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Abstrakt 
 
 

De flesta människor som varit ute i arbetslivet har antagligen någon gång varit 
utsatt för en organisationsförändring. Individer med olika bakgrund påverkas 
troligen på olika sätt utifrån vad de bär med sig och vilka tidigare erfarenheter de 
har. Mången forskning är också gjord på män respektive kvinnor och de 
könsskillnader som kan finnas. Vi ville med denna undersökning titta om det fanns 
några specifika skillnader mellan könen. Syftet med studien var att studera och 
analysera några medarbetares upplevelse av en organisationsförändring på en 
arbetsplats ur ett genusperspektiv. Vi använde en kvalitativmetod med 
djupintervjuer på ett antal individer som befann sig i en organisation under 
förändring. I resultatet kunde vi inte urskilja något specifikt som skulle tala för att 
det är skillnad mellan män och kvinnor i denna situation, det verkade mera vara 
individspecifikt och vilken position man har i sitt arbete som har betydelse för 
skillnader i upplevelsen. Slutsatsen är att delaktighet och påverkan är mycket 
viktiga faktorer för medarbetarna, vilket ställer höga krav på arbetsledning och 
deras kunskap om vid organisationsförändringar. Man bör också se till att så många 
som möjligt av personalen känner att de har inflytande. 
 
Sökord: organisationsförändring, förändring och arbete, förändring på 
arbetsplatsen, genus, kön, förändringsprocess, män och kvinnor, omorganisation, 
arbetsliv, organizational change, gender.   
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1. Bakgrund 
 
Allmänt känt är att man idag omorganiserar allt oftare och större förändringar genomförs på 

arbetsplatser både inom den offentliga och privata sektorn. ”Täta omorganisationer och 

försök till att effektivisera verksamheter har varit och är fortfarande vanliga” (Randquist, 

2005, s.7) Oftast är organisationsförändringen också styrd uppifrån, dvs. den är utformad och 

planerad av chefer som sen skall inplantera förändringarna på arbetsplatsen, medarbetare 

skall informeras och motiveras att ”vara med på tåget”. Som Angelöw (2005) beskrev, våra 

reaktioner beror på i vilken omfattning förändringarna är självvalda eller påtvingade, vad har 

vi för handlingsalternativ och vilka konsekvenser de får i våra liv. Vad har 

organisationsförändringen för betydelse för den psykosociala arbetsmiljön, innebär de en 

ökad stress, kanske en känsla av kontrollförlust och ökade krav. Angelöw (2005) ansåg även 

att det finns forskning som visar att alltför många negativa eller positiva förändringar kan 

leda till stress och få oss att må och fungera sämre. Att inte riktigt veta vad förändringen 

innebär kan leda till en känsla av otrygghet, kommer jag att få arbeta som tidigare eller 

kommer mina arbetsuppgifter att förändras. Vanliga omorganisationer kan räknas som 

anställningsotrygghet. Otryggheten kan visa sig i oro eller rädslor för sämre arbetsuppgifter, 

lägre status i organisationen och kan då få samma slags negativa följder som rädslan för att 

bli uppsagd. (Randquist, 2005) Individer ser olika på förändringar, vissa kan tycka att det är 

spännande och utvecklande medan andra kanske tycker att det är påfrestande. Som Orth-

Gomer och Perski (1999) beskrev, att det som en individ uppfattar som en belastning med 

negativt förtecken kan en annan individ uppleva som ytterst stimulerande och positivt. 

Studier visade att betydelsen av att känna sig delaktig och ha möjlighet att påverka sin 

situation är av stor betydelse när det gäller individers välmående.  

 

”Om man ser på sitt arbete som något som det gäller att bemästra blir det inte 
meningsfullt att ta del av hur detta arbete planeras och organiseras. Ser man 
däremot arbete som möjlighet att påverka, är det lättare att börja undersöka hur 
det bör omorganiseras och gestaltas på den egna arbetsplatsen.” (Brunnberg, 
1993, s.1) 

 

Det är då ytterst viktigt att medarbetarna är välinformerade och fått komma med synpunkter 

på den förändring som är på gång. Vi vet idag att det är individ specifikt hur vi reagerar på 

förändringar, vad jag har för bakgrund, hur mina tidigare erfarenheter ser ut, det handlar 

mycket om hur man uppfattar och tolkar situationen. ”Våra mentala bilder om oss själva ger 

upphov till olika känslor och olika förmåga att i praktiken kunna klara av den aktuella 
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situationen.” (Angelöw, 2005, s.67) Enligt Angelöw framgick även att, ”Allt fler personer 

känner sig stressad och utbrända, och upplever negativa reaktioner i samband med 

påfrestande förändringar.” (s.11) Vår definition av förändringar i detta arbete begränsar sig 

till organisationsförändring på arbetsplatsen och hur just den påverkar individen. Hur ser det 

då ut utifrån ett genusperspektiv, upplever män och kvinnor förändringssituationer på olika 

sätt, finns det något specifikt som skiljer dem åt i denna situation? ”Med genus menas de 

sociala och kulturella aspekterna på skillnader mellan mäns och kvinnors beteende.” (Olsson, 

Sörensen, 2002, s.64) 

 

 
1.1 Organisationsförändring 
 

1.1.1  Organisationer 

 

I samhället finns många olika organisationer och de har under årens lopp inte alltid sett 

likadana ut. Hur en organisation är utformad beror dels på vad den ska utföra och dels på hur 

samhället i övrigt ser ut. Ahrenfelt (2001) skrev att ”organisationen påverkas ständigt och 

kontinuerligt av den egna livsvärlden.” (s.99) Att den påverkas ständigt och kontinuerligt 

beror t.ex. på politiska beslut som fattas, utvecklingen i teknik, attityder från medarbetare och 

kunder mm. Runt organisationen finns kontexten och med det menar man de idéer, 

situationer, skeenden, händelser och information som är relaterad till organisationen och som 

gör det möjligt för människor att få kunskap om organisationen. En viktig aspekt för 

organisationer är att kunna motsvara det som händer ute i samhället. Den struktur och på det 

sätt som organisationen verkar ska kunna harmonera mot det yttre trycket.  Organisationen 

behöver anpassa sig efter omvärldens förändringar. (Ahrenfelt, 2001) Lennéer Axelsson och 

Thylefors (2005) skrev ”För att en organisation ska överleva på sikt behövs en balans mellan 

systemets olika delar samtidigt med en anpassning till omvärlden.” (s.29) Det de menade med 

systemets olika delar är dels det ekonomiska/tekniska systemet som jobbar med att omvandla 

pengar, utrustning, kunskap och energi till varor, tjänster och service. Ett annat system är det 

administrativa/strukturella systemet där man finner organisationens regler, roller, ansvars- 

och maktfördelning, planerings-, kontroll- och belöningssystem. Organisationens 

informationsflöde och beslutsprocesser finns i det informativa/beslutsfattande systemet. Det 

mänskliga/sociala systemet omfattar relationer, ledarskap, motivation, status etc. hos 

individen. När en förändring sker i ett av dessa system påverkas hela systemet på något sätt. 
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(Lennéer Axelsson, Thylefors, 2005) Det är av stor betydelse att en organisation fungerar för 

individer i organisationen, dels för deras arbetsliv och dels för välbefinnandet. Det är då 

viktigt vilka mål och medel som är mest framträdande, vilka aktörer och grupper som har 

kontroll över schemat och hur relationen mellan individerna är i organisationen. (Alvesson, 

Due Billing, 1999) 

 

1.1.2 Förändring 

 

Förändring är när något nytt tillkommer. Det kan vara ett komplement till någonting, det kan 

vara någonting som ersätter något eller att någonting som redan finns tas bort. (Lennéer 

Axelsson, Thylefors, 2005) Under hela våra liv sker förändringar och våra liv präglas av 

perioder som är lugna, häftiga eller kaotiska. Samma gäller för en organisation att den under 

sin levnad befinner sig i förändringar. (Ahrenfelt, 2001) Ahrenfelt skrev att ”förändring är ett 

tillstånd och saknar absolut början, en given mitt och ett absolut slut.” (s.9) Att det konstant 

sker förändringar i organisationer behöver inte betyda att det alltid är en förändring som 

påverkar de som arbetar i organisationen på ett stort och omvälvande sätt. Ahrenfelt (2001) 

har tagit upp två olika sätt att se på förändring i en organisation, nämligen: första ordningen 

där det sker en förändring inom systemet. Här förnyar man någonting som redan finns t.ex. 

att en handläggare får nya lagar och regler att arbeta efter. Vid en förändring av andra 

ordningen förändras hela systemet. Förändringen sker både på det sätt de i organisationen 

tänker och agerar, t.ex. handläggaren ska inte längre arbeta efter regler utan efter mål och 

genom att nå dessa mål kan handläggarna arbeta på många olika sätt. 

 

Det finns olika sätt att dela in förändringar i arbetslivet. Det finns den toppstyrda 

förändringsstrategin där initiativet till en förändring tas av organisationsledningen, den 

representativa förändringsstrategin där initiativet tas av personer från organisationsledningen 

samt att det finns representanter från personalorganisationer, den delaktiga 

förändringsstrategin här deltar medarbetarna i förändringsarbetet. (Lennéer Axelsson, 

Thylefors, 2005) Frågan är vilken förändringsstrategi som vinner mest i längden. Det handlar 

om att utifrån förändringssituationen ta fram den strategi som gynnar alla i organisationen på 

bästa sätt. 

 

 
 

 7



1.1.3 Förändringsprocess 

 

Att en organisationsförändring blir som en process beror på att en process handlar om som 

Ahrenfelt (2001) beskrev ”relationer mellan människor och grupper, mellan system och dess 

omvärld osv.” (s.35) Ahrenfelt skrev vidare att ”processen är emellertid interaktionen i 

systemet, ett ständigt pågående flöde av relationer och agerande.” (s.275)  

 

Initiativen till en förändring kan komma från olika håll. Lennéer Axelsson och Thylefors 

(2005) talade om tre olika håll, nämligen: 

• Utifrån, det kommer ett tryck från omvärlden som ger antydan att saker måste 

förändras som t.ex. ökad konkurrens, ny lagstiftning etc. 

• Ovanifrån, här kommer direktiv om förändringar från politiska beslut, nya statliga 

direktiv eller från styrelser och chefer. 

• Nerifrån, då är det medarbetarna själva som känner att i deras organisation måste det 

ske någon sorts förändring för att det ska fungera bättre.  

 

Kurt Lewin har utformat en teori om att en förändringsprocess genomgår tre olika faser. 

Denna teori har varit till hjälp vid många organisationsförändringar. De tre faserna som en 

förändring enligt Lewin ska genomgå är: 

• Upptiningsfasen, i denna fas ser de berörda att det finns ett behov av att genomföra en 

förändring. Det visar sig också en förståelse och beredskap för att en förändring 

kommer att ske. 

• Förändringsfasen, här vill de berörda börja arbeta efter nya riktlinjer och det 

tillvägagångssätt som arbetet ska ha.  

