödjer att det skulle leda till högre tillfredsställelse. Han menar att 

medarbetare kan vara lika benägna att nå målen även om de själva inte varit med 

och utformat dem, om ledaren har ett stödjande och övertygande sätt och att 

delaktighet i målen är konstant för medarbetarna. 

 

 

Metodbeskrivning 

Val av litteratur? 

Litteratur som använts i arbetet är för författarna angiven kurslitteratur de tagit 

del av under magisterutbildningen “Kvalitet och Ledarskapsutveckling” vid 

Mittuniversitetet. Utöver kurslitteratur har även relevanta artiklar sökts på 

databaser som “Academic Search Elite”, “DiVA - Digitala Vetenskapliga 

Arkivet” och “Google Scholar”. Exempel på sökord som har angetts är 

delaktighet, ledarskap, engagerat ledarskap, organisationsförändring, 

motivation, förändringsmotstånd och total quality management. 

Urval och begränsningar 

Den verksamhet som valts ut för den aktuella studien är en del av en större 

organisation inom offentlig verksamhet i Sverige, som 2018, efter förslag och 

tankar från medarbetarna, valde att bilda en ny enhet. En av författarna är 

verksam inom samma organisation och har följt den förändringen som gjorts 

under 2018 på nära håll. Den nybildade enheten består av 16 medarbetare samt 

http://proxybib.miun.se/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=ehost&defaultdb=afh
http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
http://proxybib.miun.se/login?url=https://scholar.google.se/
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en enhetschef.  Medarbetare har tidigare haft organisationstillhörighet i två andra 

enheter under tre olika chefer.  Den nu sammanslagna enheten består av fyra 

olika inriktningar som tillsammans ska utföra en sammanhållen leverans till den 

slutgiltiga kunden som också finns inom organisationen.  I samband med 

bildandet av enheten tillsattes enhetschefen och en av medarbetarna i gruppen 

fick ett uppdrag som övergripande koordinator vilken ansvarar för både 

resursplanering av medarbetarna till de uppdrag som kommer in och för 

uppföljning och utveckling av enhetens processer. Enheten har tidigare funnits 

genom ett liknande upplägg som idag men utan egen chef. Den gruppen 

splittrades och fördes in i andra enheter då den inte fungerade tillfredsställande 

för de medarbetare som ingick i den.  

 

Processen medarbetarna gick igenom vid formandet av den nya enheten mottogs 

positivt. Detta är en av de främsta orsakerna till att författarna i den här studien 

funnit aktuell organisationsförändring intressant - förändringen ses som lyckad. 

Frågor som uppstod blev därmed hur arbetade ledarna genom hela 

förändringsprocessen och hur uppfattar medarbetarna sin roll och delaktighet de 

hade i förändringsprocessen?  Målet landar i att undersöka, tolka och förstå olika 

individers syn på aktuell organisationsförändring för att därefter analysera 

samman ett resultat utifrån ledarens perspektiv samt utifrån medarbetarnas 

perspektiv. En viktig aspekt att ha i åtanke vid denna typ av fallstudier är att alla 

organisationer inte har lika förutsättningar vilket kan skapa begränsningar från 

att generalisera resultatet på andra organisationer (Bryman, 2008) 

 

Fallstudie 

Fallstudien handlar om att ett studieobjekt som granskas i ett verkligt 

sammanhang. Ofta väljs själva studieobjektet utifrån ett visst forskningsproblem 

och en viss kontext. Fallstudier ska ses som särskilt effektiva vid utvärderingar 

då man ofta strävar efter att förklara, förstå eller beskriva en särskild företeelse 

eller händelse (Backman, 1998). Yin (2012) menar att fallstudier är relevanta när 

man har antingen deskriptiva eller förklarande frågor, det vill säga när man vill 

ha svar på vad som händer eller hur/varför något händer. Styrkan i en fallstudie 

är också att eftersom forskaren befinner sig i fältet och studerar underlättar det 

ofta förståelsen för det man studerar (ibid). 

 Fallstudier utmärker sig också ofta genom att data kommer från mer än en 

insamlingsmetod, till exempel genom intervjuer, observationer etcetera vilket 

skapar förutsättningar för triangulering (Yin, 2012). När syfte och 

problemformulering var klart beslutade sig författarna för att en fallstudie var en 

lämplig metod att använda då målet var att förstå hur medarbetarna i just den 

aktuella organisationen upplevde och resonerade kring sin roll i förändringen. 



18 

 

Ansats 

Då syftet med detta arbete är att undersöka hur ledare och medarbetare upplever 

att man arbetat med delaktighet i en organisationsförändring valde författarna att 

skriva ett kvalitativt arbete med inspiration av den hermeneutiska, induktiva 

ansatsen. Inom kvalitativt arbete påtalar Bryman (2008) att forskaren främst vill 

lägga fokus på orden, det handlar om individens egen verklighet som iakttas och 

som ständigt är i förändring av individens egna konstruerande av sin verklighet. 

Därmed är individens egen uppfattning och tolkning av den sociala verkligheten 

fundamentalt inom den kvalitativa forskningen (ibid). 

 

Inom den hermeneutiska ansatsen är individens förståelse av händelser och 

människors beteenden i centrum (Bryman, 2008). Författarna av denna uppsats 

ämnar söka förståelse hos ledare och medarbetare, och deras uppfattning av den 

organisationsförändringen som de varit delaktiga i. Tanken är att utifrån 

intervjuer samla in data som tolkas och analyseras med stöd av tidigare teorier 

rörande organisationsförändring och delaktighet. Något som är centralt inom 

hermeneutiken är hur betydelsen av delarna kan tolkas gentemot helheten och 

vice versa, hur helheten kan förstås i förhållande till delarna (Alvesson & 

Sköldberg, 2007). Detta är även intressant inom detta arbete då författarna vill 

förstå de enskilda medarbetarnas reflektioner relaterat till ledares tankar och 

handlingar, kopplat till delaktighet i förändringsarbete, för att sedan 

sammanställa till en större helhet. 

 

Genom att författarna antar ett induktivt perspektiv innebär det att arbetet inte 

utgår från någon tidigare teori utan istället inhämtar empiri för att kunna skapa 

nya antaganden utifrån insamlade data. Med detta menas att författarna börjar 

med att utgå från tillgänglig empiri för att samla in underlag, underlag som kan 

tydliggöra olika mönster vilka kan komma att ligga till grund för resultatet av 

aktuella insamlade data i diskussionen och därmed generera i nya hypoteser 

(Backman, 1998). 

 

Alvesson & Sköldberg (2007) lyfter även hur centralt det är att forskare är 

medvetna om sina egna föreställningsramar och förförståelse vilka man inte kan 

undgå att tolka aktuellt objekt efter. Med förförståelse syftas den kunskap 

forskaren har om det objekt som ska studeras inför aktuell studie. Med en 

medvetenhet för den egna förförståelsen är målet att begränsa subjektiva åsikter, 

tolka insamlade data mer objektivt med hjälp av teorier och på så vis öka 

trovärdigheten i arbetet. 

 

Då en av författarna arbetar på den aktuella arbetsplatsen ger det en förståelse 

för arbetsplatsen kultur och språkbruk. Det kan göra det lättare att se samband 
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mellan de olika respondenterna svar eftersom man använder samma språkbruk 

och förkortningar. Det har också behövts mindre förklaringar från 

respondenterna på deras uttalanden eftersom författaren befinner sig i samma 

kontext och har kännedom om händelser som sker utanför den specifika 

förändringen. Förförståelsen för den undersökta organisationen kan också öka 

risken för misstolkningar då författaren som arbetar i organisationen har en egen 

uppfattning om förändringsarbetet vilket kan återspeglas i tolkningarna.  

 

Båda författarna har genom sin utbildning kunskap och förförståelse om ämnet 

Kvalitetsteknik och förändringsarbetet vilket gör det lättare att analysera den 

data som samlats in. 

 

Triangulering 

Som tidigare nämnt är triangulering en viktig del i fallstudier. Triangulering går 

ut på att forskare använder sig av flera olika datainsamlingsmetoder och sedan 

jämför resultaten från den insamlade data man har att tillgå i syfte att stärka upp 

tillförlitligheten av undersökningen (Bryman, 2008). Yin (2012) menar att 

triangulering är ett sätt att använda sig av olika data för att styrka ett visst resultat 

eller för att skapa motsättningar. Den bästa trianguleringen är när tre eller flera 

olika källor pekar mot samma sak, så att det blir sammanhängande kedjor av 

bevis för de fynd som gjorts (ibid). 

För att triangulera den här studien har vi dels intervjuat både medarbetare, 

enhetschef och koordinator för den skapade enheten, dels tagit del av den 

dokumentation som finns kring förarbetet att starta enheten, däribland en 

SWOT-analys som medarbetarna var med och genomförde och annonser för 

rekrytering av enhetschef och koordinator. 

En aspekt som kan ha påverkat utfallet är att enhetschefen arbetat inom den 

större organisationen under lång tid och varit med i det förberedande arbetet med 

att bilda enheten genom att bland annat leda en SWOT-analys med deltagarna. 

Då var det dock inte klart att hen sen skulle rekryteras som enhetschef.  

Instrument för datainsamling 

Då författarnas målsättning med detta arbete var att skapa förståelse kring hur 

medarbetare har varit delaktiga under den aktuella förändringsprocessen landade 

beslutet för datainsamling i semistrukturerade intervjuer. Bryman (2001) menar 

att semistrukturerade intervjuer skapar bättre förutsättningar att bemöta 

individuella skillnader då den som intervjuar oftast har en uppsättning frågor 

eller ett tema att arbeta utifrån men som inte behöver följas ordagrant i en viss 

ordning, detta medför ofta en mer avslappnad, allmän form av intervju. 

Respondenterna har också möjlighet att utveckla och förklara sina svar på ett 

tydligare sätt i semistrukturerade intervjuer. Genom att använda sig av 
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semistrukturerade intervjuer skapas också förutsättningarna för författarna att 

kliva utanför det frågor som redan finns nedtecknade om det skulle vara 

intressant att följa upp något särskilt svar med olika följdfrågor, dessutom ges 

möjlighet för respondenterna att komma med egna åsikter (ibid). Författarnas 

tankar med intervjuerna är att utgå från en uppsättning frågor givna till alla 

medarbetarna men samtidigt ge möjlighet till var och en att utgå från deras egen 

upplevelse vilka kan skönjas olika beroende av erfarenheter. Därifrån följa upp 

med följdfrågor när det kan vara aktuellt för att bättre fylla syftet med detta 

arbete. 

Författarna inledde intervjun med en bakgrundsfråga om vad medarbetaren 

arbetade med samt hur länge hen varit verksam på arbetsplatsen. Därefter följde 

frågor om hur medarbetaren ser på förändringsarbete och övergick till frågor om 

hur medarbetaren har uppfattat själva förändringen. Av en slump fungerade inte 

inspelningen vid intervjun med första medarbetaren. Det ledde till att intervjun 

fick göras om och författarna valde att se den första, ej inspelade, intervjun som 

en pilotintervju, och ändrade lite i frågorna efter den, bland annat lades frågan 

om vem som initierade förändringen till då enbart frågan om vad som var 

anledningen till förändringen inte gav tillräckligt uttömmande svar på 

medarbetarnas delaktighet. Data från den andra intervjun med samma individ 

användes istället för att analysera till resultatet. Enligt Bryman (2001) är det 

önskvärt att göra pilotstudier för att kunna säkerställa att frågorna fungerar och 

även att undersökningen i sin helhet blir bra. De intervjuguider som slutligen 

användes återfinns som Bilaga B och C. 

Procedur 

När beslutet tagits att det var denna förändringsprocess som skulle granskas 

skrevs ett informationsbrev (bilaga A) som via e-post skickades ut till samtliga 

medarbetare i den aktuella enheten i syfte att presentera oss som författare och 

anledningen med undersökningen. Samtidigt fick de frågan om de ville delta i 

studien genom en intervju som handlade om deras upplevelse av delaktigheten i 

organisationsförändringen som gjorts. Medarbetarna fick själva höra av sig om 

de ville delta. Intervjuer bokades in efter respondentens förutsättningar under 

totalt 3 veckor på tider som anpassades efter medarbetarna scheman. 8 av 

medarbetarna hörde av sig och samtliga av dessa samt enhetschefen 

intervjuades. Alla intervjuer utfördes under arbetstid i fysisk form på 

organisationens huvudkontor. Genom att medarbetarna själva fått höra av sig om 

de vill delta blir det en naturlig slumpfaktor kring hur länge de har arbetat i 

organisationen och vilken erfarenhet de bär med sig. Samtidigt kan det valet göra 

att enbart de som känner starkt för omorganisationen och utfallet av den är de 

som deltar, medan medarbetare med mer neutral inställning väljer att inte delta. 