• Återfrysningsfasen, den förändring som har skett ska i denna fas bearbetas på ett sätt 

som gör att förändringen blir så bra att den permanentas i organisationen. (Angelöw, 

1991) 
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1.2 Reaktioner vid förändring 
 

1.2.1 Delaktighet  

 

Det kan ibland visa sig att de anställda uppvisar ett stort motstånd till en 

organisationsförändring. En orsak till det kan vara att de inte fått varit med och påverkat 

förändringsprocessen eftersom de flesta organisationsförändringarna är toppstyrda och de 

anställda blir informerade om den redan bestämda förändringsåtgärden. Individer tycker inte 

om när det tas beslut över deras huvuden eller när de beordras göra förändringar som de har 

svårt att se något bra med. (Angelöw, 1991) Angelöw skrev att ”En vanlig erfarenhet bland 

anställda ”på golvet” är att förändringsåtgärderna leder till mer problem och ansträngningar 

än vad det är värt.” Han skrev vidare att ”Om deras erfarenheter och kunskaper hade 

efterfrågats hade såväl motstånd som ineffektivitet kunnat undvikas.” (s.24) Om den anställde 

som direkt berörs av förändringen intar en positiv eller negativ förändringsattityd beror på 

personens möjlighet till delaktighet i organisationsförändringens utformning och 

genomförande. En individ får intresse för en förändring när den fått varit med och delgett 

sina kunskaper och erfarenheter. (Angelöw, 1991)  

 

I de förändringsstrategier som urskiljs finns det olika grad av delaktighet. I den toppstyrda 

förändringsstrategin har förändringen redan initierats av organisationsledningen, ofta vill 

ledningen åstadkomma en snabb förändring och för att genomföra detta bör så få som möjligt 

involveras. En förändringsstrategi som är toppstyrd möter ofta motstånd från de anställda 

pga. att de inte fått varit delaktiga kring diskussionerna av de aktuella problemen och då även 

gett förslag till åtgärder. I den representativa förändringsstrategin förekommer representanter 

från de grupper som berörs av förändringen. Ledningen och de anställda ingår i en 

projektgrupp som ofta är med i förändringens olika faser såsom idé-, planerings- och 

genomförandefas. (Angelöw, 1991) Angelöw beskrev vidare att resultatet av denna 

förändringsstrategi ”kan antingen bli att projektets föreslagna åtgärder accepteras och vidtas 

av de anställda, eller också rinner det hela ut i sanden.” (s.95) En förändringsstrategi som 

kräver mycket tid, men samtidigt som de anställda visar ett engagemang och vilja för 

förändringen är den delaktiga förändringsstrategin. Angelöw (1991) ansåg att i denna strategi 

ska de anställda vara med och planera, genomföra och följa upp förändringen.  
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1.2.2 Information 

 

I ett förändringsarbete vill de inblandade att arbetet ska flyta och bli gott. Något som kan 

bidra till att det goda förändringsarbetet hindras är när informationen är bristfällig och 

förvrängd. Det uppstår ofta ryktesspridning vid en förändring, men det kan förhindras med 

riktig och direkt information. När informationen brister och när en speciell händelse är på 

gång uppstår ofta rykten, ju mer information som framkommer desto närmare verkligheten är 

tolkningen av ryktet. (Angelöw, 1991)  

 

”Särskilt i påfrestande situationer, såsom vid en organisationsförändring, 
föreligger stor risk att budskap vantolkas och missförstås. Därför är det viktigt 
med upprepade budskap, även om det känns tröttande för dem som utsänder 
informationen.” (Angelöw, 1991, s.110) 

 

En organisationsförändring kan störa systemet i organisationen och förändringen har stor 

betydelse praktiskt för de anställda, och det är karaktären av nyheten som kan orsaka rykten. 

Ryktet uppkommer om situationen kan tillfredsställa en önskan, lindra eller bekräfta oro eller 

vara en lösning på en konflikt. Om ett beslut har fattats utan att de anställda fått varit 

delaktiga eller involverade i förändringsprocessen blommar ryktesspridningen. I en 

organisation där det förekommer en god kommunikation, där det råder öppenhet och 

delaktighet minskas ofta ryktesspridningen. (Angelöw, 1991)  

 

”När ovisshet och hot hänger över en grupp anställda kan ryktesspridning vara 
en metod att skapa sammanhållning. Diskussioner som uppstår uttrycker åsikten 
inom den grupp vi identifierar oss med. Att ta del av ryktesprocessen är ett sätt 
att tillhöra gruppen.”  (Angelöw 1991, s.110) 

 

Informativitet är ett begrepp som visar på organisationens förmåga att förstå ett 

händelseförlopp som informativa och kunskapsbärande i dess sammanhang samt förmågan 

att skapa gestalter och meningsfulla helheter av informationen. (Ahrenfelt, 2001) 

  

”att man genom hög informativitet i organisationen ständigt når ny kunskap som 
är relevant för den egna organisatoriska processen. Därigenom skapas en 
kontinuerligt rörlig bild av sambandet mellan organisation och kontext å ena 
sidan och resultat och möjligheter andra sidan” (Ahrenfelt, 2001, s.293) 
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Om det förekommer hög informativitet kan de i organisationen besluta sig för att en 

förändring är nödvändig för att organisationen ska överleva och ha framgång. (Ahrenfelt, 

2001)  

 

1.2.3 Motivation 

 

Motivation är en viktig kugge inom allt som en individ företar sig, det är utifrån en individs 

motivation som det går se om ett mål har uppfyllts. Angelöw (1991) beskrev begreppet 

”motivation utgör en drivkraft för individens handlingar.” (s.87) Angelöw beskrev vidare att 

det finns olika anledningarna som ligger till grund för att individen handlar mot ett mål t.ex. 

både medvetna och omedvetna behov, önskemål och förväntningar. De målsättningarna som 

en individ har kan variera beroende på av vilket slag de är, dvs. om de är yttre eller inre, 

individuella eller organisatoriska, kort- eller långsiktiga samt om de är övergripande eller 

delmål. I förändringsarbetet är motivationen den drivande faktorn.  

 

Det finns faktorer i en motivationsmodell som kan medverka till att individer får en hög 

förändringsvilja. Angelöw (1991) talade i detta sammanhang om att ”Förändringsviljan 

sammanhänger med faktorer som delaktighet, tilltro, trygghet, självförtroende och 

information, vilka bildar den helhet som utgör det goda förändringsarbetets plattform.” (s.88) 

Motivation betyder en individs vilja att verkliggöra mål/behov som befinner sig i en 

förändring detta oberoende vilken inställning individen har till processen runt omkring 

förändringen. Det är av stor betydelse när det i en organisation ska ske en förändring att de 

anställda känner sig motiverade och att de har en förändringsberedskap. Om de anställda 

själva känner behov av en förändring bidrar det till att förändringsprocessens gång flyter på 

smidigt. (Angelöw, 1991) Angelöw ansåg även att ”Motivationen är motorn i 

förändringsarbetet.” (s.92) 

 

1.2.4 Trygghet 

 

När det sker en förändring i organisationen är det viktigt att de anställda känner sig trygga i 

förändringen. I dagens arbetsliv sker det mycket förändringar och det blir då mycket som hela 

tiden inte är som det var förut. Det gäller då att försöka få de anställda att känna trygghet i 

förändring istället för att känna trygghet i det bestående, genom att försöka minska 

otryggheten kan det bli till fördel för individen och organisationen. (Angelöw, 1991)  
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Angelöw (1991) refererade till Andersson (1988) som skrev att trygghet kan delas upp i 

grundtrygghet och situationsrelaterad trygghet. Grundtrygghet är något som individen har 

med sig redan från barndomen, och denna trygghet är att ha tillit till sig själv och till 

omvärlden. Det är så att grundtryggheten både kan byggas på och försvagas beroende på om 

individens livserfarenheter varit övervägande positiva eller negativa, den är beroende av de 

yttre förhållandena hos individen. Den situationsrelaterade tryggheten går att se till de 

faktiska förhållandena som föreligger, det handlar om individens situation samt hur individen 

tolkar och upplever situationen. Angelöw skrev vidare att ”Såväl grundtrygghet som 

situationsrelaterade trygghet kan förstärkas genom ett konstruktivt förändringsarbete. Genom 

t.ex. tillit, delaktighet och information kan både trygghet och självförtroende utvecklas.” 

(s.119) 

 

Driftsångest och systemångest är två olika typer av otrygghet som kan uppkomma hos en 

anställd när en organisations syfte till en omorganisation är att gå från detaljstyrning till 

målstyrning. (Angelöw, 1991) Han refererade även till Moxnes (1984) som skiljde 

otrygghetsbegreppen enligt följande. Driftsångesten visar sig när den anställde känner brist 

på struktur dvs. när tillvaron inte är under kontroll. En del kan känna att denna ångest utgör 

ett hot mot individens behov av stabilitet, identitet, lugn och trygghet. Medan systemångest 

kan uppstå vid en alltför stark struktur, när de anställda känner att det ställs krav som de inte 

kan eller vill uppfylla. Hotet som individen kan känna här blir mot behovet av 

uppfinningsrikedom, fantasi och självutveckling. Moxnes menade att ett mål bör vara att hitta 

en balans mellan systemångest och driftångest, den organisation som framställs då ger plats 

för experimenterande, känslor och attitydkonfrontationer. Angelöw (1991) ansåg att ”Det 

mest angelägna, avseende trygghetsaspekten och den situationsrelaterade tryggheten, är att 

värna om anställningstryggheten vid en förändring.” (s.120) 

 
1.2.5 Stress 

 

Det finns många studier om stress och vilken påverkan det har på individen. Hertting (1999) 

beskrev stressreaktion som kroppens beredskap och aktivering som alltid försöker att anpassa 

sig till aktuell belastning. Aktiveringen sker via det autonoma nervsystemet samt med hjälp 

av det endokrina systemet. Våra organ regleras så att de alltid är tillräckligt aktiverade för att 

möta de utmaningar och påfrestningar vi utsätts för i vår omgivning. ”Bäst förstås 
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stressrektionen som en dynamisk balans för att åstadkomma den grad av aktivering som 

behövs för varje enskild situation.” (s.35) Vidare har Hertting skrivit att det som har störst 

betydelse för i hur hög grad stressmekanismerna aktiveras beror mer på hur individen tolkar 

påfrestningen än på belastningens fysiska egenskaper. Biologiskt sätt är stress alltså något 

som är nödvändigt för vår överlevnad, den är oss till hjälp när vi behöver snabb och säker 

information om vad som kan utgöra hot och fara.  

 

Angelöw (1991) beskrev att vid förändringar kan olika typer av reaktioner uppstå och en av 

dessa är förändringsstress. Han ansåg vidare ”att i samband med organisationsförändringar 

kan förändringsstress uppstå hos de anställda.” (s.36) Han beskrev även definitionen av 

socialpsykologisk stress, som då avses som en särskild relation mellan individen och 

omgivningen som individen värderar som påfrestande eller att den överskrider individens 

resurser och skulle därmed riskera dennes välbefinnande. Collins (2005) refererade till 

Karambayya (1998) som fann i sin studie att kvinnor vars arbetsplats genomgick en 

omstrukturering upplevde högre grad av stress än deras manliga kollegor och det var därför i 

högre grad så att kvinnorna lämnade sina arbeten än vad männen gjorde. 