Likaså kan individernas arbetsbelastning vid det specifika tillfället påverka valet 

att delta.  
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Författarna valde att spela in varje intervju efter respondenternas godkännande. 

Genom att ha varje intervju inspelad och sedan transkribera dem är tanken hos 

författarna att det blir mer lättsamt att analysera betydande detaljer som kan ha 

betydelse för undersökningen och dess resultat. Enligt Bryman (2008) 

underlättar inspelningarna för forskarens minne av intervjuerna och det blir 

enklare att bemöta anklagelser om att analysen kan ha påverkats av författarnas 

egna värderingar eller fördomar. Samtliga intervjuer utfördes av den av 

författarna som arbetade i organisationen men sedan hjälptes båda åt att 

transkribera. Att samma person utförde alla intervjuerna var både av 

bekvämlighetsskäl men också för att stärka upp tillförlitligheten i 

undersökningen då frågorna blir likartat ställda till alla respondenter.  

 

När samtliga intervjuer var transkriberade markerade respektive författare delar 

ur det framtagna materialet som de fann intressant i förhållande till studiens 

syfte. Att författarna gjorde detta enskilt var och en för sig skapade möjlighet för 

att finna fler intressanta perspektiv än om detta hade gjorts ihop. En annan 

anledning till valet att göra en första analys av materialet var för sig för att sedan 

jämföra med varandra är att den av författare som inte arbetar inom 

organisationen inte ska påverkas av den andra författarens djupare insikt och 

uppfattningar om förändringen. Därefter valde författarna att samla varje 

respondents svar i excel filer och göra en första sortering efter olika teman. Detta 

följdes upp av släktskapsdiagram över varje tema med samtliga intervjuer 

förutom den som gjorts med enhetschefen. Klefsjö, Eliasson, Kennerfalk, 

Lundbäck och Sandström (1999) framhåller att släktskapsdiagram är bra att 

använda när man ska strukturera en stor mängd verbal information. Även 

Bergman och Klefsjö (2012) lyfter fram att det är ett bra hjälpmedel för att 

strukturera data i naturliga samband. De menar vidare att det snarare handlar om 

att illustrera associationer än att hitta logiska samband (ibid) 

Tanken med att använda släktskapsdiagram var att hitta delar som var lika i 

respondenternas upplevelser men också de som inte var genomgående. De delar 

som bedömdes ha släktskap sattes i samma grupp och gavs ett namn som 

återspeglade innehållet. Allt eftersom varje tema gicks igenom hittades andra 

släktskap än utifrån den första grova sorteringen varvid aktuella data sorterades 

om och stoppades in i andra diagram. I slutändan landade vi i följande teman där 

det för vart och ett av dessa finns ett släktskapsdiagram med nedbrutna 

kategorier. I vissa fall har kategorierna lagts som underkategorier till en annan 

då de har nära koppling till varandra  

Ledare/chef 

Medarbetarens roll 

Förändringsarbete 
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- orsaker till förändringen 

- mål med förändringen 

Positivt resultat av förändringen 

- orsaker till den lyckade förändringen 

- förbättringsmöjligheter 

Motivation 

Delaktighet 

- skala av delaktighet 

- information 

Samverkan 

Tillförlitlighet 

Bryman (2001) lyfter att av de viktigaste kriterierna för att kunna bedöma en 

studie är reliabilitet, replikation och validitet. Dessa tre har ofta fokus på mätning 

och är till stor del kopplade till kvantitativa studier. Enligt Bryman (2008) väljer 

man istället i kvalitativa studier ofta att använda sig av begreppen tillförlitlighet 

och äkthet istället där tillförlitlighet delas upp i trovärdighet, överförbarhet, 

pålitlighet och konfirmering.  En anledning till att andra begrepp används är för 

att kvalitativa studier vill studera en social verklighet och det finns inte en enda 

absolut bild av den sociala verkligheten. Resultaten i en kvalitativ studie behöver 

ändå måste trots detta vara trovärdiga och uppfattas som en korrekt återgivning 

vilket kan göras som tidigare nämnt genom tex triangulering(ibid).   

Etiskt ställningstagande 

Creswell (2018) menar att forskare alltid måste reflektera över och ta ställning 

till eventuella etiska problem som kan uppstå kopplat till studien. Etiska problem 

kan uppstå i alla faser i forskningen och rör både hur man behandlar de som 

deltar i studien men också hur man presenterar forskningen. Etiska 

frågeställningar som är aktuella och som måste hanteras är till exempel att 

deltagarna gör personliga avslöjanden, studiens äkthet och trovärdighet, 

forskarens roll i forskningsfältet och personlig integritet för deltagarna i studien 

(ibid). 

 

Creswell (2018) lyfter att redan innan man börjar samla in data är det viktigt att 

göra sig medveten om vilket forskningsfält man rör sig i och vilken norm och 

kultur som råder där. Det är också viktigt att inte pressa några deltagare att delta 

i studien. För att säkerställa trovärdighet och äkthet i studien är det nödvändigt 

att i minsta möjliga mån påverka data. Därför är det viktigt att tex behandla alla 

deltagare likadant, undvika att ställa ledande frågor och hålla fast vid frågorna i 

intervjuprotokollet. Under analysen och sammanställandet av insamlade data är 
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det viktigt att återge resultaten objektivt, med andra ord inte enbart ta med 

resultat som stödjer teorierna, men samtidigt undvika att ta med sådant som kan 

skada deltagarna (ibid). 

 

Vetenskapsrådet (2017) har gett ut en rapport angående forskningsetiska 

principer där skyddet för individerna som deltar i forskningen sammanfattas i 

fyra huvudkrav 

Informationskravet - de som deltar i studien ska veta om studiens syfte 

Samtyckeskravet - deltagarna i studien ska själva få bestämma över sin 

medverkan och har rätt att avbryta sitt deltagande i studien när som helst. 

Konfidentialitetskravet - deltagarna i studien ska ges konfidentialitet och 

obehöriga ska inte kunna ta del av personuppgifter. Deltagarna i studien ska inte 

kunna identifieras 

Nyttjandekravet - det insamlade materialet ska bara användas till den avsedda 

forskningen och får inte nyttjas för andra syften. 

 

För att uppfylla informationskravet skickade vi ut ovan nämnda 

informationsbrev till den berörda enheten som informerade om studiens syfte 

och att deltagandet var frivilligt. I och med detta informerades också 

medarbetarna om studiens syfte och att materialet som samlades in inte skulle 

komma någon annan till del i sin ursprungliga form. I och med det uppfylldes 

även Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. När det gäller 

samtyckeskravet var deltagande frivillig och enbart de som hörde av sig själva 

var aktuella för intervju. En viktig faktor i detta dock är att en av författarna 

verkar inom samma organisation som den aktuella enheten vilket indirekt kan ha 

påverkat individerna att känna press att delta i studien av lojalitetsskäl. För att 

skydda respondenterna i studien och hålla dessa anonyma har citat redigerats i 

de fall individer kan urskiljas tex om namn eller platser har nämnts. 

  

Resultat 

Resultatet är uppdelad i de olika kategorier som kommit fram med hjälp av 

släktskapsdiagrammen. I många fall ligger resultaten i de olika kategorierna i 

närheten av varandra och flera delar är återkommande under olika kategorier. 

Under varje kategori har ett antal olika områden identifierats. Dessa har 

markerats med fet text här i resultatdelen. 

 

Ledare/Chef 

Alla medarbetare som deltagit i intervjuer har påtalat hur betydelsefull den 

nuvarande ledaren har varit för resultatet av den aktuella 
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verksamhetsförändringen. Genom de intervjuer som genomförts har 7 olika 

områden identifierats där den aktuella ledaren lyfts som betydelsefull. De 

identifierade områdena är; egen chef, drivande, närvarande, oro inför 

förändringen,  önskvärda egenskaper, hjälp att leda sig själv och 

gruppkänsla. 

 

Vikten av en egen chef har i denna studie visat sig vara genomgående viktig. 

Alla medarbetarna påtalar hur betydelsefullt det är att någon lyfter och tydliggör 

deras frågor så att de inte behöver gå till någon chef de delar med annan enhet, 

eller som prioriterar andra frågor, vilket varit situationen tidigare. 

 

“Vi känner att det faktiskt är någon som står upp för vår sak, det är en av de 

största vinsterna”. 

 

“Vi har ett lugn på något sätt känner jag i alla fall. Att vi har en ledare som 

faktiskt för vår talan och bara vår talan även i obekväma situationer”. 

 

Vidare påtalar fyra av medarbetarna betydelsen av att deras nya chef är så 

engagerad och driven. När det tidigare varit osäkerhet kring var de kan vända sig 

skapas nu ökade förutsättningar för att någon tar itu med aktuella problem och 

frågor som dyker upp: 

 

“Nu känner jag att man har liksom backat och lyft saker, och det händer något 

när man behöver hjälp”. 

 

Tre av medarbetarna påtalar även hur viktigt det är med en närvarande chef som 

kan påverka arbetsmiljö och trivsel: 

 

“För den här gruppen så är det ju närheten av en chef, alltså man behöver någon 

att gå till och det fick vi nu. Så för den här gruppen är det ju mycket värt”. 

 

En punkt flera av medarbetarna berörde var dock oron de kände innan beslutet 

kring vilken chef det skulle bli var officiellt. Detta på grund av att de var oroliga 

för att det skulle komma in någon som inte kände till deras arbete och kanske 

reducera möjligheten till egenkontroll. 

 

Flera av medarbetarna lyfter dock de goda egenskaper den tillsatta chefen 

besitter vilka hjälpt till att genomföra denna lyckade förändring: 
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“Tillgänglig, närvarande, strukturerad, många möten, tar itu med knepiga 

frågor”. 

 

“Sen är det ju att vi har en bra ledare som faktiskt lyfter fram så att alla får säga 

sitt och dämpar om det behövs, avbryter och lägger ner om det behövs”. 

 

Vidare är det många medarbetare som påtalar hur deras nya chef lyfter och stöttar 

dem till egna initiativ: 

 

“Hen hjälper oss att leda oss själva i det vi ska leda oss själva, men plockar hem 

det som är lite mer övergripande. Hen tillåter oss att... pushar oss att jobba 

framåt”. 

 

Sex av medarbetarna centraliserar även hur den nya chefen svetsar ihop gruppen, 

de har fått ett öppet klimat där alla har möjlighet att komma till tals och ventilera 

sina tankar. 

 

Chefen för enheten är själv medveten om att medarbetarna sökte en ledare som 

är insatt i deras frågor och som tog på sig ansvaret att leda dem, ge dem en röst 

och göra dem hörd. Så här uttryckte hen sig: 

 

“men det är nog det där att de behöver någon som står och bollar saker med 

dem. Att det är någon som står och tar emot och ser vad det är de kommer med. 

Sen menar jag inte att jag tar emot allt bara för att de kommer till mig utan då 

handlar det om kan du kika vidare och fundera på hur du skulle kunna tänka dig 

och göra det och sen försöka få dem och klä sig i ATT göra det”. 

 

“Ja men någon som är där och backar upp bakom. Jag kan ju inte allas sak, ni 

är ju här för kompetensen men jag kan ju backa upp och stå bakom och jag kan 

förespråka. Men det är fortfarande ni som har sakkunskapen”. 

 

“så var det nog också chefer som kände att de inte riktigt gjorde allt för dem 

heller. Man insåg att gruppen behövde ett närmare ledarskap” (om tidigare 

chefer gruppen erfarit red anm.). 

 

Medarbetarens roll 

Likväl som att de flesta medarbetarna lyfte hur avgörande det var med ett stabilt 

ledarskap så är det flera av medarbetarna som reflekterat över sin egen roll för 

den organisationsförändring som skett. Här har fyra centrala områden skönjts 
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bland medarbetarnas svar. Det första handlar om att vara drivande i 

förändringen där somliga anser sig varit mer drivande än andra: 

 

“jag var ju med ganska mycket och drev frågan om att vi skulle ha en 

koordinator. Jag vet inte hur jag har sålt in det, men spelat in det underifrån 

både på möten och som förslag liksom”. 

 

Nästa område landade i att påverka varandra: 

 

“jag utstrålar ju inte så mycket engagemang och energi på det sättet heller 

liksom men jag tänker ändå att jag är positiv till förändringen och det kanske 

bidrar till att andra också tycker det är positivt någonstans undermedvetet”. 

 

“det är mitt ansvar som medarbetare att tänka så” (att påverka red anm.). 

 

Ett tredje område som lyftes var vikten av att vara positiv till arbete och 

förändringar, här var det flera som tyckte det var viktigt med ett positivt 

bemötande: 

 

“Jätteviktigt!”(om rollen som medarbetare i en förändring red anm.). 

“Ja, jag har ju varit med för att jag tycker det är kul såklart”. 

“Jag gillar förändringar”. 

 

Det sista området som tydliggjordes inom området “Medarbetarens roll” var eget 

ansvar. Fyra av medarbetarna tydliggjorde vad de ansåg att eget ansvar var en 

större del i den egna rollen: 

 

“Så man både tar ansvar och försöker hjälpa till så gott man kan”. 

“Det ligger alltid i ens egna ansvar att liksom säga ja eller nej så möjlighet att 

vara delaktig har man absolut tycker jag”. 

 

Enhetens chef är noga med att understryka vikten av att skapa möjligheter för 

medarbetarna att synliggöra deras egna kunskaper i syfte att våga ta klivet mot 

nya utmaningar: 

 

“Ibland kan det ju vara ”skulle du vilja lite åt det här hållet?” När jag ser... och 

det handlar mer om att jag ser att de kan mer än vad de tror om sig själva. Och 

då försöker jag pusha lite att det här skulle du kunna titta vidare på för jag tror 

du kan det och då blir de ju lite mer motiverade”. 
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“En djupare nivå för att stötta dem, så där har jag fått lära mig rätt mycket 

som... jag trodde jag hade en uppfattning men den var rätt långt ifrån vad de 

faktiskt gör och utför”. 

 

“det verkar ju som om de här behöver någon som verkligen är chef, så uppfattar 

jag det”. 

 

Förändringsarbete 

Medarbetarna lyfter fram tre delar av förändringsarbete. Att det handlar om att 

identifiera behov av förändringar, att effektivisera arbetet och att det är något 

som är ständigt pågående. Alla medarbetare lyfter fram att förändringsarbete 

handlar om att identifiera behov för att bli bättre.  

 

“förändringsarbetet innebär väl att få organisationen att kunna driva sitt 

linjearbete i förändringen och också att utveckla sig i förändringen” 

 

“att göra något kanske lite bättre, att ändra inriktning, gå bort ifrån invanda 

hjulspår,”  

 

“att identifiera behov och att utveckla saker, det är min förhoppning på det, sen 

kan det vara andras behov och saker som kan komma” 

 

Tre av medarbetarna påtalar att förändringsarbete sker ständigt 

 

“ Mm men det är väl att göra små justeringar under en lite längre tid för att 

komma dit vi vill.” 

 

“ständigt pågående skulle jag vilja säga. Det är min reflektion.” 

  

Tre medarbetare menar att förändringsarbete också handlar om att göra saker 

effektivare.  

“… kanske göra mindre saker eller snabbare eller på annat sätt, och då tänker 

jag så här, det är ett typiskt förändringsarbete” 

 

Chefen för enheten menar att det är hens uppgift som chef att utveckla 

verksamheten och bedriva förbättringsarbete genom att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att utföra förändringsarbete.  

 

“jag jobbar ju hela tiden dels med verksamhetsutveckling, det är ju en stor del 

att utveckla den här verksamheten eftersom den är lite eftersatt och behöver 
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samleverera mer än vad de gör. Mitt fokus där blir liksom att jag kan skapa 

förutsättningar för att det här ska bli bra och att alla ska komma framåt i sitt 

arbete.” 

 

Orsaker till förändringen 

Vad som upplevs vara orsaken till förändringsarbetet är lite delat mellan 

medarbetarna. Flera stycken lyfter dock att det i grunden handlar om en vilja 

från medarbetarna och att man ville samla ihop den grupp som samlevererade 

mot kund under samma tak. Sex medarbetare anser att deras önskan och vilja att 

bli en grupp är en stor anledning till själva förändringen: 

 

“Och vi hade ju pratat om i gruppen egentligen länge att vi tycker att det är helt 

fel att vi var så här splittrade, med tanke på att vi har så mycket saker gemensamt 

och så där” 

 

“Sen så har vi efterfrågat det, i många avseenden därför att vi ser att det har 

behövts, liksom att vi ska jobba tightare varandra, och då har ju några av oss varit 

lite drivande i det där att försöka få till en ny grupp, och till slut.. så tyckte väl våra 

chefer också det… “ 

 

Flera av medarbetarna nämner att de olika cheferna har lyssnat på medarbetarna 

dessa tankar och det är en anledning till att själva omorganisationen 

genomfördes. En respondent säger så här: 

 

“Jag tror i alla fall att eller jag vet att flera har sagt det här i olika 

utvecklingssamtal och så att det här behovet har funnits och att man har tänkt 

tror jag, hoppas jag i alla fall att man har lyssnat på och tänkt hur gör vi det 

här?” 

 

En medarbetare menar dock att det nog mer handlar om ett övergripande 

perspektiv för att få organisationen att fungera än bara vad medarbetarna har lyft 

fram för önskemål, men att dessa två faktorer tillsammans ledde till 

förändringen: 

 

“De ser väl också till helheten inom organisation kan jag… de sitter ju i den 

positionen med just ett paraplytänk ifrån deras håll och då har de sett det här 

som en möjlighet att det ska fungera inom vår organisation också.” 

 

Samtliga medarbetare anser att de har mycket gemensamt och att det då är logiskt 

att de också är samlade i en enhet. Fyra medarbetare lyfter att de innan 
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organisationsförändringen upplevt att de saknat en struktur som samhörigheten 

med en organisation och en chef ger. 

  

“Våran lilla del i det hela var ju ganska freefloating med en ganska avlägsen 

chef. Vi blev ganska tungt belastade, att det var svårt med prioriteringar och så 

vidare som vi kanske inte inom gruppen klarade själva” 

 

“sen vet jag ju att vi hade lite stökigt i vår grupp och det var svårt att hålla ihop 

och man saknade det här övergripande paraplyet i våra flyttar och att det var 

väldigt spretigt” 

 

Enligt verksamhetens informationsmaterial, vilket användes när medarbetarna 

informerades om att enheten skulle bildas, framgår att anledningar till valet att 

bilda enheten är; en önskan från medarbetarna om en gemensam enhet, en ökad 

känsla av samhörighet mellan medarbetarna, bättre samleverans samt ett 

närmare ledarskap. Även chefen för enheten bekräftar att anledningen till 

förändringen var önskemål från medarbetarna och behovet av ledarskap. 

 

“… det är utifrån att det fanns önskemål av medarbetarna i gruppen att man 

ändå samlevererar så mycket att man ändå hör ihop på något sätt…” 

 

Mål med förändringen 

Två mål som medarbetarna lyfter fram med förändringen är att vara enade mot 

kund och ha en samfunktion där gruppen levererar tillsammans. Fyra 

medarbetare menar att målet med förändringen är främst att vara enade mot kund 

och fem menar att det handlar om själva leveransen. En respondent uttrycker att 

det handlar om båda delarna i kombination. 

 

“Man ville ha en bättre fungerande grupp som i sig jobbar bättre tillsammans 

och det gör man absolut och sen är det ju det att de ska fungera ut mot alla andra 

och det gick smidigt.” 

 

Tre medarbetare lyfter också upp att mål för medarbetarna själva var att samla 

medarbetarna på en gemensam plats rent fysiskt. 

 

“Att vi har strävat efter att vi har kunnat sitta hela enheten på en och samma 

plats liksom, det tycker jag är viktigt” 

 

Även chefen för enheten menar att ett mål med förändringen var att få till en 

samleverans. Hen menar dock att det inte var jättetydligt innan 
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omorganisationen och det är heller inget vi kan hitta i materialet medarbetarna 

fick i informationen innan. Både gruppen och leveransen nämns dock som två 

möjligheter i den sammanställning av SWOT-analys som gjordes med 

medarbetarna efter att de fått beskedet. 

 

 

Positivt resultat av förändringen 

Medarbetarna lyfter fram tre aspekter som de tycker är ett positivt med 

förändringen. Dessa är underlättad daglig drift, samfunktion och ny chef. I 

underlättad daglig drift lyfter fem av medarbetarna fram att omorganisationen 

har gjort det lättare att hitta arbetssätt för det dagliga arbetet som fungerar för 

gruppen i sin leverans. En medarbetare uttrycker det: 

 

“Jag tycker ju att förändringen har gagnat oss på det sättet att det blev lättare 

att arbeta på det sättet som jag vill arbeta”  

 

En annan medarbetare lyfter fram att det faktum att de är en grupp gör det lättare 

att arbeta: 

 

“Att vi också stöttar varandra i de här frågorna, för det kan ju vara rätt ensamt 

att sitta och slåss hela tiden för sådana här saker. Bara att man stöttar varandra 

i vissa saker är ju skönt, att man vet att någon annan tänker likadant” 

 

Samfunktion handlar om att medarbetarna ser sig som en helhet med gemensamt 

mål som ska leverera tillsammans och som har respekt för varandras arbete. Fem 

medarbetare ser det som en positiv aspekt av förändringen.  

 

“jag tror att det blir någon form av tydlighet där vi gör en samleverans i den 

gruppen som vi faktiskt gör. Jag tror vi blev tydliga och det var väldigt bra.” 

 

“Vi var liksom mogna nu för en grupp och kunna jobba mot samma mål och 

känna oss trygga i processen och trygga i leveranser” 

 

 Chefen för enheten menar att det ingår i hens arbete att få ihop medarbetarna så 

de känner att de hör ihop och kan underlätta varandras arbete, men att det är 

medarbetarna som gör jobbet. Hens uppgift är att få med sig alla och fånga upp 

dem som kanske inte riktigt orkar lägga energi i utvecklingsarbete just då.  

 

“jag menar det är ju dem det handlar om, det ska ju bli bra i slutänden. Men just 

att få ihop en enhet, det handlar ju om medarbetarna.” 
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“ Så att plocka goda idéer och önskemål och lyssna och se vad som är ok och 

vad som har bäring och här är behovet stort.” 

 

I den SWOT som gjorts lyfts både leverans (underlättad daglig drift) och grupp 

(samfunktion) fram som styrkor i gruppen 

 

Den positiva aspekten med ny chef handlar om medarbetarna fick en chef som 

de kände till sen innan och var trygga med. En medarbetare uttrycker det:  

 

“Jättebra att få den chefen vi fick, en utav våra farhågor när vi gjorde SWOT:en 

att vi skulle få in någon utomstående chef som då kom helt blank”  

 

Även chefen för enheten tror att det har varit positivt att hen funnits i 

organisationen sen innan, men att det mest handlar om att det går att få resultat 

fortare. 

 

“ja men jag tror att startsträckan blev kortare, sen har jag ju mer kunskap om 

vad andra gör runtomkring och där har jag nog kunnat få en snabbare effekt än 

vad gruppen trodde. Alltså kontaktnätet jag har och kunskapen om vad olika 

funktioner gör. Där tror jag att... det liksom gått fortare att knyta ihop saker.” 

 

 

Orsaker till den lyckade förändringen 

Medarbetarna lyfter fram flera orsaker till att förändringen upplevs som lyckad. 

En av dem är strukturerade sätt att göra medarbetarna delaktiga. Samtliga 

medarbetare nämner den SWOT-analys som genomfördes efter att det 

informerats om att förändringen skulle ske, men lyfter också fram andra möten 

och forum där de fått lämna synpunkter. 

 

 “dels genom de här mötena ja SWOT, alla har fått möjligheten, upp till alla att 

bidra med idéer” 

 

“Vi blev ju kallade på möte, vi fick säga vårat och ta upp farhågor. Alla fick 

komma till tals. fått möjlighet att göra sin röst hörd” 

 

En medarbetare menar att det viktiga kanske har varit själva arbetet med 

SWOT:en och inte innehållet i den:  
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“...riskanalyserna vi har gjort, kanske inte jag tycker har handlat så mycket om 

organisation utan om andra saker”  

 

Chefen lyfter fram att SWOT:en varit viktig även för hen, för det var utifrån den 

hen gjorde en handlingsplan för enhetens första tid eftersom de kom från tre olika 

enheter utan gemensam verksamhet- och handlingsplan. Hen lyfter även andra sätt 

som gjort medarbetarna delaktiga tex ett informationsmöte ganska direkt efter att de 

fått beskedet att hen skulle bli chef för enheten där hen presenterade sina tankar. 