Stress kan även bli negativ för oss om vi utsätts för den under en längre tid. Som Hertting 

(1999) beskrev att ”När reell och/eller upplevd belastning är hög försvinner inte 

stressaktiveringen under natten.” (s.37) Även Theorell (2003) ansåg att när 

anpassningskraven är större än de mänskliga resurserna för att klara av dem bidrar det till en 

negativ stress. ”Obalansen mellan krav och resurser är den enklaste definitionen vi 

stressforskare kan prestera av negativ stress.” (s.103) 

 

1.2.6 Krav- kontroll- stöd 

 

Att stress har ett samband med höga krav och med vilken grad av kontroll du har över din 

arbetssituation finns det flera studier som visar. Som Theorell (2003) ansåg ”Att människan 

skall utöva kontroll över sin egen situation är något fundamentalt.” (s.16) När vi riskerar att 

förlora kontrollen över en situation och måste kämpa för att behålla den då mobiliseras 

stressaktionen. Karaseks & Theorells teoretiska modell den s.k. krav-kontrollmodellen 

handlar om ”relationen mellan yttre psykiska krav och de möjligheter till beslutsutrymme och 

stöd som människorna får in sin miljö.” (s.17) Den första s.k. ”avspända” situationen innebär 

att kraven inte är extremt höga och att beslutsutrymmet är högt, dvs. man har möjlighet att 

utöva kontroll. Den s.k. ”passiva” situationen innebär låga krav och ett litet utrymme för 
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beslut. Den s.k. ”spända” situationen innebär att man har höga krav men ett litet 

beslutsutrymme. Omfattande forskning har visat att det är framför allt den ”spända” 

situationen som ökar risken för sjukdom. Man kan också lägga till stöd från arbetskamrater 

och chefer, här menade Karasek och Theorell att få stöd innebär att man får både praktisk och 

känslomässig hjälp. ”Bra stöd på arbete minskar risken för sjukdom, enligt många 

vetenskapliga undersökningar.” (Theorell, 2003, s.17) 

 

Angelöw (1991) har även han beskrivit slutsatser som man kan dra av hittillsvarande 

forskningsresultat kring sambanden mellan kontroll och stress. Han beskrev att människor 

har behov av egen kontroll, som att kontrollera och kunna påverka sin egen situation, detta 

skulle då enligt honom fungera som en buffert mot stressens skadeverkningar och vidare då 

om man kan påverka sin situation minskas olusten och välbefinnandet höjs. Ohälsosamma 

stressreaktioner menade han kan undvikas om dem som drabbas kan utöva kontroll över sina 

mål, behov och intressen. Människan har ett starkt behov att ha kontroll över sitt liv, i en 

situation med bristande kontroll blir stressreaktionen starkare. Angelöw (1991) skrev vidare 

att man kan hantera stress på två olika sätt, ett sätt är att angripa förhållandet som orsakar 

stressen och ett sätt är att mildra stressens följdverkningar. Viktig är att lära sig hur man ska 

bemästra stress och detta kan man enligt Angelöw göra genom att identifiera och kartlägga 

faktorer (yttre och inre) i situationen som ger upphov till stress, samt att lära sig hur man 

identifierar, analyserar och påverkar sin egen stress situation. Det framgick också att stress 

kan förebyggas eller lindras genom att de anställda ges möjlighet att delta och påverka ett 

förändringsarbete.  

 

 
1.3 Genusperspektiv  
 

1.3.1 Genus 

 

Att män och kvinnor är olika ur ett biologiskt perspektiv kan vi se med blotta ögat. Det finns 

dessutom flera studier som visat på olikheter som vi inte kan se. Hur kan vi förstå skillnaden 

mellan kön, ”maskulint och feminint” och det som inte uppfattas som biologiskt givet. Östlin, 

Danielsson, Diderichsen, Härenstam och Lindberg (1996) ansåg att det är meningsfullt att 

analysera även andra dimensioner av begreppet kön och menade vidare att ”det är framförallt 
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psykologiska, sociala och kulturella aspekter av könsbegreppet man syftar på under den 

engelska beteckningen ”gender”.” (s.8)  

 

Att använda sig av ett genusperspektiv är ett sätt att försöka analysera skillnader mellan kön 

och dess betydelse för hur individen påverkas och handlar. Alvesson och Due Billing (1999) 

ansåg ”Att anlägga ett könsperspektiv innebär att analysera vikten, innebörden och 

konsekvenserna av vad som kulturellt definieras som manliga eller maskulina och kvinnliga 

eller feminina sätt att tänka (veta), känna, värdera och handla.” (s.16) Som de även menade 

om kön/genus att det är ”socialt skapade åtskillnader mellan kvinnligt och manligt, mellan 

feminint och maskulint” och refererade till (Acker 1992: 250)  

 

”det är uppenbarligen ett nyckelbegrepp när man vill förstå vad som händer med 
individer i deras arbetsliv och hur människor möter uppmuntran och skepsis, 
upplever stöd och vedermödor, i organisationssammanhang.” (s.9) 

 

Vilken betydelse har då dessa olikheter för hur vi påverkas och hanterar yttre påfrestningar 

som en större förändring på arbetsplatsen? Som Alvesson och Due Billing (1999) beskrev så 

förmedlas det kulturellt på en rad olika sätt att kvinnor och män förutsätts ha kapacitet för 

olika saker. De menade vidare ”Att kvinnor och män tros ha olika psykologiska karaktärsdrag 

och därmed förmågor är en del av det kulturella råmaterial som gör dem till sociala varelser.” 

(s.84)  

 

När det gäller genusskillnader i arbetslivet så finns det många studier som visar att kvinnor 

och män har en tendens att söka sig till olika arbetsområden. Genusantagandet är att mäns 

och kvinnors arbetsvärderingar formas före inträdet i arbetslivet som en följd av en tidigare 

socialisation in i olika könstraditionella riktningar. (Hagström, Kjellberg, 2005) Kvinnor har 

en tendens att söka sig till mer omvårdande yrken och män till mer produktionsinriktade. 

Hagström och Kjellberg (2005) beskrev, att det finns en tydlig koppling till genus:  

 

”Individuell autonomi och makt brukar förknippas med den traditionella manliga 
rollen och hithörande värderingar, medan socialt samspel och altruism mer 
brukar relateras till värderingar som kopplas till den traditionella kvinnliga 
könsrollen.” (s.2) 

 

 Frågan de ställde här är hur stabila och förändringsbara är dessa könsskillnader under 

vuxenlivet, och vad har arbetserfarenheterna för del i sammanhanget. Vidare skrev de att de 
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senare forskarna har dragit slutsatser som visar att det pågår en förändring från de 

traditionella könsrollerna som visar att kvinnor går i riktning mot mer industriella värderingar 

samtidigt som mäns sociala preferenser ökar. Detta kan betyda att skillnaderna mellan 

tidigare mansdominerade och kvinnodominerade arbeten håller på att suddas ut. Här visade 

en doktorsavhandling av Ann Bergman (2004) att män fortfarande har en högre majoritet i 

mansjobben och i synnerhet i de extremt mansdominerade jobben. Kvinnorna har också en 

större anhopning i kvinnojobben, men uppvisar en större spridning än männen. Vidare 

beskrev hon kvinnor som en form av sociala kilar som slagit sig in i mansmassan, och 

menade att dessa kilar kan påverka tanke och handlingsmönster. Hur påverkade blir vi då av 

varandra i ett arbetslag beroende på vilket kön som är dominerande, och styr det våra tanke 

och handlingsmönster eller är det så att utvecklingen av vår könsidentitet styr vårt handlande 

i vuxen ålder?  

 

1.3.2 Könsidentitet 

 

Det finns teorier om hur könet ”manligt” respektive ”kvinnligt” utvecklas. Vad är det som 

gör att vi blir som vi blir, vad finns det för skillnader mellan kön sett ur ett psykologiskt 

perspektiv och vad är det som påverkar den utvecklingen? Alvesson och Due Billing (1999) 

refererade till Chodorow (1988) som menade att könsskillnaderna beror på hur förhållandet 

mellan mor och barn utvecklas. De ansåg vidare att det är framförallt under de tidigaste 

upplevelserna tillsammans med föräldrarna som individen kommer att bilda sig en 

uppfattning om vad som är manligt och kvinnligt. Östlin et al. (1996) ansåg att pojkar 

utvecklar och får sin identitet framförallt genom att prestera, och relationer till andra pojkar 

handlar mycket om konkurrens. Flickors sätt att utveckla sin identitet handlar mer om nära 

relationer och då framförallt till en början till modern eller annan nära vårdgivare, här 

menade de att samhörighet och förmåga att fungera i ett nätverk av relationer bekräftas. Det 

framgick vidare att ”de flesta kvinnor tar mer än de flesta män ansvar för att ge stöd, vara 

solidarisk, höja andras status, hjälpa, vårda, belöna, medla, förstå och acceptera.” (s.17) 

Pojkar och flickor tycks ha olika sätt att hantera svårigheter, Östlin et al. (1996) ansåg att de 

tycks utveckla olika kognitiva responsstilar. Män tycks engagera sig i fysiska aktiviteter för 

att distrahera sig, kvinnor blir mindre aktiva och funderar mycket över orsaker till varför de 

mår dåligt. Vad har då vårt kön för betydelse för vår identitet? Av Alvesson och Due Billing 

(1999) framgick att identiteten är starkt könsbestämd, eftersom det inte finns något så 

avgörande för en individs självdefinition och andras benägenhet att placera individen i en 

 16



social kategori som just könet. De skrev vidare att identiteter har stor betydelse för 

självkänsla och självuppfattning även som social interaktion och beteende i arbete. 

 

”Identiteter förknippas ofta med värderingar, innebörder och handlingslogik. De 
styr djupare former av subjektivitet – känslor och tankar – och är således en 
högst väsentlig aspekt av arbetsorganisationen.” (Alvesson, Due Billing, 1999, 
s.107) 

  

Alvesson och Due Billing (1999) fortsatte och ville betona att könsidentiteten inte är statiskt 

definierad utan under ständig förändring och beskriver identitetens processuella natur som ett 

flytande tillstånd som bygger på sociala relationer och språkanvändning. ”Man utvecklar och 

bevarar inte identiteten i förnäm avskildhet utan i nära samspel med andra människor, som 

bekräftar eller ifrågasätter olika identitetsanspråk.” (s.106) Det finns även studier som visar 

på skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsliv runt omkring karriär, arbetsvillkor samt 

strukturer, kulturer och processer som påverkar individen vad gäller individens alternativ, 

handlingar, värderingar och upplevelser. (Alvesson, Due Billing, 1999) Det kan vara av stor 

vikt för ett företag i förändring att tänka på att män och kvinnor kan ha olika 

reaktionsmönster vid förändringar, detta för att på bästa sätt kunna genomföra förändringen 

och samtidigt ta hänsyn till individens behov. Därmed bör man kunna undvika onödiga 

produktionsbortfall som en orolig arbetsmiljö kan innebära. 

 

 

2. Problemformulering 
 

Hur påverkas män respektive kvinnor av en organisationsförändring? De reaktioner som vi 

valt att titta på och som kan uppstå vid en organisationsförändring är känslan av delaktighet, 

informationens betydelse, motivation, trygghet, stress och krav-kontroll-stöd. Vid påträffade 

skillnader utifrån dessa faktorer beror det då på könsaspekten eller är det individspecifikt?  

 
 
 
3. Syfte 
 

Att studera och analysera medarbetares upplevelser av en organisationsförändring på en 

arbetsplats ur ett genusperspektiv 
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3.1 Frågeområden 
 

 Ser de anställda positivt/negativt på förändringar på arbetsplatsen? 

 Ser de anställda förändringar som möjligheter eller hinder? 

 Anser de anställda att de fått varit delaktiga under förändringsprocessen? 

 Anser de anställda att de haft kontroll över sin arbetssituation och möjlighet att 

påverka förändringen? 

 Vilket stöd anser de anställda att de haft av sina arbetskamrater samt chefer? 

 Anser de att kundnyttan förbättrats? 

 

 

4. Metod 
 

För att kunna besvara syftet på bästa sätt användes en kvalitativ metod. Detta eftersom 

undersökningen inriktade sig på män och kvinnors upplevelse av förändring på arbetsplatsen. 

”Kvalitativa undersökningar karakteriseras av att man försöker nå förståelse för livsvärlden 

hos en individ eller en grupp individer.” (Hartman, 2004, s.273) Precis som Hartman skrev 

ville vi få en förståelse för hur människan upplevde situationen och undersökte då hela 

människan och det sätt de såg på sig själv och sin situation. Detta gick inte att undersöka med 

en kvantitativ metod eftersom den söker numeriska relationer mellan mätbara egenskaper. Vi 

ville få fram de subjektiva element som säger något om individens upplevelse av 

förhållanden. Det objektiva beskriver något utifrån dvs. med utgångspunkt från någon teori. 