 

“...och det var väl i maj någon gång som vi samlade hela enheten och jag 

presenterade mina tankar och där hade de ju som ett ingångsvärde kring vad 

jag tyckte det var som var viktigt, säg att det var fem punkter vi skulle jobba med 

som jag såg. Jag kan visa vad deras ingång var från mig.” 

En annan metod som chefen menar att hen använder är en reflektionsrunda där hen 

låter medarbetarna reflektera över information/beslut inför varandra. Hen menar att 

det skapar ett lugn och förhoppningsvis drar de positiva med sig de som är mer 

negativt inställda. 

 

“ Alla fick säga någonting. Och det som jag lär mig av det, ett sånt varv till 

exempel är ju det att de som kritiska får höra något som är positivt och att 

använda det i att få folk att närma sig målet.” 

En annan viktig orsak till lyckad förändring är Medarbetarnas vilja till att göra 

förändringen, som också lyfts fram som en orsak till att förändringen gjorts. Flera 

av dem nämner att man har lyssnat på medarbetarna och det gör att medarbetarna 

vill få det att fungera.   

 

“- Jag upplever att alla är måna om... eh... att få det här att fungera i gruppen” 

 

“alla gick in med tror jag känslan över att det här skulle bli bra och att vi ville att 

det skulle bli bra och att vi ville jobba tillsammans, vi har sett ett behov av att vara 

tillsammans och jobba ihop. “ 

 

“Man har lyssnat på medarbetaren” 

 

Chefen för också fram att hen upplever att det här har varit medarbetarnas vilja 

att göra omorganisationen och det har gjort det lättare i hens arbete. Det finns 

ingen som motarbetar förändringen även om en del kan ha lite längre 

startsträcka.  

 



33 

 

“Jag tycker faktiskt att det har varit väldigt positivt för de har ju velat det här 

själva så den har ju inte varit så svårförankrad omorganisationen.” 

 

Även när det är frågan om orsak till lyckad förändring lyfter större delen av 

medarbetarna fram chefen som en viktig faktor. Fyra medarbetare uttrycker sig i 

termer av att det är viktigt att ha en bra chef.  

 

“En bra chef som har förmåga att föra det här framåt.” 

 

Sex av medarbetarna lyfter att det har varit viktigt för förändringen att man har 

varit samlade, det handlar både om att vara under en gemensam chef och att sitta 

samlade på arbetsplatsen. Även om inte alla alltid sitter på plats har samtliga 

medarbetare möjlighet att sitta samlade i samma rum. Det här lyfts också som 

en faktor som speglar gruppen ut mot övriga i organisationen: 

 

“Dels är det ju samspelet tror jag, och alltså visa på vad vi jobbar med varje 

funktion. För att på så sätt tydliggöra för grupperna där utanför hur vi jobbar 

tillsammans “ 

 

Det här lyfts också fram i sammanställningen av den SWOT-analys som gjorts. 

En av gruppens svagheter är olika fysiska placering och att en av de ingående 

enheterna känns väldigt långt bort. En annan svaghet som lyfts fram är två delar 

i leveransen som ingår i ytterligare andra verksamhetsområden som inte omfattas 

av den här omorganisationen. En av dessa funktioner har nämnts av en 

medarbetare under intervjuerna. 

 

Fem medarbetare nämner att organisationen de befinner sig i upplevs som 

mindre hierarkisk och att det är en faktor som gjort att det gått bra att göra 

omorganisationen. 

 

“Det är inte så hierarkiskt, det är lite plattare. Kommer man med en idé är den 

heller inte helt omöjlig att genomföra, sen är vi ju duktiga här att man faktiskt inte 

bara ska komma med en idé, man ska komma med en lösning också. Alltså ett förslag 

på en lösning”  

 

“Det som jag känner som i den här organisationen (den större som nya enheten 

ingår i red. anm.) då är ju att det är en väldigt platt beslutsväg, det som var nära 

till besluten har ju blivit lite längre efter den andra omorganisationen kan jag 

uppleva.” 
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En medarbetare nämner även att det har varit bra att ha en koordinator i samband 

med omorganisationen som kan vara neutral i frågan. Att gruppen behöver en 

koordinator är också ett önskemål som flera av medarbetarna själva har lyft när 

de framfört önskemålen att bli en grupp 

 

“Men det är nog bra, i alla fall i skapandet av en sådan grupp att det finns en 

neutral roll under själva förändringen. Som kan kika på och ta de här tråkiga 

delarna, kartlägger processer och hur vi jobbar och var finns den nya chefen 

liksom.” 

 

“men alltså jag var ju med ganska mycket och drev frågan om att vi skulle ha en 

koordinator och namnsatte den koordinatorn ganska mycket liksom” 

 

Chefen lyfter att kulturen är viktig för hen och att det handlar om att få alla att jobba 

tillsammans. Hen lyfter även fram att det är viktigt att låta medarbetarna lösa saker 

själva. Hen är noga med att försöka säga ja till så många förslag som möjligt och 

ger medarbetarna i uppgift att lösa saker utan att säga exakt hur. 

 

“Att kunna ta med den här kulturen att vi ska samarbeta mer för jag tror det är 

ganska täta skott i alla fall mellan vissa enheter. Att vi ska jobba med varandra 

och inte mot varann….” 

“Det har jag lärt mig, säger jag bara ni ska ordna det här ja då ordnar dom 

det.” 

 

Förbättringsmöjligheter i förändringen 

Medarbetarna har svårt att hitta saker som de upplever negativt med själva 

förändringen. Två av medarbetarna upplever att de har fått mindre frihet med 

en närmare chef, vilket de uppfattar är jobbigt men att det egentligen är något 

bra.  

 

“Ibland känns det lite oroligt att man inte har friheten liksom att göra lite som 

man själv tycker. Vi får se men det är en farhåga kan jag säga. Att man inte kan 

jobba lika fritt med verksamheten som vi har gjort tidigare” 

 

“ja helt plötsligt så sitter man ju i en situation där man måste redovisa allting 

inför en person till, det tycker jag är skitjobbigt  (…) Ja men det är ju bra, det är 

bara att det är jobbigt ibland, absolut, när man får nej är det inte alls kul.” 

 

Det här finns med som en upptagen risk för den nya gruppen i SWOT-analysen 

- att gruppen får minskad frihet. 
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En medarbetare lyfter att förändringen är bra men den har inneburit ett förändrat 

arbetssätt som tar en hel del tid  

 

“att det är fler möten, dagarna bryts upp mycket av möten och vi har väldigt 

mycket att göra annat också” 

 

Ovanstående bekräftas av chefen som menar att hen skapat en struktur som ger 

hen själv väldigt mycket jobb men att det är nödvändigt för att kunna driva 

verksamheten framåt. Hens uppfattning är dock att det inte direkt påverkat 

medarbetarna. 

 

“För mig har jag skapat en struktur som tar rätt så mycket arbetstid för mig. 

Inte så mycket för dem tror jag, där ger väl strukturen mera. Jag tror behovet av 

struktur var större därför de hade inte riktigt någonstans de samlades och kunde 

lyfta frågor om någonting händer. “ 

Tre medarbetare lyfter att det varit mycket oro innan förändringen var 

genomförd och chefen var satt men att den släppte efter hand. 

 

“att det inte var så farligt, den oron som många hade den var ganska obefogad.” 

 

“bara som en oro man tror och sen funkar det ju lika bra idag.” 

 

Chefen reflekterar över att hen borde samlat in mer från tidigare chefer och fått 

in en tydligare överlämning både för hen själv och för medarbetarna 

 

Motivation 

Medarbetarna lyfter fyra faktorer som ger dem motivation i deras arbete: 

Kollegor, Arbetsuppgifter, Nöjda kunder och Utveckling. Fem medarbetare 

lyfter fram att arbetskamraterna och det kollegiala är viktigt för att ha motivation 

till sitt arbete 

 

“och klyschigt nog högt i tak.. nej men att man faktiskt kan prata med varandra, 

både privat och arbetsmässigt.” 

 

“härliga arbetskamrater” 

 

Fem medarbetare lyfter fram arbetsuppgifter som är spännande och utmanande 

som något som ger dem motivation i arbetet. 
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“att jag får jobba med det som jag vill jobba med”  

 

“Utmaningar, typ absolut, att lösa problem” 

 

“spännande uppdrag” 

 

Fyra medarbetare menar att nöjda kunder är en faktor som motiverar och driver 

i deras arbete.  

 

“göra verksamheterna nöjda det är ju mitt motto liksom som jag känner att, när 

man får cred för att man har gjort nått bra jobb” 

 

“att jag tänker att kunden är nöjd och att min grupp är nöjd med mitt arbete och 

att jag själv naturligtvis känner det” 

 

Två medarbetare tar upp Utveckling som något som motiverar dem. Utveckling 

handlar om att göra verksamheten bättre och utveckla den 

 

“…. Och att det finns saker att utveckla hela tiden.” 

 

“Våra arbetssätt och processer. Att vi inte stannar utan att vi måste utveckla det 

vi levererar mot kund hela tiden. Det är vad som motiverar mig att gå hit, vi 

måste bli bättre.” 

 

Chefen lyfter fram att för hen handlar det om att hitta motivationen för varje 

enskild medarbetare. Hen har varit med dem ute i verksamheterna för att hitta 

vad de ser som faktorer för framgång. Men att det även handlar om att pusha 

medarbetarna lite så de vågar mer. 

 

“Att se hur de är med kunder och i verksamheterna som de träffar och i samband 

med det har jag haft lite samtal för att förstå ”vad ser du är en framgång och 

hur skulle du vilja ha det framåt” och så där. Det har varit mer på individnivå 

och det har jag tagit med mig sedan då jag har märkt att de behöver någon forma 

av stöttning eller så. “ 

“...och då försöker jag pusha lite att det här skulle du kunna titta vidare på för 

jag tror du kan det och då blir de ju lite mer motiverade” 
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Delaktighet 

Alla medarbetarna är av uppfattningen att de haft möjlighet att vara delaktiga 

inför och under förändringsarbetet i organisationen i något olika former. Under 

detta ämne framkom främst tre områden som varit centrala, dessa är; lyssnat på 

medarbetarna, med tidigt i förändringen och möjlighet att vara med. Under 

aspekten lyssnat på medarbetarna har ett par medarbetare uttryckt sig genom: 

 

“Allt kanske inte har fångats upp men fångats upp har det ju definitivt gjorts 

tycker jag. Jag vet ju inte om det är för att jag har sagt det eller för att det är 

någon annan som har sagt det men jag tycker att mycket av det jag har önskat 

har blivit så”. 

 

Tre av medarbetarna uppskattade även att de fick möjlighet att delta och vara 

med att uttrycka sina åsikter tidigt under förändringen: 

 

“Vi började så fröet lite först, innan vi faktiskt tog beslutet och genomföra den, 

och gruppen fick vara med och utvärdera vad som varit bra, eller vad man tror 

kan bli bättre och sådär. 

 

Uppskattning att man haft möjlighet att vara med och påverka löpandes 

uttrycktes genom följande: 

 

“Det har vi absolut fått vara med och göra, bortsett från att vi inte fick vara med 

om själva beslutet”. 

 

“Sen har vi fått vara med, både genom att tala egen profession men även i stort 

tillsammans med kollegorna och att prata om vad som är viktigt”. 

 

Även chefen för enheten lyfter vikten av att skapa delaktighet i arbetet bland 

annat genom att uttrycka att om medarbetarna själva kan identifiera behov och 

komma med förslag medför det mer energi i uppgiften, hen säger: 

 

“Jag hade tre saker som vi behövde ta tag i så de var jag tydliga med men sen 

fick medarbetarna ändå forma HUR vi skulle komma dit. Men utöver de tre jag 

hade pekat ut så hade de ju även andra idéer inför det här och vad vi behövde 

ta tag i. Så där har de ju i stort sett arbetat själva. Ja, men att en medarbetare 

kom nu och sa ” ja men är det inte dags att vi gör ett projekt” och då var det 

nog moget också då hen såg det, jag hade nog tänkt tanken rätt länge. Men tänkte 

jag väntar till någon initierar och det finns energi i det för då är det lättare”. 
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“och det kan vara ner på individnivå. Som nu har vi haft alla utvecklingssamtal 

och då hör ju jag lite ja men var vill de och hur får vi in det här liksom i målet 

vi ska mot?” 