(Orth-Gomer, Perski, 1999) Hartman skrev att man inom den hermeneutiska vetenskapen 

strävar efter att förstå hur människor uppfattar världen. Dessa uppfattningar går inte att mätas 

utan måste tolkas. ”Avsikten med det hermeneutiska forskningsperspektivet är att fånga 

upplevelser och uttrycka, tolka och förstå sammanhang och möjligheten att förklara.” 

(Olsson, Sörensen, 2002, s.101) 

 

4.1 Urval 
 

Studien genomfördes på en arbetsplats under en pågående organisationsförändring som berört 

personalen. Urvalet bestod av tre män och tre kvinnor, eftersom undersökningen inriktade sig 

på ett genusperspektiv gjordes ett stratifierat urval. ”Om någon faktor har samband med det 

som ska studeras, t.ex. kön, kan ett separat urval göras för män och ett för kvinnor.” (Olsson, 
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Sörensen, 2002, s.69) Respondenterna erhölls med hjälp av en anställd inom kommunen som 

hade kännedom om organisationsförändringen samt personal som berördes. Den anställde 

inom kommunen kontaktade oss via mail med namn på tre män och tre kvinnor som tackat ja 

till att medverka i undersökningen. Vi i vår tur tog sedan kontakt med respondenterna via 

mail med ett informationsbrev (bilaga 3) som beskrev i större helhet syftet med 

undersökningen och vi meddelade även att deras medverkan var helt anonymt samt att de när 

som helst kunde avbryta sin medverkan. Via telefon bestämdes tider för intervjuerna. Vi lät 

respondenterna själva välja var de ville att intervjuerna skulle äga rum, detta för att få ett så 

avslappnat möte som möjligt. Alla intervjuerna ägde rum på de respektive respondenternas 

arbetsplats i ett rum som de själva valt. 

 

 
4.2 Procedur 
 

Data har samlats in genom intervjustudier. Intervjumetoden var halvtstrukturerad, dvs. vi 

hade ett antal frågor i färdigställd ordning som stöd under intervjun, eftersom det fanns ett 

antal frågor som vi ville ha besvarade. Intervjun var ej standardiserad därför att vi ville att 

respondenterna skulle få prata så fritt som möjligt kring det aktuella ämnet. För att hålla kvar 

det aktuella ämnet under intervjun fanns en intervjuguide (bilaga 1) till hjälp. I intervjuguiden 

fanns det teman som intervjun handlade om samt i vilken ordningsföljd de skulle komma. 

”En vanlig form är den så kallade trattekniken, vilket innebär att man inleder med att 

diskutera ämnet allmänt, för att sedan göra frågorna mer och mer precisa.” (Hartman, 2004, 

s.281) De intervjuade erhöll en intervjuguide som stöd under intervjun samt att intervjuaren 

hade en egen intervjuguide med underliggande frågor (bilaga 2). Innan vår första intervju 

med de tillfrågade respondenterna gjordes en testintervju. Vi kontaktade en person som 

genom vår kännedom varit med om en organisationsförändring. Med denna testintervju ville 

vi dels testa av våra frågor samt pröva hur det var att bandinspela en intervju. Vid 

intervjuerna skedde bandinspelning efter godkännande av respondenterna. Som Thomson 

(2002) skrev ”I en tolkande och reflexiv undersökning vill man ofta ha dom här hela 

berättelserna och då måste man använda bandspelare.” (s.90) Under intervjuerna närvarade 

båda författarna. En av författarna riktade hela sin uppmärksamhet mot den som intervjuades 

medan den andre förde anteckningar.  
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4.3 Analys 
 

För att på bästa sätt kunna strukturera upp de data som vi fått från intervjuerna gjordes en 

innehållsanalys. Analysen gjordes ur ett hermeneutiskt synsätt. En innehållsanalys kommer 

till användning när man vill analysera skrivna eller uttalade dokument. Med det 

kommunikationsinnehåll som finns försöker man med hjälp av innehållsanalysen att återge 

det till historisk utveckling, mänskligt beteende och socialorganisation. (Olsson, Sörensen, 

2002) I vårt fall återges kommunikationsinnehållet till det mänskliga beteendet eftersom 

intervjuerna var utifrån ett genusperspektiv. Något som karaktäriserar innehållsanalys är att 

metoden fokuserar på ämnet och sammanhanget. En betoning ligger i skillnader och likheter 

inom koder och kategorier. En annan karaktär med denna metod är att den jobbar både med 

de påtagliga och med det dolda innehållet i texten (Granheim, Lundman, 2003).  

Vi lyssnade igenom våra bandinspelningar och skrev av dem ordagrant, med pauser och 

noteringar om betoningar. (Thomsson, 2002) Detta gjordes i nära anslutning till intervjuerna. 

Vi läste sedan igenom intervjuerna för att få en helhetsbild. Vi försökte hålla oss medvetna 

om vår förförståelse och inte låta det påverka vårt analysarbete. Det viktiga var att komma 

fram till respondenternas upplevelse och det väsentliga med detta. För att bearbeta 

textmassan använde vi oss av meningskoncentrering, detta beskrevs i Olsson och Sörensen 

(2002) som att åstadkomma meningsbärande enheter, koncentrera långa meningar och 

minimera dem till minsta antal ord utan att förlora dess innebörd. Ur dessa meningsbärande 

enheter skapade vi nyckelområden och teman. Vi beskriver denna process genom att använda 

den hermeneutiska spiralen. ”Denna spiral anger sedan en större och större förståelse av 

innehållet i texten eller personberättelsen som skall tolkas.” (Olsson, Sörensen, 2002, s 102) 

Textbearbetningen gick till så att var och en för sig läste igenom textmaterialet från 

intervjuerna. Efter det förde vi diskussioner kring innehållet i intervjuerna och hur vi tolkat 

det som framkommit. Nyckelområden och teman tog vi ut tillsammans, detta mynnade sedan 

ut i vårt resultat. 

 

4.4 Litteratursökning 
 

Vår sökmetod har bestått av att vi har sökt litteratur datorbaserat med hjälp av bibliotekets 

databas via MIMA, Arbeline, LIBRIS och bibliotekets tidsskriftkatalog. Vi har även sökt via 

internet på www.google.se samt www.altavista.se. Vi har även läst igenom den litteratur som 

vi funnit under den datoriserade sökningen samt böcker vi redan haft tillgång till.  
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Sökord: organisationsförändring, förändring och arbete, förändring på arbetsplatsen, genus, 

kön, förändringsprocess, män och kvinnor, omorganisation, arbetsliv, organizational change, 

gender.   

 
4.5 Etiska aspekter 
 

Respondenterna har informerats genom ett informationsbrev (bilaga 3). Detta brev innehöll 

information om studiens syfte, vilka vi var som gjorde denna undersökning, varför vi gjorde 

denna studie och hur vi skulle gå tillväga. Vi framhöll även genom vårt informationsbrev att 

deras medverkan var helt frivillig och att de skulle vara avidentifierade under hela processen. 

De var anonyma i den bemärkelsen att chefer och medarbetare inte skulle kunna utläsa i 

färdig text vem som intervjuats. Deras medverkan var helt frivillig och att de kunde avbryta 

sin medverkan när som helst under processen. Vi ville att försökspersonerna skulle få så 

mycket information om undersökningens syfte, dess uppläggning samt den förväntande 

nyttan och vad deras medverkan innebär. Detta beskrevs i Olsson och Sörensen (2002) som 

informationskravet, som ”innebär såväl information om projektet till försökspersonerna som 

krav på begriplighet och samtycke.” (s.57) 

 

 

5. Resultat 
 
 
5.1 Bakgrund till organisationsförändringen 
 

Under den första intervjun framkommer information om organisationsförändringen. 

Initiativet till denna organisationsförändring togs av kommunstyrelsen som då i sin tur 

anlitade en konsultfirma som skulle arbeta fram ett underlag för hur den nya IT-

organisationen skulle se ut. Respondenten beskiver det ur ett historiskt perspektiv. 

Kommunen har haft fyra olika IT-organisationer inom olika förvaltningar som exempelvis 

skola och socialtjänst. Dessa olika organisationer ska nu slås ihop och bli en enhet som 

representerar hela kommunen. Detta innebär att det kommer att bli en övertaglighet hos 

personalen samt att alla berörda har fått söka om till de nya tjänsterna som ska ingå i den nya 

organisationen. Det har nyligen också tillträtt en ny IT-chef och den nya IT-organisationen 

träder i kraft den 15 juni men var beräknat att vara klart i augusti-september 2005.  
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Respondenten säger: 

”ja, det blir nytt alltihopa, det är väl bakgrunden om man säger så.” 

 

5.2 Respondenter 
 

I vår analys av intervjumaterialet har vi inte kunnat urskilja några specifika skillnader på 

upplevelsen av organisationsförändringen ur ett genusperspektiv. Därför har vi valt att 

redovisa samtliga respondenter tillsammans för att belysa vad som är viktigt ur individ 

synpunkt för att en organisationsförändring ska bli så bra som möjligt.  

 

Våra respondenter är tre män och tre kvinnor som jobbar med IT i en kommun. Ingen av 

dessa sex kommer att påverkas av övertalighet. Vi vill börja med att ge våra respondenter ett 

fingerat namn samt en mycket kort bakgrunds översikt över vad de har för funktion och 

position på sin arbetsplats. 

 

Pelle, har driftansvar och har jobbat med IT sedan början av 90-talet.  

 

Kalle, jobbar med driftsektionen på IT-enheten med bland annat felsökning, kundservice, 

plattforms hantering, hemarbetsarbetsplatser, antivirus, säkerhet osv. Fast anställd sedan 

2004. 

 

Olle, jobbar inom området IT-nätverk. Har jobbat sedan början av 90-talet.  

 

Stina, utbildad nätverksadministratör, jobbar nu som IT-tekniker sedan 1996. 

 

Pia, tekniksamordnare och en del av tjänsten innefattar även systemkonsult. 

 

Ulla, har arbetsuppgifter som innefattar bland annat beställningar mot leverantörer, mycket 

avtalsfrågor. Hon har jobbat sedan 1996 med IT. 

 
 
5.3 Nyckelområden och teman 
 

Vi har utifrån vår analys av intervjumaterialet tagit ut följande nyckelområden med 

underliggande teman: 
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 Information      

- informationsgång 

 Reaktioner 

- inställning till förändring 

- stress 

- känslan av kontroll  

 Förändringens betydelse 

- möjligheter och hinder 

- utvecklingsmöjligheter 

 Toppstyrd organisationsförändring 

- delaktighet 

- påverkansmöjlighet 

 Socialt stöd 

- ledarskapets betydelse 

- arbetskollegors betydelse 

 Kundnyttan 

- Tjänster/service 

 

 
5.4 Information 
 

5.4.1 Informationsgång 

 

Frågan vi ställer till samtliga respondenter är, hur fick du reda på att en 

organisationsförändring skulle ske? Det finns lite meningsskiljaktigheter, vi kan se att dom 

med högre position tycker att informationen fungerat bra medan de andra övervägande 

upplever att informationen varit bristfällig. Dom med högre position tolkar vi som att de får 

en bredare och tydligare information i ett tidigare skede. 

 

Ulla och Pia säger:  

”vi har fått tycker jag i alla fall ganska så bra information allmänt också, att den 
här projekt gruppen har redan från början informera allihopa att att det här 
kommer att ske … ja, målet och så där … eh, det tycker jag har funkat hyfsat 
bra.”  
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”mycket stormöten och informationsträffar o både skriftligt och muntligt, sen har 
det funnits eller finns fortfarande ett forum speciellt för de här personerna som är 
berörda, där man även kan maila, ställa frågor o stort, man kan maila till de som 
är medlemmar och så.. så att det finns kanaler, informationskanaler finns det 
tycker jag mm.” 

 

För de som känner att informationen varit bristfällig tolkar vi det som att informationen gått i 

flera led innan den nått dessa medarbetare och blir då för dem otydlig. 

 

Kalle och Stina säger: 

”ja vi har ju dom har ju försökt att informera oss, men allting har ju inte varit 
klart så det har ju blivit lite luddigt.” 
 

”vårt intranät typ ja att och sen fick man höra det ur luften så hära att nu ska det 
omorganiseras. Och mycket är det så liksom att ändera får man hörat liksom från 
nån som har hört det från nån annan innan det kommer liksom fram” 

 

 
5.5 Reaktioner 
 

5.5.1 Inställning till förändring 

 

De flesta människor reagerar på något sätt vid en förändring och när vi frågar respondenterna 

om reaktioner som handlar om själva organisationsförändringen och mottagandet av denna, 

svarar alla att de tycker att det bara är positivt med en förändring och de flesta ser det som en 

nödvändighet. Eftersom de upplever den nuvarande organisationen som tung arbetad och lite 

omodern.  

 

Kalle säger: 

”ja det jag är stark positiv det måste göras.” 
 
”men sen under omorganisationens gång så har man väl tyckt att ja att man har 
väl inte varit lika positiv då. Men just omorganiseringen den är jättebra.” 

 

Pia säger: 

”JA, äntligen, hahaha! Ja” 
 
”Jag har ju tidigare varit med om organisationsförändringar och där det har lett 
till någonting positivt, så det beror ju på vad man har med sig också.” 
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Ulla säger: 

” Jaa, ehhh… positiv! Därför att vi har liksom under, ja, alla år som jag har 
jobbat här har varit om man säger organisationen inom kommunen vad det gäller 
IT har varit väldigt strulig, splittrad, ehh, mycket såna här gränsdragningar åå, 
ja och det ändå liksom, allt sköts härifrån, så det har varit väldigt eh ja tung 
bearbetat, alltså jobba i de här IT frågorna har varit tungt. Så att att ehh man har 
liksom stora förhoppningar att, att det blir liksom bättre.” 
 

Som vi ovan skriver så är alltså de flesta mer eller mindre positiv till att 

organisationsförändringen sker, men att det även finns en skepsis för att de inte riktigt vet hur 

utfallet av organisationsförändringen blir. Det som vi också tolkar in är att det har stor 

betydelse vad en individ har för tidigare erfarenhet av organisationsförändring. 

 

Pia säger: 

”tror också att det har väldigt stor betydelse om man har varit med om en 
organisationsförändring som blivit till nåt bättre. Det tror jag är den största eh… 
det väger nog störst tror jag. ” 

 

5.5.2 Stress 

 

Att jobba inom databranschen är känt som ett arbete där personalen är utsatt för förändring 

och ny information som kan innebära att det blir en stressig arbetsmiljö. De som jobbar med 

datateknik och support ska helst vara tillgänglig dygnet runt. En av respondenterna menar att 

de ofta blir utsatt för den frustration som väcks när en dator inte fungerar och den stress som 

då uppstår, ofta är det datateknikerna som får ta detta i form av att individen snabbt vill ha 

hjälp. Detta innebär att datateknikerna från användarnas syn ska vara lätt att få tag i, vilket i 

sin tur skapar en stress hos datateknikern  

 

Pia säger: 

”För det kan ju jag känna att mycket är det idag det här med tillgängligheten ett 
stressmoment för oss som jobbar med IT-frågor. För det är ju liksom, man ska 
vara tillgänglig jämt, på lunchen, på rasten och när man skrivit in på datorn att 
man ska på sammanträde nog lik förbaskat ringer dom på mobilen och pratar 
in… dom kan liksom inte vänta, utan dom vill ha hjälpen nu.” 

 

Förändringsarbete i sig kan också vara stressande, att vara delaktig och vara med att ro iland 

organisationsförändringen skapar en form av stress. Att stå på sidan om och inte vara 

delaktig skapar en annan form av stress.    
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Pelle säger: 

”för min del har det blivit det på grund av delaktigheten, är man med i ett sådant 
här förändringsarbete ordentligt får man massor att göra som ska göras utöver 
det man normalt ska göra. Men det får man ta det är inte mer med det.” 
 
”jag förväntar mig att det blir mindre stressigt, men det vet man ju inte det får 
man se va. Det kan bli ett stressigt halvår innan allting sätts.” 

 

Kalle säger: 
”Nä jag ska väl inte säga att jag har blivit mentalt stressad i någon större 
utsträckning jag har jag kan ju inte påverka så mycket så jag tycker att det är 
ingen idé att hetsa upp. Däremot så kan man känna sig rätt maktlös ibland och 
man blir tvärtom lite dekadent och avslagen och man sitter och nä varför ska jag 
göra någonting nu.”  

 

5.5.3 Känslan av kontroll 

 

I ett förändringsarbete kan det hända att personalen känner en viss förlust av kontroll vilket 

också kan medföra en viss stress. Det vi har tolkat ur de svar vi fått är att känslan av kontroll 

hänger samman med att respondenterna vet vilka arbetsuppgifter de kommer att ha i den nya 

organisationen. Samt att vetskapen om de kommer ha kvar sitt jobb har stor betydelse. 

 
Pelle säger:  

”jaa, organisatoriskt blir nytt, men arbetsuppgifterna blir det inte egentligen 
någon större skillnad på, vi har ju fortfarande samma miljöer som ska drivas, 
som ska gå runt, allting finns ju här ändå idag och det ska fortsätta fungera efter 
15 år så att.” 
 

”Jag har aldrig varit orolig för mitt jobb om man säger så det är väl det som är 
största faran eller nackdelen med omorganisationer när folk blir orolig eller.” 

 

Ulla säger: 

”Jaa… det beror på lite grann hur de lägger upp det här tjänsten att, att vad ska 
man göra eller nåt sånt där, att, att jag är lite sån där att jag vill ha kontroll över 
vad jag gör och vad jag inte gör, så att, att det är lite svårt att säga.”  

 

Stina säger: 

”mh, nu vet jag ju inte vad jag kommer att få men då hoppas jag att jag vet, haha. 
Jo men det är ju också just det här när man inte det blir ju liksom en stress.” 
 
”det är ju just det där man ser att det är lite mera ….. om man säger så eftersom 
ingen vet, ja jag vet ju men jag menar som det du vet ju inte riktigt hur är vi och 
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vem som ska få någon tjänst och så, så det är mera liksom nervöst i gruppen det 
märker man.” 
 
 

5.6 Förändringens betydelse 
 

5.6.1 Möjligheter och hinder 

 

Alla respondenterna ser möjligheter med denna organisationsförändring men det förutsätter 

att de hinder som innefattar flera delar inte blir för stora för organisationen att hantera. De 

exempel som respondenterna tagit upp är att ett hinder kan vara en kulturkrock mellan de 

olika förvaltningarna.  

 

Kalle säger: 

”Jag vet inte om jag kan se några direkt hinder det är väl om det blir någon jag 
tror inte det men det skulle kunna bli någon kultur krock då med från dom här 
olika.” 

 

Förvaltningar jobbar lite olika och har olika prioriteringsgrader när det gäller att hjälpa sina 

kunder, vissa jobbar mot skolan andra mot socialtjänsten. De som jobbar mot socialtjänsten 

menar att det är individen och inte tekniken som styr prioriteringen. 

 

Pia säger: 

” när vi har våra socialsekreterare och sjuksköterskor ute då är ju det liksom prio 
ett. De ska ha hjälp de kanske sitter där med en utredning om ett omedelbart 
omhändertagande och det går liksom inte att skjuta på i tre timmar eller en dag.” 

 

Ett annat hinder menar respondenterna kan vara att personalen inte är motiverad och 

motståndare till förändringen. 

 

Ulla säger: 

”det finns mycket möjligheter att få den här bra, hela organisationen, mitt arbete, 
och andras arbete men, men det beror på…..ja, folk, därför att det vet jag att, att 
det är liksom… , ganska mycket motstånd för det här också” 

 

Några menar även att organisationsförändringen kan betyda att beslutsvägarna blir längre 

vilket i sig kan bli ett hinder. Någon menar att detta även kan bidra till en stelare organisation 

som då kan minska arbetsglädjen hos medarbetarna. 
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Ulla säger: 

” om det behövs göras snabbt nånting, det beror på lite grann hur mycket den här 
nya chefen får befogenheter och så där. Men det kommer vilket fall, att bli längre 
beslutsväg” 
 

Olle säger: 

”Hinder ska vi säga det kan ju bli tristare ska vi säga om det blir väldigt stelt upp 
organiserat men då då då faller ju ska vi säga kanske arbetsglädje arbetsinnehåll 
och engagemang och allting sånt.” 

 

Den största möjlighet som några av respondenterna ser med denna organisationsförändring är 

att få alla förvaltningars kompetens samlad. 

 

Pelle säger: 

”möjligheten är just det där att dom får allting samlat, dom får allt folk som kan 
något finns på samma ställe inte på flera olika ställen så att man inte egentligen 
vet vem som kan vad.” 

 

5.6.2 Utvecklingsmöjligheter 

 

Sammanfattningsvis har vi tolkat svaren på frågan om utvecklingsmöjligheter på det sätt att 

de flesta hoppas att organisationsförändringen ska leda till en personlig utveckling och en 

ökad kompetens inför de nya arbetsuppgifterna. Det finns även en förhoppning om att kunna 

utvecklas genom att söka andra arbetsuppgifter inom IT-organisationen.  

 

Kalle säger: 

”hoppas att dom tar hänsyn till det att vi får bättre möjligheter och utvecklas ja. 
Det är en förutsättning för att det ska gå och sköta det här nya att vi måste höja 
vår egen kompetens också för att det ska kunna gå sköta på ett vettigt sätt.” 

 

Pia säger: 

”Ja… men det finns ju… hehehe bra utvecklingsmöjligheter. Men det är ju som 
jag sa tidigare att man får en chans att göra nånting annat.”  

 

Ulla säger: 

”Möjligheter, ja, i och med att det blir en större förvaltning än den vi har nu och 
är bredare, det kanske dyker upp nån bättre jobb eller, ja, på så vis.” 
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Efter att ha haft en högre position med mera administrativa uppgifter så ser en av 

respondenterna fram emot att få utöva sin kompetens inom IT-tekniken och utveckla den. 

 

Pelle säger: 

”så att det i stort sett bara var administrativt arbete egentligen så att den här 
tekniken som jag kan och tycker är rolig hamnade väldigt långt bak så att jag får 
försöka utveckla mig mer på den sidan. Jag ser det inte som en nackdel att gå 
tillbaka till det här.” 
 

Det vi också kan se är att utvecklingsmöjligheterna hänger samman med de krav som den nya 

organisationen medför. 

 

Kalle säger: 

”ja jag tror nog att kraven på oss kommer att öka ja det tror jag helt klart att man 
kommer få mera ansvar den nya rekryteraren chefen kommer att behöva ha bra 
underlag att göra sina beslut på och då krävs det att man producerar bra 
underlag” 

 

Olle säger: 

”Formella krav kan ju öka exempelvis, eh… viktiga rapporteringar och såna 
saker, det skulle jag kunna tänka mig att, det finns en del, inte i det dagliga, utan 
göra nån mindre utredning eller nåt sånt och presentera i skrift” 

 

 
5.7 Toppstyrd organisationsförändring 
 

 

Detta beskrivs som en toppstyrd organisationsförändring i den meningen att det är 

kommunstyrelsen som beslutar om den och tar hjälp av en konsultfirma för kartläggning om 

behov och resurser. Konsultfirman lägger i sin tur fram ett förslag, en s.k. mall för hur den 

nya organisationen ska se ut. 