 

Skala av delaktighet 

Medarbetarna fick skatta sin upplevelse av att vara delaktiga i förändringsarbetet 

i organisationen, nedan ses resultatet infört i en tabell: 

 

Medarbetarnas upplevda möjlighet att vara delaktiga i 

organisationsförändringen. 

(Har de angett ett spann har de prickats in på den lägre skalan. 100% har bedömts 

som 5) 

 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

     I IIIII  II 

Tabell 1. Skattning av delaktighet. 

 

De flesta medarbetarna har skattat sin upplevelse av delaktighet högt på skalan 

medan en medarbetare la sig något lägre på grund av att hen saknade tidigare 

information: 

 

“jaa,  typ 4, 5 någonstans där. Alla har ju haft samma möjligheter, fast alla 

kanske inte har tagit dem, kanske inte känner sig lika drivande eller vad man ska 

säga heller”. 

 

“jag gör inga illusioner på något sätt, utan en 4, jag tycker vi har fått komma 

till tals”. 

 

“att beslutet är taget innan vi får informationen det sänker ju tyvärr en del så 

frågan är var man ska lägga sig någonstans. Nej, men rent krasst så skulle jag 

nog säga någonstans mellan 3,5 och 4. 3,5, för vi har ju ändå fått vara med och 

bygga upp vad det är vi vill göra i organisationen som sådan när vår nya chef 

kom. Sen har ju strukturen varit framtagen från början”. 

 

Information 

Flera medarbetare hade olika uppfattningar kring vilken form av information 

som getts inför förändringsarbetet och det är främst inom fyra områden 

författarna har adresserat kopplingar, dessa områden är;  fått information tidigt, 

orsak till utebliven information, förbättringsmöjlighet och efterfrågar tidig 
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information. Tre av medarbetarna menar att de fått information kring 

förändringsarbetet i ett tidigt skede: 

 

“Jag och min tidigare chef diskuterade ganska tidigt hur det skulle kunna se ut 

och de olika rollerna. Dels i skapandet av min egen roll”. 

 

“Jag fick information av min gamla chef. Hen ringde mig och sa att tjänsten var 

tillsatt av nuvarande chef liksom så hen höll mig uppdaterad på telefon och sa 

att nu är vi nere på två och så där. Så jag kände, jag fick ju den information jag 

behövde”. 

 

“Då kanske man - då vet man det och då vet de att man inte är bortglömd”. 

 

Ett par medarbetare har även uttryckt missnöje angående informationen inför 

förändringsarbetet, en uttryckte sig så här: 

 

“Att de (besluten) ofta sker över de som faktiskt är med i omorganisationen. Det 

som jag kan känna är att då är det ju redan färdigt hur det ska se ut. Det vill 

säga vi kan inte riktigt vara med och påverka hur det skulle se ut. Det är ju det 

man kan känna att man inte var delaktig i det faktiskt”. 

 

Flera av medarbetarna har påtalat att det även finns förbättringsmöjligheter när 

det kommer till informationen som flödar i organisationen. En av de intervjuade 

upplevde exempelvis att informationen om omorganisationen kom ut när den var 

beslutad och skulle utföras med hade inte uppfattat att det fanns funderingar 

kring en förändring, hen påtalar att det kunde skötts annorlunda. En annan 

medarbetare uttryckte sig så här: 

 

“Det blev lite gnissel, varför ska vi göra en SWOT-analys när det redan är 

bestämt?”. 

 

Vidare är det ett flertal av medarbetarna som påtalar vikten av att få information 

i ett tidigt skede vid förändringsarbete. Detta har bland annat uttrycks genom: 

 

“Att man ger information även fast det inte finns så mycket att ge för att vissa 

saker inte är klara”. 

 

“Ja, alltså jag hade ju uppskattat om ledningen hade förvarnat om att det är 

förändringar på gång”. 
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“Men det som jag kände var att när vi fick informationen och man hade pratat 

färdigt så var bara känslan, jaha... är vi bara brickor i spelet?” 

 

Samverkan 

Samverkan och att arbeta tillsammans är en annan aspekt vilka varit 

återkommande under intervjuerna med medarbetarna här har främst tre olika 

områden kunnat utrönas som centrala i förändringen, dessa är; bättre arbete, 

kommunikation och socialt beroende. En av medarbetarna menar att inför 

denna förändring ville alla att den skulle gå bra så man gick in i förändringen 

med en vilja och behov av att arbeta tillsammans. En annan medarbetare påtalar: 

 

“Vi kan dra nytta av varandra på ett annat sätt. Jobba mer lika och friare och 

ha tid för det vi ska göra liksom. Då har vi ju redan börjat att nyttja de bra 

delarna hos varandra, mellan olika avdelningar som hanterar leverantörer. Då 

gör vi det på ett och samma sätt och sen kan man hålla på med det som är mer 

värdeskapande liksom”. 

 

När samverkan landar kring kommunikation uttrycker en av medarbetarna att 

denna relaterar detta till att man inom enheten har en vänskaplig kommunikation, 

både mellan chefer och kollegor. En annan medarbetare uttrycker uppskattning 

för kommunikation så här: 

 

“Dels att vi är en bra grupp, vi har ett öppet klimat och man kan prata med 

varandra och har liksom lätt att samarbeta”. 

 

En tredje medarbetare poängterar vikten av att ha en chef att kunna lyfta problem 

inför. 

 

Socialt beroende är det tredje perspektivet som lyfts fram, två av medarbetarna 

uttryckte uppskattningen och behovet för sina medarbetare genom: 

 

“Att vi har lite muskler, att vi är många som står bakom det som sägs och det 

som tas beslut om”. 

 

“ Man känner ett stort ansvar också, så vi fördelar ansvaret. Det liksom ter sig 

naturligt på något vis att om man vet att någon har mycket så går någon annan 

in och hjälper till. 

 

Chefen på enheten tydliggör vikten av att använda sig av en tydlig 

kommunikation samt skapa en kultur som välkomnar samarbete: 
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“sen handlar det ju mycket om diskussion och att få dem att samarbeta mer och 

att komma på hur vi ska samarbeta”. 

 

“Kulturen har varit väldigt viktig för mig i mina tidigare roller eftersom mycket 

har handlat om att vara där och stå för det så det tror jag har påverkat i rätt 

riktning för gruppen faktiskt.” 

 

Under samverkan framkom ytterligare tre olika perspektiv och dessa är: samma 

lag, beroende och stöd. Här är det tydligt att det är viktigt att enheten upplever 

sig som ett lag, att de har varandra i närheten och kan jobba tillsammans allihop. 

En medarbetare gav uttryck till denna känsla: 

 

“Det som har varit bra är att vi faktiskt är under ett och samma tak våra 

verksamhetsområden tycker jag och sen är det att vi känner hela gruppen att vi 

ska jobba mot en “vi-känsla”, så att det är “vi” som levererar. 

 

Beroende var ett annat område som lyftes fram bland medarbetarna, och att det 

är något som har blivit tydligare efter att enheten bildades. 

 

“Man ser ju varefter man förstår sin egen process och allt som man gör mer hur 

mycket beroende man är av människor och de man har runt sig i flödet och 

processerna som vi försöker jobba utifrån. Så det finns en mognadsdel i det tror 

jag helt säkert”. 

 

“Jag tror att det är att vi ser nu att vi är beroende av varandra och att vi liksom 

tar vara på de sakerna vi kan och som vi är duktiga på och vi gör något bra av 

det tillsammans”. 

 

Några av medarbetarna har även lyft det stöd de upplever kommer från att 

gruppen är samlad. Det visar sig genom att man känner ett stort ansvar som 

fördelas på gruppen samt att alla hjälps åt om arbetsbördan blir tung för någon. 

 

Chefen för enheten uttrycker sig så här: 

 

“Vi är tillsammans, vi skriver riktlinjer för att det ska underlätta, inte för att 

pekpinnestyra liksom. Utan ni berättar vad ni behöver för förutsättningar för att 

göra er leverans” 
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“här behöver jag vara tydlig och här finns det utrymme för fler att tycka. Det är 

inte jätteviktigt för mig att vi når just dit. Vi ska i en riktning men riktningen kan 

vi ta hjälp av fler att tycka något om för då kan det bli riktigt bra”. 

 

Analys 

Analysen är uppdelad efter samma rubriker som resultatet för att underlätta 

läsningen.  

Ledare/Chef 

Gallup Press (2017) centraliserar det utmanande jobbet en ledare har när det 

landar i att bygga starka och positiva relationer samt förmågan att arbeta med 

och utveckla medarbetarnas egen förståelse för vad som motiverar dem. I denna 

studie har det visat sig att de allra flesta medarbetarna uppskattar sin relation till 

den chef som blev tillsatt i den nya enheten vilket tyder på att det förekommer 

både starka och positiva relationer. Att chefen i den aktuella enheten uttrycker 

att hen vill uppmuntra medarbetarnas eget initiativtagande och engagemang för 

att öka deras självkänsla i arbetet visar på en medvetenhet kring behovet av att 

öka medarbetarnas egen förståelse av vad som motiverar dem. Detta kan vi även 

knyta till Shapiro (2000) som menar på att engagera medarbetare och göra dem 

mer delaktiga i egna beslut skapar ökade arbetsprestationer och därmed ökad 

innovation och tillfredsställelse bland medarbetarna. Även Gallup Press (2017) 

lyfter fram att engagemang behöver komma uppifrån och gå ner i organisationen.  

 

Vidare uttrycker både Gallup Press (2017) och Sörqvist (2004) vikten av att 

chefen visar engagemang i sitt ledarskap för att få med sig medarbetarna och att 

detta är avgörande för en lyckad förändring. Detta går att se i den aktuella studien 

där alla intervjuade medarbetare har lyft hur betydelsefull den nya chefen har 

varit för den bildade enheten. Att ha någon som lyssnar och lyfter aktuella 

problem och driver igenom beslut har varit centralt för medarbetarna. I den 

SWOT-analys som genomfördes inför organisationsförändringen går det att läsa 

lästs av ifrån medarbetarnas uppfattning kring bristen av tydliga roller och 

ledarskap innan den nya enheten bildades, att det förekommer olika chefer samt 

att det är otydligt vem som driver vad. Medvetenheten kring detta faktum är 

något som speglats i den aktuella chefens svar genom att hen uttrycker att det 

blivit bättre både på grupp- och individnivå då den nya enheten går under en 

chef. Detta går också att koppla till det engagerade ledarskapet Bergman & 

Klefsjö (2012) diskuterar vilket de menar är starkt och engagerat i syfte att 

medarbetarna ska känna sig trygga och stolta över den individuella och gruppens 

prestation. 
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Medarbetarnas roll 
När det landar i vikten att se sin egen roll i förändringsprocessen är det flera av 

medarbetarna som anser sig ha påverkat och drivit bildandet av den nya enheten. 

Från att ha drivit frågan att gruppen skulle ha en egen koordinator till att själv 

lyft aktuella problem i syfte att driva frågan kring vad som bör göras med den 

dåvarande arbetssituationen. Att medarbetarna själva driver frågan och är 

motiverade att förbättra arbetssituationen går att relateras till Gellermans (1995) 

påstående, att medarbetarnas främsta behov är att uppleva eget inflytande och 

styrning över sitt arbete för ökad motivation till arbetet. 

 

Att påverka varandra som medarbetare var det också flera av medarbetarna som 

hade insikt i. Här landar medarbetarnas tankar både i engagemang och energi 

som man vill lämna över till varandra och en av medarbetarna påtalar att vad de 

lämnar vidare är deras eget ansvar. Vikten av detta tar Weman - Josefsson & 

Berggren (2013) upp då de påtalar att engagemang och intresse för arbetet är av 

stor vikt då det leder till positiva känslor i arbetet och en vilja att utvecklas. Även 

Kerfoot (2005) menar att om ledare fokuserar på framgångar och möjligheter 

kommer medarbetarna också att göra det och generera ökat engagemang och 

energi. Denna punkt är starkt sammankopplad med vikten av att vara positiv till 

arbete och förändringar vilket flera medarbetare påpekat som väldigt viktigt. 

 

Fyra av medarbetarna påtalade hur de såg på det egna ansvaret i vilket individen 

själv har möjlighet att välja om hen vill vara delaktig inom till exempel 

förändringar eller ej. Samtidigt påtalar enhetens chef vikten av att lyfta 

medarbetarnas kunskaper och skapa förutsättningar till att de själva kan titta 

närmare på nya utmaningar. Gellerman (1995) menar att det helt ligger i ledarens 

förmåga att lyfta, utveckla och hjälpa individer att motivera sig i syfte att prestera 

och rikta fokus så effektivt som möjligt.  