 

5.7.1 Delaktighet 

 

Några av respondenterna är mer delaktiga än andra, detta är beroende av vilken position de 

har. De som har någon form av ledande roll har varit delaktig mer eller mindre i den 

styrgrupp som arbetar med organisationsförändringen. De respondenter som inte har någon 

ledande roll anser att de i stort sett inte varit delaktiga. 
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Pelle säger: 

”jag hamnar i en lite unik situation i och med att jag  har varit med i hela den här 
i min roll som drift ansvarig var jag med från scratch av oss och har varit med 
och satt upp den nya organisationen.” 

 

Han tillägger även:  

”så har medarbetarna inte haft ett förbannade dugg att säga till om tänkte jag 
säga, väldigt lite.” 

 

Ulla säger: 

”Naej, nej det kan man inte påstå, det är ganska lite som man fått varit delaktig.” 
”jag har varit med på en sån här intervju och om själva verksamheten så att så 
med dom som håller i det här projektet liksom ja deras frågor om hur det funkar 
och så där.” 
 

När vi frågar Olle om han känt sig delaktig i förändringsarbetet svarar han snabbt: 

”Nej det tycker jag inte!” 

 

5.7.2 Påverkansmöjlighet 

 

När det gäller möjligheten att påverka förändringsarbetet anser respondenterna att de i stort 

sett har en mycket liten chans att påverka utfallet av den kommande organisationen, även här 

kan vi se att de som har en mer ledande roll anser att de till viss del kunnat påverka. Som vi 

ser det har konsultfirman som fått uppdraget att arbeta med organisationsförändringen inte 

intaget synpunkter från medarbetare förrän väldigt sent i processen då mallen redan är klar 

för hur den nya organisationen ska se ut.  

 

Pelle säger: 

”När vi är inne på den här påverkansmöjlighet om man säger så, så har man 
kunnat påverka bitvis men inte allt som man har tyckt men väldigt mycket känner 
jag då.”  
 
”Det togs in dom började inte ta in information från medarbetarna förens väldigt 
sent i processen, någon gång i januari eller något sådant där, när det i stort sätt 
var bestämt att så här många ska det va, då började dom ta reda på vad gör ni 
egentligen vilket är väldigt konstigt.” 

 

Ulla säger: 

”påverka vet jag väl inte, men jag har fått ge åsikter och säga, ja …vissa saker 
vad jag tycker men eh……men jag tycker att det ja för lite kanske man har lyssnat 
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verksamheten och att …oss som jobbar här och har jobbat länge att, att hur det 
egentligen är, att det där känns det faktiskt lite grann att man vill prata om,” 

 

Kalle säger: 

”nä det har vi det är väldigt få som har fått gjort utan det är dom som sitter på 
någon högre tjänst som har blivit kallade till de här intervjuerna och haft 
möjligheten”  

 

Pia säger: 

”Så att jag tycker att de har varit jätte urusel, för hade de kunna sänkt sig lite och 
frågat de som arbetar med det så tror jag att de hade fått en lite annan bild än det 
som beskrivs då i deras slututredning, slutrapporten det tror jag.” 

 
”att man kunde ha fått givit sin syn på det hela…..men de har inte varit 
intresserad av att höra på dom…på fotfolket så att säga, ute på förvaltningen, 
nej.” 
 

Sammantaget kring det här nyckelområdet tolkar vi det som att respondenterna inte känner 

sig delaktiga och har inte möjlighet att påverka i någon större utsträckning. Den största 

anledningen till detta tolkar vi som att det beror på att organisationsförändringen är toppstyrd 

och genomförd av externa konsulter. 

 
Olle säger: 

”man ju ha känt sig lite tveksam till framförallt hur man gör det… då ska vi säga 
den stora tilltron man har till externa konsulter, det det är en tveksamhet att det 
som man ibland säger, om en extern konsult gissar och känner hur det blåser och 
tror det är mer värt än en intern som VET. Så så det är en väldigt stor övertro 
där.” 

 

 

5.8 Socialt stöd 
 
5.8.1 Ledarskapets betydelse 

 

När det gäller stöd och vilken betydelse ett ledarskap har i en organisationsförändring 

varierar mellan respondenterna och detta tolkar vi beror på respondenternas relation till 

chefen. Det som har framkommit under intervjuerna är att fyra av respondenterna har haft en 

chef som under organisationsförändringen slutade medan de resterande två hade en annan 

chef. Att de har olika chefer beror på att de jobbar på olika förvaltningar. Som vi tolkar det 
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kan vi se att de två som haft samma chef är överens om att de fått bra stöd ifrån sin chef, 

medan det är splittrade åsikter bland de fyra som haft en annan chef. 

  

Stina och Pia som haft samma chef säger: 

”För om man säger så här så har vi en hemskt bra chef, det är liksom kan man 
inte sticka under stolen, han är liksom det går att resonera med han det går 
liksom verkligen å ja säga vad man tycker.” 
 
”JA, men som till chefen, så har jag fullständigt förtroende för honom så, jag 
skulle kunna gå in dit och säga hehe… vad som helst tänkte jag säga, nä men det 
är ju väldigt rak och tydlig kommunikation och då får ju han tillbaks, ja den 
öppenheten har vi ju så, ja.” 

 

I den grupp av respondenter som har splittrade åsikter säger Pelle och Ulla: 

”Vi hade som samma information i stort sätt för vi var ju med samtidigt på alla 
möten så att hihi, men vi kunde diskutera sådan saker som jag inte trivdes med 
och så så att . Där kände jag att jag inga hade några bekymmer i alla fall.” 
 
”stöd har varit väldigt lite alltså när man ja innan han slutade och prata och så 
där, då var det mest det där pratet att du behöver inte vara orolig att du ska 
finnas och så där.” 

 

5.8.2 Arbetskollegors betydelse 

 

Alla som jobbar med IT inom kommunen är berörda av denna organisationsförändring och 

det uppstår diskussioner som kretsar kring processen av förändringen.  

 

Kalle säger:   

”ja man är ju man sitter ju alla i samma båt så det har varit mycke diskussioner 
kring det här helt klart. Men stöd det är ju mycket prat och skitsnack ” 
 

Vi tolkar att respondenterna menar att det stöd som de känner från sina kollegor är främst 

genom samtal och diskussioner kring den förändring som håller på att ske.  

 

Ulla säger: 

”vi pratar med varandra dom här övriga och försöker liksom stödja varandra” 

 

Olle säger: 

”Man kan säga att diskussionerna inom grupperna har blivit sen den förra chefen 
lämnat blivit öppnare va. Tydligare och klarare.” 
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5.9 Kundnyttan 
 

5.9.1 Tjänster/service 

 

När det gäller servicen till användare och kunder så är vår tolkning att det ser lite olika ut, 

beroende på vilken förvaltning man tillhör. Dom flesta respondenterna menar att det blir 

bättre för en del och sämre för en del. Nya avtal skrivs och olika tjänster kostar olika mycket. 

 

Pelle säger: 

”Det är väl den skillnaden som blir att vissa kommer att få en sämre service än 
vad dom är van vid. Framförallt kommer servicen att kosta så det är skillnaden. 
Dom kan få samma service men den kommer att kosta.” 

 

Ulla säger: 

”men till viss del blir det mycket bättre dom kommer att få mycket fortare hjälp 
än dom fått nu, så det är lite olika områden hur det är.” 

 

Några tror att kvalitén kommer att öka men det innebär också att det kommer att kosta mer. 

Vilket kan innebära att kunderna drar sig för att köpa dessa tjänster.  

 

Kalle säger: 

”dom kommer att tycka att det blir dyrt men jag tror att man kommer att få en 
mycket högre kvalité också.” 
 
”Jag tror att det kommer att bli lite problem här i början med att då får man ju, 
av vilken kvalité vill ha då, har vi råd att betala för det eller kan vi ha det som vi 
haft det förut.” 

 

Dom respondenter som arbetar mot socialtjänsten har farhågor om att den personliga servicen 

gentemot deras användare kommer att bli sämre. Detta pga. att man kommer att dra in på den 

personal som åker ut och servar personligen. 

 

Stina säger: 

”Det är liksom, så kommer det att funka med färre än liksom det är idag, det har 
jag svårt att se, just det där att du inte kan ge servicen.” 
 
”Så, så jag har lite svårt att se att det ska bli bättre med färre människor.” 
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De flesta respondenterna menar att det blir en omställning för kunderna då personalstyrkan 

minskas. De kommer då inte att kunna få samma snabba service som de är vana vid.  

 

Ulla säger: 

”dom har sina tekniker som dom ringer till, alltså användarna är i de flesta fall 
väldigt alltså dom är vana att få hjälp nu, när jag ringer Kalle, kom! Tio minuter 
och han är här, och så kommer det inte att vara.” 

 

Sammanfattningsvis tolkar vi detta som att de användare som arbetar mer administrativt med 

IT kommer att få en bättre och snabbare service än de som tillhör förvaltningarna som arbetar 

mer mot individen, exempelvis socialtjänsten. 

 

 

6. Diskussion 
 

Syftet vi hade med denna undersökning var att studera och analysera medarbetares 

upplevelse av en organisationsförändring och se om det fanns några skillnader mellan mäns 

och kvinnors upplevelse. Därför gjorde vi det ur ett genusperspektiv, vi försökte genom vår 

analys se om det var något som kunde styrka detta. Vi vet att reaktioner på förändringar är 

individspecifika. Ahrenfelt (2001) pratar om begreppet reaktionsbildning som ”en dynamisk 

process mellan individen och den verklighet han eller hon lever och verkar i.” (s.193) Det vi 

också ville se utifrån detta var om det fanns några mönster för hur man upplever förändringar 

olika beroende på om individen är man eller kvinna. Detta eftersom det finns studier som 

visar på skillnader i män och kvinnors arbetsliv och vad det innefattar och då dels kring 

upplevelser. Östlin et al. (1996) menar som vi tidigare tagit upp att pojkar och flickor tycks 

hantera svårigheter på olika sätt genom att de tycks ha olika kognitiva responsstilar. Som de 

exempelvis menar att kvinnor oftast tar mer ansvar för att ge stöd, hjälpa, medla, förstå, 

acceptera mm. Detta är några skillnader som nämns, som vi diskuterat och försökt finna i 

analysen av respondenternas svar. Som vi tidigare skrivit har vi genom denna undersökning 

inte kunnat finna något som visar på några skillnader, utan vi tycker främst att de skillnader 

som visat sig tycks vara mer individspecifika eller beroende på vilken position de har på 

arbetsplatsen. Vi tycker ändå att det resultat vi fått fram av våra respondenter är av stor vikt 

att diskutera kring. Detta för att de synpunkter som framkommit kan vara viktiga att ha 

kunskap om vid genomförandet av en organisationsförändring.  
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6.1 Metoddiskussion 
 

Den kvalitativa metod som vi använt oss av tycker vi var det enda alternativet utifrån vårt 

syfte som handlar om personliga upplevelser. Olsson och Sörensen (2002) beskriver att 

kvalitativa studier innebär närhet till undersökningsproblemet eller ett inifrånperspektiv. De 

menar vidare att det ska finnas en närhet och öppen interaktion mellan informant och 

forskare. Det vi ser som styrkor med denna metod är bl.a. vår intervjuguide som bidrog till att 

respondenterna fritt kunde tala om sin upplevelse utifrån undersökningens syfte och 

frågeområden. Thomsson (2002) menar att det blir lättare både för intervjuaren och den som 

intervjuas att hålla fokus, samt att den som intervjuas kan känna en trygghet i att veta vad 

intervjun kommer att handla om. En annan styrka var att alla respondenterna tilläts att vi 

använde bandspelare vilket bidrog till att vår undersökning blev mer tillförlitlig och viktig 

information gick inte till spillo. Vi kan också känna att vår testintervju var till stor nytta 

eftersom vi kände oss säkrare på både frågorna och sättet att sköta bandinspelningen. 

Eftersom den kvalitativa studien inriktade sig på våra egna subjektiva tolkningar kan 

förförståelsen bli ett hinder och därför diskuterade vi hela tiden detta för att det skulle 

påverka oss så lite som möjligt under processens gång. Olsson och Sörensen (2002) skriver 

att ”Det subjektiva inslaget måste hållas under kontroll eftersom undersökningen skall kunna 

upprepas.” (s.15) 

 

En brist som vi ser med metoden är att vi inte har någon större erfarenhet av 

intervjusituationer vilket kan ha påverkat de svar vi fick. Samtidigt som också våra 

frågeställningar kan ha haft betydelse i sammanhanget eftersom vi upplevde att 

respondenterna ofta svarade med att använda sig av tredje person t.ex. man, vi osv. När det 

förekommer många svar i man och vi form menar vi att det kan kräva en djupare analys av 

textmaterialet. Vi anser här att vår analys kunde ha gett ett bredare perspektiv på skillnader i 

upplevelse av en organisationsförändring om vi inte haft den tidsbrist som en c-uppsats 

innebär. Det som vi också ser som en brist är att respondenterna på arbetsplatsen hade olika 

position i kommunen några i mer ledande ställning. Så här i efterhand kan vi se att det varit 

bättre om alla respondenterna haft samma position, så att säga samma förutsättningar på 

arbetsplatsen så att de yttre faktorer som kan ha påverkat upplevelsen blivit så få som möjligt.  
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6.2 Resultat diskussion 
 

I resultatdiskussionen följer vi de rubriker som vi arbetat efter i resultatet. Här diskuterar vi 

det som framkommit under resultat delen ur ett bredare perspektiv. 

 

6.2.1 Information  

 

I resultatet kan vi se att det finns skilda meningar när det gäller information kring 

organisationsförändringen. Vi anser att det bl.a. har att göra med vilken position som 

respondenterna har på sin arbetsplats. I och med att några medarbetare har en högre position 

och kanske då är mera insatt i själva förändringsarbetet får de informationen direkt från de 

personer som arbetar med förändringen medan de övriga medarbetarna får informationen av 

sin kollega på den ”högre” positionen. Detta kan bidra till att informationen blir otydlig pga. 

att den går så många vägar innan det når medarbetarna. När informationen och 

beslutsprocesser går långa vägar i en organisation kan det avgöra om informationen 

förvrängs. Sanningshalten av det ”rätta” budskapet sjunker beroende på hur många led den 

går innan den når en individ. (Angelöw, 1991) Som vi tidigare har pratat om så är det viktigt 

att informationen är innehållsrik och tydlig för att organisationsförändringen ska bli så bra 

som möjligt. Angelöw (1991) talar om att ”individer vill gärna ha direkt information om 

förestående förändringar. Att få höra om förändringar i andra hand, genom rykten, m m, leder 

till förvanskningar och ger lättare upphov till motstånd.” (s.25)  

När en organisationsförändring ska ske anser vi att det är en självklarhet att de som bär 

ansvaret för förändringens genomförande får med sig medarbetarna. En avgörande faktor att 

få med medarbetarna i förändringsarbetet och hur de tänker kring den är att ge bra och saklig 

information till de berörda. Känner medarbetarna att de inte får den information de vill ha så 

kan det bidra till att motivationen för förändringen sänks. Som vi tidigare nämnt, att en 

individs motivation är en viktig aspekt i allt en individ sysslar med och det är motivationen 

som avgör om den situation individen befinner sig i ska nå sitt syfte. Det är noga att se till att 

det som ska informeras når ut till medarbetarna och det gäller då att läsa av på vilket sätt just 

denna skara medarbetare behöver få informationen. ”Vilken information behöver just den här 

individen eller arbetsgruppen för att en ny verklighet skall skapas och en förändring av andra 

ordningen ska inträffa?” (Ahrenfelt, 2001, s.199) Det som Ahrenfelt pratar om anser vi är en 

viktig faktor för de ansvariga i en förändringsprocess att ha kunskap om för att på bästa sätt 

kunna nå ut med informationen. Ahrenfelt (2001) beskriver att ”Information är en 
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envägsprocess och en monolog, medan kommunikation är en flervägsprocess och en dialog.” 

(s.107) Vid en organisationsförändring är det viktigt att både ge information, men samtidigt 

ha kommunikation med de berörda. 

  

6.2.2 Reaktioner 

 

När förändringar sker så reagerar vi människor, hur vi reagerar har nästan alltid att göra med 

hur vi ser på förändringens art och hur jag är som individ. Blir det till något bättre eller blir 

det sämre, då i första hand för mig som individ. Hur man som individ ser på förändringar har 

oftast med ens grundtrygghet att göra. Som vi tidigare skrivit handlar grundtryggheten om de 

erfarenheter individen bär med sig, om de varit av positiv eller negativ art. Har dessa 

erfarenheter då med barndomsupplevelser att göra och är vi då färdigstöpta som vuxna? 

Herrting (1999) menar att mycket av forskningen tyder på att alla erfarenheter, även de vi får 

som vuxna, kan förändra vårt sätt att agera. Vi håller med och menar att alla upplevelser som 

är av god art genom hela livet kan bidra till vår inställning till förändringar. Förändringar kan 

skapa motstånd hos individen men de kan också vara välkomna. Angelöw (1991) beskriver 

att ”Förändringsviljan är sammankopplad men en önskan om eller insikt om nödvändigheten 

av förändringen,” (s.88) Att arbeta inom datavärlden innebär att hela tiden vara utsatt för ny 

information och snabba förändringar. Detta tror vi har betydelse för vilka individer som söker 

sig till dessa jobb, vi menar att detta är individer som tycker om när det händer något, de är 

oftast i grund och botten mer förändringsbenägna och därför inte i allmänhet motståndare till 

förändringar. I vårt fall är organisationsförändringen som förändring mycket välkommen av 

alla våra respondenter, de ser den alla som en nödvändighet och väntar på att få komma igång 

i den nya organisationen. Enligt Kurt Lewins teori om förändringsprocessens faser, anser vi 

att medarbetarna befinner sig i förändringsfasen som innebär att de berörda vill börja arbeta 

efter nya riktlinjer och det tillvägagångssätt som arbetet ska ha.  

 

Däremot tycker de inte att den är genomförd på ett bra sätt. En organisationsförändring som 

inte genomförs på ett bra sätt ur medarbetarnas synvinkel kan lätt skapa en stress hos 

individen. Som våra respondenter beskrivit, när de inte får tillräcklig information, att inte 

riktigt veta vad som ska hända, att inte ha kontroll, att det drar ut på tiden, detta är några 

exempel på faktorer som respondenternas kritik riktas emot. De beskriver även att de kan 

känna av en viss stress men ingen vill påstå att den är av negativ art. Detta tror vi också 

hänger samman med att detta är individer som är vana vid att stress kan uppstå i deras 
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arbetssituation och de har kapacitet att hantera den, i den mening att de har kontroll över sitt 

jobb och tror på sin förmåga. Som Karlsson (2001) beskriver att ”En person med dåligt 

självförtroende riskerar att stressas mer av situationer där han tror att han kommer att 

misslyckas” (s.353) 

 

Stress hänger ju nära samman med känslan av att ha kontroll, om individen dessutom får 

ökade krav i sin arbetssituation så menar man enligt Karaseks och Theorells krav-

kontrollmodell att ”Ju större belastningen/kraven är desto viktigare är det att vi själva kan 

styra och har kontroll över vår situation, annars ökar stressaktiveringen.” (Hertting, 1999, 

s.40) Som vi tidigare skrivit om driftångest och systemångest som är de två olika typerna av 

otrygghet som kan uppkomma hos en anställd under en organisationsförändring. Dessa 

hänger nära samman med känslan av kontroll och ökade krav. Därför menar vi att det är 

viktigt att medarbetare i en organisationsförändring har så mycket kontroll som möjligt över 

sin arbetssituation och därmed bör känna sig tryggare under förändringens gång. Om detta 

går att skapa så anser vi att man också kan behålla tryggheten bland personalen och därmed 

minska motståndet mot förändringen. 

 

6.2.3 Förändringens betydelse 

 

Våra respondenter kunde se att det både fanns möjligheter och hinder med den 

organisationsförändring som de befinner sig i. En av de stora anledningarna till att denna 

förändring sker är att den kunskap och kompetens som medarbetarna har som arbetar med IT 

inom kommunen blir samlad. Det är något som några respondenter ser som möjlighet med 

förändringen. När en sådan här förändring sker, att man i en organisation ska göra 

sammanslagningar, är den största vinsten att medarbetarna får ta del av varandras kunskaper. 

Det skapar tillfällen att utnyttja kunskaperna de innehar. En viktig förutsättning som 

Angelöw (1991) skriver är att ”förvärvade kunskaper och erfarenheter kommuniceras till 

andra personer inom organisationen och att dessa nyvunna insikter kan börja tillämpas och 

utnyttjas.” (s.117) Om medarbetarna tar del av sina nya arbetskollegors kunskap och 

erfarenheter vidgar det organisationens kompetensområde och det blir bra att ha denna 

kompetens på ett och samma ställe i organisationen.  

 

De hinder som respondenterna såg med denna organisationsförändring är något som de måste 

jobba med och eliminera för att den nya organisationen ska fungera på ett bra och smidigt 
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sätt. Eftersom denna förändring innebär att de olika förvaltningarna ska slås samman menar 

några respondenter att det kan uppstå kulturkrockar. Den kultur som en verksamhet är 

uppbyggd på är de värderingar och normer som kan komma från historiska händelser, av 

någon person som haft stark personlighet eller utvecklingsarbete. Det är kulturen som skapar 

känslan av samhörighet. (Karlöf, Helin Lövingsson, 2005) Det är viktigt att medarbetarna i 

den nya organisationen delger varandra vad som var viktigt hos dem för att sedan hitta en 

balansgång så att så många som möjligt känner sig tillfreds med det nya arbetssättet. I ett 

förändringsarbete bör man ha i tanken att undersöka och förändra värderingar som kan finnas 

i de olika arbetsgrupperna och inom organisationen. (Angelöw, 1991)  

 

Som en respondent nämnde så finns det möjlighet att kunna få den här nya organisationen att 

bli bra, men att det hela beror på kollegorna och att vissa känner ett motstånd till 

förändringen.  Det är därför viktigt att de ansvariga för förändringen tar reda på om det finns 

motsättningar och omotiverad personal, för att då kunna motivera dessa personer och därmed 

minska motsättningarna och få processen att gå framåt. Om det inte framkommer och man 

inte lyckas motivera alla så kommer förändringsprocessen gå långsammare framåt. Om inte 

motståndet bearbetas kommer processen att stanna upp och det är därför viktigt att de 

ansvariga för förändringen övar upp sin förmåga att hantera motsättningarna bland 

medarbetarna. (Ahrenfelt, 2001) 

 

De möjligheter som respondenterna såg var att vid en organisationsförändring kan 

medarbetarna känna att de får chans att utvecklas och pröva någonting nytt, vilket i sin tur 

kan göra att de känner en mer meningsfullhet med sitt arbete. Någon respondent såg positivt 

på att få lära sig ett nytt program som ingår i de nya arbetsuppgifterna och det leder till ökad 

kompetens inom området. Samtidigt som de nu får en ny chef som inte har sin kompetens i 

IT så måste medarbetarna bli bättre på att informera och skapa så bra underlag som möjligt 

för honom/henne så att bra beslut kan fattas. Organisatorisk inlärning är ett begrepp som 

man i samband med förändringsprocesser brukar utgå ifrån. Det centrala här är avlärning, 

omlärning och inlärning. (Angelöw, 1991) Även i denna organisationsförändring handlar det 

om att medarbetarna får lära sig någonting nytt, men även i mindre utsträckning använda 

något de redan kan. Samtidigt som de ser hinder ser de även möjligheter med att 

organisationen kan bli bättre, och att de själva kan gå framåt i sin yrkeskompetens.  
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6.2.4 Toppstyrd organisationsförändring 

 

Som vi tidigare beskrivit så finns det olika typer av organisationsförändringar med olika 

strategier, en där initiativet tas av personer i organisationsledning samt att det finns 

representanter från personalorganisationer, detta är den representativa förändringsstrategin. 