 

När det handlar om medarbetarnas egen roll i förändringsarbetet har 

enhetschefen lyft fram att hens uppgift är att skapa möjligheter och synliggöra 

medarbetarnas egenskaper för att främja utveckling hos individerna. Det här kan 

vi se knyter an till Mihály Csíkszentmihályis flytteori (i Bergman & Klefsjö, 

2012) om att det måste finnas balans mellan utmaningar och förmågor hos 

individen. Genom att utmana medarbetarna och ge dem nya utmaningar 

utvecklas deras förmågor och utmaningarna måste ökas.  Det blir också något 

som måste göras på individnivå för varje enskild medarbetare eftersom de har 

olika förutsättningar och förmågor. 
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Förändringsarbete 

För medarbetarna handlar förändringsarbete om att identifiera behov och 

effektivisera verksamheten de är en del av. De lyfter också fram att det är något 

som är ständigt pågående och ingår som en del av deras arbete. Även om inte 

medarbetarna nämner TQM eller offensiv kvalitetsutveckling som metod verkar 

kulturen i organisationen vara fokuserad på att förebygga, förändra och förbättra 

det dagliga arbetet vilket är en central del i just offensiv kvalitetsutveckling 

enligt Bergman & Klefsjö (2012).  Medarbetarna lyfter inte fram några särskilda 

områden där de gör sina förbättringar utan det är något som är ständigt pågående 

i allt de gör. Detta kan relateras till PDSA-cykeln Bergman & Klefsjö (2012) tar 

upp som ett cykliskt verktyg att använda sig av vid arbetet med ständiga 

förbättringar. Det blir som Selladurai (2002) lyfter fram ett sätt att förbättra 

kvaliteten genom hela organisationen. I förändringsarbetet som genomförts har 

vi lyckats hitta de tre grundbultarna som Hansson (2001) lyfter fram som 

förutsättningar för att lyckas med TQM, nämligen ett bra ledarskap, ett 

engagemang från alla och ett fokus på kunderna. Hansson (2001) studie berör 

mindre företag och den här enheten tillhör en stor offentlig verksamhet. 

Förändringen rör dock en avgränsad del i organisationen vilket gör att det ändå 

uppfattas som applicerbart.  

 

Orsaker till förändringen 

En av de anledningar som Henry (1997) lyft fram till förändringsmotstånd är att 

syftet med förändringen inte är klart. I det här fallet har medarbetarna lite olika 

uppfattning om vad som är målet med förändringen då detta inte tydligt 

kommunicerats vid informationen om att förändringen ska ske. Men då flera 

andra av de aspekter som påverkar förändringsmotstånd enligt Henry (1997) är 

uppfyllda vilket då sannolikt kan väga upp det. Eftersom förändringen är något 

som medarbetarna vill så ser de anledningen till förändringen och upplever 

antagligen också att belöningen för det är tillräcklig. En intressant aspekt är att 

enligt Henry (1997) kan en upplevelse av förändringar som inte lyckats leda till 

förändringsmotstånd, i det här fallet har medarbetarna tillhört en liknande grupp 

tidigare som splittrats, men vi har ändå inte kunnat hitta ett motstånd mot 

förändringen.  

 

Det faktum att medarbetarna själva ville göra omorganisationen och även att det 

handlade om individer som redan arbetade tillsammans är faktorer som sannolikt 

gör att medarbetarna inte känner så stor osäkerhet kring vad förändringen 

kommer att innebära. De tror på förändringen och är precis som Meyer et al 

(2007) lyft fram villig att anstränga sig lite mer för att få det att fungera och nå 

resultat.  De känner affektivt engagemang för förändringen och det är viktigt för 

dem att förändringen lyckas.  En viktig faktor som Wittig (2012) lyft fram till 
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förändringsmotstånd är just att man går ifrån det invanda och kända till något 

nytt, vilket man har kunnat förebygga i den här förändringen och på sätt stävja 

motståndet. Sörqvist (2004) har också pekat på att en självvald förändring tas 

emot lättare än en som uppfattas som påtvingad. Den här 

organisationsförändringen var visserligen inte självvald men den är ändå 

sprungen ur initiativ från medarbetarna vilket gör att den inte uppfattas som 

påtvingad. 

 

Mål med förändringen 

Både medarbetarna och chefen för den nya enheten lyfter fram mål med 

förändringen men dessa har inte kommunicerats ut tydligt vid information om 

förändringen och det finns heller inga framtagna mätetal för att följa upp om 

förändringen blivit bättre. Den får därför ses som det Sörqvist (2004) kallar 

relativ förbättring där man gör en subjektiv bedömning av hur väl förbättringen 

fallit ut. Sörqvist  (2004) har även delat in förbättringar i reaktiva och 

förebyggande förbättringar. Det här får ses som en reaktiv förbättring då den 

initierats av att medarbetarna upplevt problem med den organisationsstruktur 

som fanns.  

 

Meyer et al (2007) menar att affektivt engagemang handlar om hur medarbetarna 

identifierar sig med organisationen och dess mål och värderingar. Ett viktigt mål 

för både medarbetarna och chefen i den här omorganisationen är att man är enad 

utåt mot kund. Det är viktigt att kunden får en bra leverans och att det är en 

samleverans från de olika ingående delarna. Medarbetarna ser sig som en större 

del av organisationen och det är viktigt för dem hur organisationen uppfattas av 

kunderna.  

 

Positivt resultat av förändringen  

Henry (1997) har lyft att motstånd mot förändringar är nödvändiga för att 

förändringarna ska vara medvetna och övertygande. I den här förändringen har 

vi som sagt inte kunna notera något tydligt motstånd men i samband med att 

medarbetarna lyft fram den positiva aspekten samfunktion nämner medarbetarna 

att de var mogna nu, dvs förändringen har fått ta tid och det kan ha minskat 

motståndet när den väl genomfördes.  

 

Medarbetarna själva har lyft fram att den nya chefen är ett positivt resultat av 

förändringsarbetet, att de fått en bra chef som ser till att saker händer. Sörqvist 

(2004) lyfter fram vikten av att en ledare behöver både kunskap och praktisk 

erfarenhet av att leda förbättringsarbete, chefen för den här enheten har inte varit 

chef tidigare, men har under lång tid varit verksam i den större organisationen 
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med att driva förbättringar och utveckla verksamheten. Hens erfarenhet ligger 

just i att driva förbättringsarbete vilket medarbetarna uppfattar som att det 

“händer något” Det skapar engagemang och motivation. Vi kan också se att den 

nya chefen har lyckats skapa ett förtroende hos medarbetarna vilket gör att de 

känner tillit och respekt för hen och förändringen som ska genomföras. Enligt 

Henry (1997) är det en viktig faktor för att motverka förändringsmotstånd. Även 

Meyer (et al 2007) lyfter fram vikten av medarbetarna har förtroende för 

ledningen och känner sig trygga i förändringen. Meyer (et al 2007) pekar på att 

förtroende och kommunikation är två viktiga komponenters som behöver byggas 

upp, och att det är något som tar tid vilket den tillsatta enhetschefen har lyckats 

med.  

 

Det faktum att medarbetarna uppfattar att den dagliga driften har underlättats av 

förändringen är en tydlig koppling till syftet med förbättringar inom 

kvalitetsutveckling. Grundregeln är att det alltid finns ett bättre sätt att generera 

output i processen samtidigt som man får högre kundvärde och lägre 

resursåtgångar (Bergman & Klefsjö 2012). Att medarbetarna får ett lättare 

dagligt arbete gör att de personella resurserna används på ett bättre sätt, dvs man 

hittar ett bättre sätt att skapa utfallet i processen. 

 

Orsaker till den lyckade förändringen 

En faktor som väldigt tydligt har lyfts fram som en orsak till den lyckade 

förändringen är det strukturerade sättet att göra medarbetarna delaktiga. Som 

Kwoka (1976) lyft fram finns det olika grader av delaktighet och i den här 

förändringen har medarbetarna haft en hög grad av delaktighet då de deltagit 

aktivt i arbetet både vad det gäller att lyfta behovet och att delta i arbetet med 

utvecklingen, däremot är det inte en fullständig delaktighet eftersom de inte varit 

med och fattat beslutet om förändringen. Men som Prado (2001) lyft fram har 

man i den här organisationsförändringen lyckats få medarbetarna involverade i 

hela kedjan av förbättringen och inte bara det som berör det egna arbetet.   

 

Gallup Press (2017) har pekat på vikten av att ledarna på högsta nivån visar 

engagemang för förändringarna som genomförs men att engagemanget hos de 

chefer som är närmast medarbetarna är minst lika viktigt för att arbetet ska 

lyckas. Det kan vi se i resultatet av vår studie då medarbetarna tydligt lyft fram 

sin nya enhetschef som en orsak till framgången. Däremot lyfts inte chefer på en 

högre nivå i organisationen i princip alls. Deras engagemang eller brist på 

densamma verkar inte påverka medarbetarnas inställning till förändringen.   
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Chefen för enheten har även lyft att hen använder sig av reflektionsrundor för att 

få med sig medarbetarna och för att de ska få höra hur de andra medarbetarna 

uppfattar och tänker om situationen. På det sättet kan hen motverka risken som 

Gallup (2017) lyfter fram med att individer som är oengagerade faller över på 

aktivt oengagerade och öppet motarbeta förändringen. Istället får de hjälp att 

knuffas över kanten mot engagerad av de som redan är positivt inställda och 

engagerade.   

 

Förbättringsmöjligheter 

Gellerman (1995) menar att medarbetare har ett behov av inflytande och styrning 

över sitt eget arbete. En oro som framkom i SWOT-analysen och som även lyfts 

av två medarbetare är minskad frihet i samband med omorganisationen och en 

ny chef. Samtidigt reflekterar båda dessa medarbetare att det är en nödvändighet 

att få en tydligare styrning. Till skillnad från Gellermans (1995) tankar om att 

friheten behövs för att medarbetaren ska känna sig viktig i organisationen så 

menar dessa medarbetare att styrningen är en del av att känna sig sedd. Men då 

oron för mindre frihet ändå finns upptaget i SWOT-analysen verkar friheten trots 

allt vara en parameter som spelar in och är viktig för medarbetarna. Det handlar 

sannolikt om i vilken grad friheten minskar. 

 

Motivation 

Medarbetarna lyfte fram fyra delar som gav dem motivation i deras arbete: 

Kollegialt, Arbetsuppgifter, Nöjda kunder och Utveckling. Samtidigt lyfte 

chefen för enheten fram att det handlade om att hitta vad som motiverar varje 

enskild medarbetare. Som Elqadri et al (2015) lyfter fram så är motivationen i 

kombination med ledarskapet de viktigaste i arbetet eftersom det påverkar 

individens agerande. Som både Gellerman (1995) och Gallup Press (2017) pekar 

på landar motivation i arbetslivet i ledarens förmåga att lyfta och utveckla 

individer. Det faktum att chefen för enheten väljer att gå med medarbetarna för 

att se vad som är viktigt för just dem gör att hen kan använda det för att påverka 

deras motivation i riktning med organisationens mål. På det sättet kan chefen 

hitta varje medarbetares källa till motivation och få dem att känna en 

tillfredsställelse över sitt arbete.  

 

Henry (1997) har lyft fram att det är viktigt att ledaren tillåter medarbetarna att 

ta sig an förändringar och coacha de individer som eventuellt har svårt att se hur 

de själva kan bidra i förändringen. Det reflekterar även chefen över när hen ser 

det som sin uppgift att pusha medarbetarna och få dem att ta initiativen själva. 
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Delaktighet 

Samtliga medarbetare lyfter det faktum att de haft möjlighet att vara delaktiga 

inför och under förändringsarbetet då den nya enheten skulle bildas. Detta 

förankras i Bolman & Deals (2015) diskussion kring att chanserna för att 

medarbetare ska känna sig trygga i förändringar och nya arbetsuppgifter ökar om 

man gör dem delaktiga genom hela förändringsprocessen. Uppfattningen kring 

att det är viktigt att lyssna till medarbetarna lyfter även Sörqvist (2004) vilken 

menar att delaktighet är viktigt då individer drivs av att få vara med och påverka. 

En form av delaktighet menar Sörqvist (2004) landar i att samla in 

medarbetarnas åsikter och ha dem i beaktning. 

  

En annan punkt medarbetarna uppskattat är att de haft möjlighet att komma in 

tidigt under förändringen. Även detta kan relateras till Sörqvist (2004) vilken 

argumenterar för att den allra effektivaste formen av delaktighet landar i att 

individen är med och fattar beslut och själv har möjlighet att delta i 

förändringsarbetet. Prado (2001) diskuterar att deltagande från medarbetarna är 

nödvändigt om verksamheten ska lyckas med ständiga förändringar, människor 

är nyckeln till framgång och avgörande för att verksamheten ska lyckas. Då 

organisationen är en helhet behöver medarbetarna vara delaktiga i hela kedjan 

av förändringen. Detta kan vi se i denna studie då medarbetarna även uttryckt 

uppskattning för att löpande få möjlighet att påverka organisationsförändringen 

under hela processen. 

  

Sörqvist (2004) menar att en individs inställning och vilja att arbeta med något 

denne själv har varit med och skapat tenderar att vara mer positiv än till något 

som man enbart presenteras för. Vidare poängterar Prado (2001) att deltagandet 

i förändringsarbetet resulterar i en bättre social miljö samt bidrar till att öka 

företagets konkurrenskraft. Detta är något som chefen för den aktuella enheten 

skapar med hjälp av delaktighet bland medarbetarna då hen uttrycker att de 

själva ska komma med förslag de vill genomföra när de känner sig mogna för 

det. 

 

Information 

Tre av medarbetarna påtalar sin uppskattning kring att de har fått information 

via olika kanaler tidigt i under förändringsarbetet. Syftet av tydlig regelbunden 

information tydliggör Bolman & Deal (2015) då de menar att en ledare kan öka 

de anställdas inflytande genom att ge dem tillgång till information och på så vis 

stärka jämställdhet, självständighet och delaktighet. Vikten av denna teori 
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stämmer inte riktigt överens med den händelse en av medarbetarna beskriver. 

Hen menar att de beslut som tas beslutas ovanför de individer som faktiskt ska 

arbeta med förändringen, därmed förhindras en tidig delaktighet. Enligt Sörqvist 

(2004) medför involvering av medarbetare en bredare kompetens, erfarenhet, 

energi och vilja i arbetet. Detta är i linje med vad en av medarbetarna uttrycker 

som förbättringsmöjlighet av den aktuella verksamhetsförändringen. Att det 

faktiskt uppstod gnissel då medarbetarna skulle få göra en SWOT-analys. Detta 

på grund av att beslutet redan var fattat. Medarbetaren menar då att några inte 

såg någon mening att göra analysen och beslutet redan var fattat. 

  

Vidare påtalar medarbetarna vikten av att få information tidigt i arbetet så att det 

finns en möjlighet att förbereda sig. Dessa åsikter stämmer överens med Sörqvist 

(2004) argument kring att medarbetarnas involvering i arbetet ökar de naturliga 

drivkrafterna och motivationen för medarbetarna vilket ger ökade förutsättningar 

för att nå snabba och positiva resultat. Meyer et al (2007) lyfter kommunikation 

som en av de mest centrala delarna när det landar i framgångsrika 

förändringsarbeten.  

Samverkan 

Selladurai (2002) tydliggör TQM som ett verktyg att använda i syfte att göra 

kvalitetsförbättringar genom hela organisationen. En av de arbetssätt Selladurai 

(2002) lyfter fram inom TQM är just vikten att lyfta fram laginsatsen 

medarbetarna gör. Detta kan vi även se i vår studie då en tydlig önskan att arbeta 

gemensamt har synliggjorts under intervjuerna och medarbetarna har lyft att det 

finns möjlighet till bättre prestationer genom att det skapas möjlighet till 

gemensamt samarbete och leverans, ett ökat värdeskapande för både 

medarbetare och kunder. 

En av medarbetarna har även uttryckt tacksamhet över att det är ett så öppet 

klimat på arbetet vilket gör det lättsamt att samarbeta. Det här faller tillbaka på 

det Bergman och Klefsjö (2012) lyfter fram, nämligen att enhetschefen genom 

sitt ledarskap har fått medarbetarna att känns sig trygga och vågar bidra till 

utveckling. Som Kerfoot (2005) landar det mycket i den bild ledaren förmedlar 

av organisationen. Genom att fokusera på de positiva möjligheterna och visa på 

ett öppet klimat där medarbetarnas får bidra så blir det också ett förhållningssätt 

i organisationen. Två andra medarbetare uttrycker samtidigt att det är 

betydelsefullt för verksamheten att det är många som står bakom ett beslut 

samtidigt som de delar på ansvaret. Att vara på samma lag och leverera, att förstå 

att man är beroende av varandra för att verksamheten ska fungera och sedan 

stötta varandra är tre aspekter medarbetarna reflekterat över. Detta förankras i 
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vad Gallup Press (2017) menar är viktigt, att ta fram strategier som passar den 

enskilda medarbetaren och skapar motivation. Vidare påtalar Kerfoot (2005) 

vikten av att vara delaktig i sociala och kulturella sammanhang för den enskilda 

medarbetarens prestation. Detta är även något chefen i den aktuella enheten 

påtalar när hen poängterar vikten av en konkret kommunikation för en produktiv 

samverkan samt att skapa en kultur som uppmanar till samarbete. 

 

Slutsatser 

Syfte med detta arbete var att undersöka hur man, i en större organisation, arbetat 

med medarbetarnas delaktighet i processen med att bilda en ny enhet. 

Forskningsfrågor var:  

- Hur arbetar ledarna med medarbetarna och deras delaktighet? 

- Hur uppfattar medarbetarna sin (delaktighet) roll i förändringsarbetet? 

 

Författarna drar slutsatsen att det har varit viktigt för både de tidigare cheferna 

och den nytillsatta chefen att låta medarbetarna vara med och vara delaktiga i 

bildandet av enheten. Det har varit viktigt för cheferna att medarbetarna fått 

känna att det är deras förändring. Att vara en del av beslutstagandet, strategier 

för delaktighet genom hela förändringen, möjlighet att regelbundet ta del av 

information, gemensamt samarbete samt en nära engagerad och tillförlitlig 

ledare är primära beståndsdelar i att denna organisationsförändring ses så positiv. 

Delaktigheten har skapats på flera sätt innan bildandet av enheten till exempel 

genom att strukturerat samla in medarbetarnas tankar, tydliggöra farhågor om 

organisationsförändringen med hjälp av en SWOT-analys, workshops och även 

att man låtit medarbetarna vara med och ta fram kriterier för vad som är viktigt 

vid tillsättandet av en ny chef. Efter bildandet har det varit fortsatt viktigt för den 

nya chefen att göra medarbetarna delaktiga till exempel genom reflektionsrundor 

vid möten, följa med medarbetarna ut i deras vardag och försöka säga ja till så 

många förslag som möjligt från medarbetarna.  

 

Medarbetarna själva uppfattar att de har haft stora möjligheter att vara delaktiga 

i arbetet, däremot är det inte alla som anser att de har behövt göra sig delaktiga 

eftersom andra bidragit. Det är viktigare att ha möjligheten till delaktighet än att 

faktiskt nyttja den. Medarbetarna uppfattar sin egen roll som en väldigt viktig 

del i att förändringen blivit lyckad men framhåller även vikten av en bra chef 

och att förändringen måste få ta tid. 

 

En annan slutsats som vi kan dra är att för att få en lyckad förändring är det 

viktigt med en engagerad chef och att denne finns nära medarbetarna. Det är 

centralt att chefen är engagerad i själva förändringsarbetet men också i 

medarbetarna för att lyfta deras engagemang för förändringen. Genom sitt 
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engagemang får ledaren med sig medarbetarna vilket alltså är nödvändigt för att 

lyckas med en förändring. Ihop med detta har vi också sett att det är avgörande 

för att förändringen ska lyckas att det finns ett förtroende för chefen från 

medarbetarna. Det handlar både om att de känner en tilltro till själva 

förändringen men också till ledarens sätt att driva förändringen och dennes mål 

med arbetet.  

 

Diskussion och framtida forskning 

En viktig aspekt som tydligt belysts i denna studie är att delaktigheten skapas i 

ett tidigt skede av förändringsarbetet, redan från start, eller ännu hellre att det 

faktiskt är medarbetarna själva som initierar förändringen. En annan viktig 

faktor som verkar öka medarbetarnas delaktighet är löpande information om vad 

som händer genom hela förändringsarbetet. Enligt Kwoka (1976) är information 

ett strategiskt tillvägagångssätt för att skapa delaktighet. Även om det inte finns 

så mycket konkret att informera om verkar det vara viktigt för medarbetarna att 

få den information som finns för att inte riskera att det uppfattas som att 

information undanhålls. När det landar i information till medarbetarna kring att 

verksamhetsförändringen ska ske är det författarnas åsikt att det är något otydligt 

kring hur detta faktiskt har gått till då flera av medarbetarna fått information om 

förändringen genom olika kanaler. Somliga medarbetare anser sig vara en orsak 

till förändringen medan andra har uppfattat att själva beslutet har tagits över 

deras huvud och inte diskuterats innan. En anledning till detta kan vara att 

önskemål och behov lyfts från enskilda medarbetare via bland annat informella 

samtal med cheferna. De medarbetare som då inte lyft behovet av en 

sammanslagen grupp har då inte haft kännedom om eller varit delaktiga i dessa 

diskussioner innan beslutet är taget. Dock finns det en tydlig uppfattning hos 

medarbetarna att det här var något “alla” ville. Även om medarbetarna har lite 

olika uppfattning om hur den bästa organiseringen skulle se ut och vart gruppen 

rent organisatoriskt borde ligga för att generera bäst resultat är det författarnas 

åsikt att alla medarbetare var med på förändringen vilket öppnar dörrar för 

alternativa lösningar än just den lösning var och en av medarbetarna ansåg vara 

bäst. 

 

Att medarbetarna vill göra förändringen och känner sig engagerade i den verkar 

väga upp det faktum att det inte finns tydliga mål för förändringen innan den 

genomförs. Ett mål som tydligt visar visionen förebygger enligt Henry (1997) 

motstånd men det vi tycker oss se är att detta blir mindre betydelsefullt om de 

som är en del i förändringen upplever att förändringen kommer ifrån dem. Då är 

det snarare faktorer som delaktighet och förtroende för chefen viktigare. Här går 

det att reflektera över hur resultatet skulle sett ut om det inför förändringen tagits 

fram gemensamma mål att arbeta emot? På vilket sett hade detta påverkat 
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medarbetarna? Enligt Yukl (2012) är inte delaktighet en lika viktig aspekt om 

det förekommer tydliga mål och ledaren är stöttande och övertygande. Hur hade 

förändringen uppfattats av medarbetarna om deras delaktighet varit mindre men 

aktuell ledare fortfarande funnits på plats som en trygg grund? Det är författarnas 

känsla efter att aktuell undersökning gjorts att medarbetarna inte upplevt samma 

uppskattning om de inte haft så stora möjligheter till delaktighet i 

förändringsarbetet. 

 

Ytterligare en central faktor som enligt medarbetarna varit avgörande för 

framgången av denna verksamhetsförändring är ledarskapet som tillsattes. Innan 

det aktuella ledarskapet var tillsatt har flera medarbetare vittnat om att det var 

turbulens och oro kring vilken individ som skulle tillsättas på chefstjänsten i den 

nya enheten. De egenskaper och kunskaper den nytillsatta chefen sen haft med 

sig för att skapa samverkan, kommunikation, representera, lyfta och stötta 

medarbetarna verkar vara en av de mest avgörande faktorerna för att denna 

verksamhetsförändring uppfattades så positiv som den gjorde. Chefen själv säger 

sig vara medveten om att gruppen var i behov av någon som ledde dem samtidigt 

som hen vill skapa förutsättningar för medarbetarna att själva initiera idéer. Detta 

stämmer även överens med medarbetarnas utsago om det nya ledarskapet då de 

återkommande har landat kring hur betydelsefullt det var för den nybildade 

enheten att få en egen chef samt hur hen skapar en trygghet i gruppen, leder, är 

närvarande och aktualiserar frågeställningar. Här verkar det vara avgörande för 

hur just den här aktuella gruppen fungerar och vilka behov som finns. Både 

medarbetarna själva och chefen lyfter fram att det handlar om vad just den här 

gruppen har för behov från en ledare och att samma egenskaper kanske inte 

behövs eller är lika viktiga i en annan grupp med andra förutsättningar. 

 

En aspekt som kan ha påverkat medarbetarna till en positiv inställning till 

förändringen förutom det faktum att den kom som ett initiativ från dem är att 

förändringen enbart innebar en ändring av organisatorisk tillhörighet och inte en 

förändring i antal anställda. Ingen medarbetare behövde känna en oro för sitt 

arbete. Hade omorganisationen inneburit förändringar i form av minskat antal 

resurser hade det varit större risk att medarbetarna upplevt förändringen som ett 

hot istället för en möjlighet. Meyer et al (2007) menar att det här speglas i ett 

förtroende för ledningen, medarbetarna har ingen anledning att misstänka att det 

ligger en dold agenda bakom förändringen. En medarbetare menar dock att det 

faktum att hen upplever att informationen om förändringen inte kommit förrän 

beslutet var taget kan bero på det finns någon anledning till att ledningen väljer 

att inte informera. Meyer et al (2007) har även lyft fram det faktum att förtroende 

och kommunikation är något som måste byggas upp över tid. Att den tillsatta 

enhetschefen redan fanns i organisationen kan ha gjort att tiden inte behövdes på 

samma sätt i organisationsförändringen eftersom det redan fanns ett uppbyggt 
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förtroende och kommunikation mellan chefen och medarbetarna från deras 

tidigare roller. En chef som tillsatts utifrån hade sannolikt behövt lägga mer tid 

på att bygga upp detta. 

 

I den här förändringen upplever författarna att man har lyckats få med två av de 

tre viktigaste delarna som Wittig (2012) anser påverkar reaktionerna till en 

förändring hos medarbetare (känslor och kognitioner, kommunikation kring 

förändringen och deltagande i beslutsfattandet); Medarbetarna känslor och 

kognitioner har hanterats genom att man lyssnat på medarbetarna och låtit dem 

lyfta fram sina tankar kring förändringen. Kommunikationen kring förändringen 

har funnits med hela tiden och varit tydlig. När det gäller den tredje punkten 

deltagande i beslutsfattandet har medarbetarna visserligen getts stora möjligheter 

att delta i förändringen men framhåller själva att de inte fått delta i själva beslutet 

att bli en enhet. Men i och med att medarbetarna ändå önskat förändringen så ser 

vi att det ändå är tillräckligt för att ihop med de andra två punkterna skapa 

positiva reaktioner hos medarbetarna.   

 

Författarna tycker sig se tendensen att de medarbetare i den här studien som är 

tydligt drivande i förändringsarbetet också har ett större fokus på slutkunden och 

att resultatet ska bli bra för dem slutändan. Medarbetare som inte lika tydligt 

bidrar aktivt till att förändringsarbetet ska komma framåt utan i större 

utsträckning bara deltar kopplar arbetet mer till den interna förbättringen i den 

egna enheten. Detta menar författarna skulle kunna vara intressant att titta på ur 

ett utvecklingsperspektiv kring var verksamheten ska lägga sina resurser för 

kompetensförsörjning. 

 

I och med att det är en kvalitativ fallstudie går det dock inte att dra några 

generella slutsatser, både chef och medarbetare har lyft fram det faktum att det 

handlar om den specifika gruppens behov. Vi tror dock att flera faktorer som 

använts för att skapa delaktighet för medarbetarna är applicerbara rakt av eller i 

modifierad form på andra förändringsinitiativ. Som nämnts ovan får den här 

förändringen klassificeras som en relativ förbättring där man gör en subjektiv 

bedömning i en specifik kontext om förändringen gett positivt resultat. Som vi 

ser det hade det kanske gått att göra det till en mätbar förbättring om man mätt 

medarbetarnas trivsel innan och efter förbättringen. Eftersom flera av 

medarbetarna lyft fram att målet med förändringen var enad leverans till kund 

hade det även gått att göra en mätning av kundernas uppfattning av leveransen 

över tid för att kunna visa konkret på att det är en förbättring.  

 

Som fortsatt forskning inom detta område hade det varit intressant att göra en 

studie med intervjuer både före och efter organisationsförändringens 

genomförande för att ser hur den uppfattas innan genomförande. I det här fallet 
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lyftes det fram att det hade varit mycket oro innan det var klart med ny chef och 

det hade sannolikt tydligt visat sig om man gjort intervjuer även innan det var 

klart vem som skulle bli ny chef. Vidare ansåg några av medarbetarna hur det 

var deras egna ansvar att vara delaktiga i verksamhetsförändringen medan 

chefen menar att det ligger i hens ansvar att skapa förutsättningar för 

medarbetarna att själva titta på nya utmaningar. Det hade varit intressant med en 

studie kring var kunskapen ligger och hur verksamheter skapar förutsättningar 

för att skapa individuellt ansvarstagande. 

 

Metoddiskussion 
Eftersom syftet med arbetet var att undersöka hur man arbetat med 

medarbetarnas delaktighet i ett specifikt förändringsarbete är fallstudie en 

lämplig metod. Tack vare att en av författarna arbetar i den aktuella 

organisationen har vi som författare fått tillgång till material som vi kunnat 

använda för att triangulera studien och därmed stärka tillförlitligheten. Eftersom 

det är en såpass liten enhet hade vi möjlighet att utföra intervjuer med samtliga 

som anmälde intresse vilket har gett oss en bred datainsamling där hälften av 

medarbetarna har deltagit. En nackdel med att vi enbart intervjuat de som själva 

hört av sig kan vara att medarbetare som upplever att de har mycket att göra inte 

hört av sig. Vår förhoppning är dock att det inte ska vara så eftersom samtliga 

medarbetare getts möjlighet att utföra intervjuerna under arbetstid. En annan risk 

med att bara intervjua de som själva hört av sig kan vara att de som inte upplever 

att de fått vara delaktiga i själva förändringen väljer att inte höra av sig. Vår 

förhoppning är dock att detta ska vägas upp av det stora antalet intervjuer för att 

ändå få en samlad bild av medarbetarnas uppfattning i kombination med de 

resultat vi fått till oss från bland annat SWOT-analysen.  

 

Att en av författarna arbetade på den aktuella arbetsplatsen och följde 

förändringen på nära håll kan vara en negativ faktor då de intervjuade 

individerna kan vara påverkade av personliga relationer (Bryman, 2001). 

Deltagarna kan uppleva en förväntan på att ställa upp och delta, alternativt avstå 

från att delta för att de inte känner att de kan prata fritt. Författarna anser dock 

att det faktum att varje respondent enbart har fått en fråga om deltagande via 

mail och själva fått höra av sig gör att risken för att deltagande mot sin vilja är 

liten. Upplevelsen är att deltagarna har pratat fritt och öppet kring både sin 

uppfattning om sin chef och upplevelsen av sin organisation vilket gör att 

författarna snarare uppfattar att det varit positivt att en författare funnits i 

organisationen då intervjuerna snabbare har kunnat komma djupare in i 

frågeställningarna samt att författarna får tillgång till mer information som kan 

vara avgörande för resultatet av detta arbete.  
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Bilagor 

Bilaga A informationsbrev 

Till dig som arbetar på aktuell enhet 

Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 
 

Omorganisationer är vanligt förekommande inom både offentlig och privat sektor när 

man behöver få till en förändring i verksamheten. Inom kvalitetstekniken lyfter man 

ofta vikten av att involvera medarbetarna i de förändringar som görs och skapa 

delaktighet.  

Vi vill därför genomföra en studie där vi undersöker hur man har arbetat med 

delaktighet i samband med den omorganisation som gjordes när er enhet skapades. 

Syftet med studien är att undersöka hur man, i en större organisation, arbetat med 

medarbetarnas delaktighet i processen med att bilda en ny enhet. 

Alla som ingår i den nya enheten kommer att tillfrågas om deltagande. Det är helt 

frivilligt att medverka i studien och du kan när som helst avbryta din medverkan utan 

vidare förklaring. Undersökningen kommer att ske med hjälp av intervjuer som 

kommer att genomföras på din arbetsplats. Intervjuerna beräknas ta 30-60 minuter.  

Intervjuerna kommer att spelas in för att möjliggöra transkribering och analys av 

innehållet. Materialet från intervjuerna kommer att hanteras och behandlas 

konfidentiellt och det kommer att förvaras så att ingen obehörig kommer att kunna 

ta del av det. Materialet kommer enbart användas för att analysera ovanstående 

syfte, när arbetet är färdigställt kommer samtliga intervjuer raderas. Inga enskilda 

personer eller enheten kommer att kunna identifieras i det slutgiltiga materialet. 

Önskemålet är att kunna göra intervjuerna snarast men senast under v 11 och 12. 

Kan du tänka dig att delta önskar vi att du återkopplar på det här mejlet så kommer vi 

överens om en tid för intervju som passar dig. 

Vi som gör studien heter Erika Djerf och Stina Telhammer och läser 

Magisterprogrammet Kvalitets- och Ledarskapsutveckling på Mittuniversitet. Har du 

några frågor så hör gärna av dig.  
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Bilaga B Intervjuguide Chef 

Inför varje intervju har respondenterna fått tagit del av följande information: 

1. Informationskravet: de individer som berörs blir alla informerade om 

syftet med undersökningen. 

2. Informerat samtycke: medverkande respondenter upplyses om sina 

rättigheter kring att själv kontrollera sin medverkan i undersökningen 

som möjligheten att alltid avsluta sin medverkan under 

undersökningens eller intervjuns gång. 

3. Konfidentialitetskravet: information som styrker att de medverkandes 

personuppgifter är skyddade. 

4. Nyttjandekravet: information till respondenterna om att insamlad data 

endast kommer att användas till aktuell undersökning. 

Intervjufrågor 

Kan du lite kort beskriva vad du arbetar med och hur länge du varit verksam 

på arbetsplatsen? 

1. Vad innebär förändringsarbete för dig? 

2. Hur uppstod förslaget att bilda denna nya enhet? 

3. Vem anser du initierade förändringen? 

4. Hur har du upplevt skapandet av den nya enheten?’ 

5. Vad var målet med omorganisationen? 

6. Upplever du att man uppnått det man ville? På vilket sätt har man 

uppnått det man ville? 

7. Vad anser du om medarbetarnas roll i förändringsarbetet? 

8. På vilka sätt fick medarbetarna möjlighet att delta i 

förändringsprocessen/bildandet av den nya enheten? 

9. Vilka verktyg användes för att integrera medarbetarna i 

förändringsprocessen? 

10. Om du fick göra något annorlunda i en liknande förändringsprocess 

idag vad skulle det vara? 

11. Kan du lyfta några styrkor med ert arbete som du tror har påverkat 

utfallet? 

12. Finns det något du skulle göra annorlunda om förändringen skedde 

idag? 

13. Har förändringen gett önskat resultat? 

14. Hur har du arbetat med medarbetarnas motivation till förändringen? 
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15. Vad anser du har varit din roll som ledare i förändringen? 

16. Vad tar du med dig inför kommande förändringar? 
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Bilaga C Intervjuguide Medarbetare 
Inför varje intervju har respondenterna fått tagit del av följande information: 

1. Informationskravet: de individer som berörs blir alla informerade om 

syftet med undersökningen. 

2. Informerat samtycke: medverkande respondenter upplyses om sina 

rättigheter kring att själv kontrollera sin medverkan i undersökningen 

som möjligheten att alltid avsluta sin medverkan under 

undersökningens eller intervjuns gång. 

3. Konfidentialitetskravet: information som styrker att de medverkandes 

personuppgifter är skyddade. 

4. Nyttjandekravet: information till respondenterna om att insamlad data 

endast kommer att användas till aktuell undersökning. 

 

Intervjufrågor 

Kan du lite kort beskriva vad du arbetar med och hur länge du varit verksam 

på arbetsplatsen? 

1. Vad innebär förändringsarbete för dig? 

2. Hur upplever du skapandet av den nya enheten? 

3. Vad anser du var anledningen till förändringen 

4. Vem anser du initierade själva förändringen? 

5. Upplever du att man uppnått det man ville med förändringen? 

6.  Vad tror du är anledningen till att förändringen blev lyckad/inte lyckad 

(baserat på svaret på frågorna innan) 

7. På vilket sätt har du fått vara med och påverka bildandet av den nya 

enheten? 

8. Hur ser du på din roll i förändringen? 

9. Finns det något du tycker skulle kunnat gjorts annorlunda i bildandet 

av den nya enheten? 

10. Vad anser du har varit bra under förändringsprocessen? 

11. Finns det något du skulle kunnat gjorts annorlunda om förändringen 

skett idag? 

12. Vilken är den största förändringen som omorganisationen har 

inneburit för gruppen? Styrkor och svagheter? 

13. Vad anser du ger dig motivation i arbetet?  
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14. På en skala mellan 1 - 5 hur delaktig upplever du att du har haft 

möjlighet att vara under förändringen? 

 