En där medarbetarna är delaktiga, vilket är den delaktiga förändringsstrategin, sedan har vi 

den strategi där det är organisationsledningen som tar initiativet som kallas för den 

toppstyrda. Vi vill mena att organisationsförändringen i vår undersökning i allra högsta grad 

är toppstyrd. Angelöw (1991) beskriver den toppstyrda förändringsstrategin som bygger på 

att det är få aktörer som så snabbt som möjligt ska finna en lösning för de problem som finns 

med organisationen. Det är organisationsledningen som tar initiativet och definierar 

problemet, sedan ombeds eventuellt en konsult att konkretisera och forma en lösning. 

Konsulten utreder sedan åtgärder som man bör vidta och utarbetar ett handlingsprogram som 

överlämnas till uppdragsgivaren. Alla våra respondenter känner att denna 

organisationsförändring är tagen över deras huvuden. De som mest talar för detta är att de 

menar att de inte har haft så stor möjlighet att påverka, de flesta menar också att de inte fått 

varit delaktig. Det har funnits forum för att komma med synpunkter via intranätet och de har 

haft stormöten med samlad personalgrupp. Att komma med synpunkter och ifrågasätta 

organisationen i en storgrupp anser vi inte alltid är det bästa sättet att få fram vad 

medarbetarna tycker, många tycker att det är svårt att prata i större grupper. Vi vill mena att 

man inom ledningen tillsammans med konsulterna skulle ha haft en bättre strategi kring 

delaktighet och påverkan för medarbetarna. Som Haslebo och Nielsen (1998) menar att det är 

en viktig konsultuppgift att ”skapa aktiviteter och färdigheter som befrämjar öppna dialoger 

där medlemmarna kan uttrycka synpunkter, lyssna till andras synpunkter, utforska och 

utmana dem.” (s.35) 

 

En av respondenterna säger: 

”så att det e ju liksom inte gått och påverka nånting eftersom man inte kan få ett 
riktigt svar om hur de liksom tänkt, hur invecklat blev inte det. Då har man liksom 
suttit med hundra man, vad sitter vi här för och vad liksom pratar dom om” 

 

När det gäller information, delaktighet och påverkan så är det mycket viktiga faktorer för 

motivationen och förståelsen hos personalen för organisationsförändringen. Här menar vi 

som vi tidigare beskrivet att det finns faktorer i en motivationsmodell som kan medverka till 

individer får en högre förändringsvilja. Detta är mycket viktigt för ledningen att ha kunskap 
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om för att få med medarbetarna i förändringen. Det borde ligga i största intresse för 

ledningen eftersom det enligt Angelöw (1991) ”gäller att informera om konkreta åtgärder så 

att de anställda ej finner åtgärderna ogenomtänkta och därför mobiliserar motstånd.” (s.93)  

Han fortsätter och beskriver det goda förändringsarbetet som han menar bygger på att man 

gör så många anställda som möjligt delaktiga i förändringsprocessen. 

 

6.2.5 Socialt stöd 

 

Det finns forskning som visar att socialt stöd har en positiv inverkan på oss individer, även i 

vår arbetsmiljö särskilt när det gäller lindring av stress. Karlsson (2001) beskriver fyra olika 

typer av socialt stöd: emotionellt, värderande, informativt, instrumentellt. Den typ vi talar om 

här är den emotionella som innebär bl.a. omtanke, vänskap, empati och förtroende. Detta är 

den typ av stöd som är den viktigaste, som inte motsägs av forskningen. Att även känna att 

jag kan vända mig till mina arbetskamrater om jag behöver hjälp rent praktiskt i mitt arbete 

är av stor betydelse. Theorell (2003) menar även han att det känslomässiga stödet är mycket 

viktigt och beskriver utifrån sin krav-kontrollmodell där han även lägger till det praktiska 

stödet från arbetskamrater och chefer ”Tangible support”, här menar han det praktiska 

konkreta stödet, som kan fås av exempelvis arbetskamrater och andra människor som man 

möter och relaterar till dagligen. Detta menar han kompletterar modellen och gör den ännu 

bättre. ”Att få stöd innebär att man kan få både praktisk och känslomässig hjälp” (s.17) Så vi 

vill mena att socialt stöd på arbetet innehållande dessa aspekter är mycket viktigt för 

medarbetarna och deras arbetsmiljö. 

 

Arbetskamrater och chefer har stor betydelse för hur man trivs på jobbet. En av 

respondenterna menar att, egentligen är det inte arbetsuppgifterna som är det viktigaste för en 

bra arbetsmiljö utan det är stämningen bland personalen. 

 
”Ja… för det är väl ju så att du kan ha ett ganska trist jobb om det är rätt 
stämning och det kan kännas meningsfullt, du kan ha ett väldigt, väldigt ska vi 
säga krävande och intressant och bra jobb men det är skit runt omkring så kan 
det ju bli ganska dåligt ändå.”  

 

Under en organisationsförändring är det inte ovanligt att det skapas oro i personalgruppen, 

särskilt om informationen är bristfällig. Här menar Angelöw (1991) att ”Det är t.ex. viktigt att 

anställda får goda möjligheter att diskutera sina upplevelser och problem, att det ges tid och 
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att det finns ett klimat som uppmuntrar detta.” (s.57) Det är också mycket viktigt att det finns 

en öppenhet från chefer och ledare som gör att personalen känner sig trygg, att det är okey att 

ta upp vad som helst. Chefer och ledare bör ha med sig allt detta i förändringsarbete det är 

också av yttersta vikt att de är så raka som möjligt till sina medarbetare, så som Ahrenfelt 

(2001) beskriver vad som kännetecknar en god förändringsledare, det är en person med mod 

kombinerat med ödmjukhet, liksom emotionell öppenhet och en god självkännedom. 

 

6.2.6 Kundnytta  

 

Vid en organisationsförändring är det viktigt att inte glömma bort de användare och kunder 

organisationen har. För att en organisation ska fungera och leva behöver den kunder. Karlöf 

och Helin Lövingsson (2005) skriver att 

 

 ”All organiserad verksamhet går ut på att skapa ett värde som är högre än 
kostnaden för att producera detta värde. Denna fundamentalistiska grundsats är 
tillämpbar både på komplexa koncerner, affärsenheter samt delar av 
verksamheter såsom IT, personal etc.” (s.144) 
 

De stora diskussionsämnena kring detta med kundnyttan har varit dels att servicen till 

användarna kommer bli bättre men även sämre beroende på vilken hjälp de vill ha samt att 

det kommer bli mer tydligt att servicen kostar pengar. En del av respondenterna befarar att 

deras nuvarande ”egna” användare kommer att få en sämre enskild kundhjälp dels beroende 

på kostnader men även när det gäller prioriteringsfrågor om vilka som ska ha hjälp först. 

Karlöf och Helin Lövingsson (2005) skriver att ”Det besvärliga ligger inte i att antingen 

arbeta med kundbehov eller med produktivitet och pris utan just svängningen mellan dessa 

två.” (s.145) 

 

Den service användarna nu kommer att få är beroende av om de är villiga att betala för den. 

Påverkande faktorer om användarna är villiga att betala är som Karlöf och Helin Lövingsson 

(2005) skriver att ”Detta innebär att kundens betalningsvilja påverkas såväl av nyttan 

(kvalitén) som av priset.” (s.145) Det vi känner är att när det tecknas avtal så blir det mer 

tydligt vilken hjälp användaren är berättigad till, men att det kommer att kosta pengar vilket 

är avgörande för hur mycket hjälp de olika användarna kommer att teckna i avtalet. 
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6.3 Slutdiskussion 
 

Att vi använde oss av ett genusperspektiv var ett sätt för oss att försöka analysera om det 

skulle visa sig att det var skillnad mellan män och kvinnor i upplevelsen av 

organisationsförändringen. Ganska tidigt i analysen fann vi att vi inte kunde se några 

skillnader. Frågan vi ställer oss då blir, hur kommer det sig att vi inte fann några skillnader? 

Mycket kanske det har att göra med vilken yrkesgrupp som blir studerad, vilken kultur som 

finns kring förändringar på arbetsplatsen och vad det är för sorts förändring. Vi tror att vårt 

val av arbetsplats kan ha betydelse för vårt utslag, kan det också vara så att skillnader mellan 

män och kvinnor i arbetslivet håller på att suddas ut. Kvinnor idag är mer inriktade på att 

göra karriär och börjar mer och mer arbeta sig in på de mer manliga domänerna i arbetslivet. 

Vi vet inte men vi tror att detta kan ha betydelse för utslaget. Eftersom vi gjorde vår 

undersökning på en IT-enhet tänker vi att de som söker sig till den typen av arbeten både män 

och kvinnor som individer är mer förändringsbenägna. Att arbeta i IT branschen anser vi är 

ett i grunden ganska stressigt arbete där man är van vid snabba förändringar och vi tror också 

att det är en viss sort av individer som söker sig till dessa yrkesområden. Om vi däremot hade 

gjort vår undersökning på en arbetsplats inom vården som också är kvinnodominerad kanske 

vårt utslag sett annorlunda ut.  

 

Våra respondenters upplevelse av organisationsförändringen handlar mycket om tydligheten i 

information och betydelsen av att få känna sig delaktig och kunna påverka den situation som 

de befinner sig i. Vår beskrivning av detta som helhet är att man som individ behöver känna 

att man har inflytande och att de på något sätt har kontroll över sin arbetssituation. Alla 

respondenter har i princip beskrivit att de inte känt sig delaktig och inte kunnat påverka den 

här situationen. När en individ känner brist på inflytande och det får fortgå under en längre 

tid anser vi att det finns risk för en ökad sjukskrivning bland personalen. Varför vi tror att 

sjukskrivningarna då kan öka, beror på att personalen känner mer stress i form av förlust av 

kontroll i den mening att de inte vet vad som kommer att hända, och som det i det här fallet 

att organisationsförändringen har dragit ut på tiden. I och med att förändringsprocessen tar 

lång tid menar vi att det är stor risk att motivationen hos personalen sjunker vilket i sin tur 

kan leda till att processen tar längre tid än beräknat vilket då kan påverka arbetsmiljön. 

 

Toppstyrda organisationsförändringar är inget ovanligt och vi är väl medvetna om att de kan 

vara nödvändiga i större organisationer. I detta fall anser vi att de inte har lyckats så bra med 
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att få all personal med sig. Utifrån att processen har varit mycket långdragen, delaktighet och 

påverkan i det närmaste obefintlig och att informationen varit bristfällig. Det vi ser som 

saknas för att en sådan här förändring ska bli så bra som möjligt är att man i första hand 

informerat och involverat personalen tidigare, att fler representanter från de olika 

förvaltningarna fått möjlighet att medverka, för att framföra medarbetarnas åsikter och 

synpunkter i början av förändringsarbetet tillsammans med konsulterna. Det viktigaste med 

detta är att konsulterna ska få en djupare kunskap om personalens arbetssituation för det är ju 

de som sedan ska arbeta vidare i den nya organisationen. Som vi ser det är alla individer i en 

personalgrupp lika viktiga ”kuggar” för att organisationen ska fungera på ett bra sätt. Det vi 

kan känna med denna organisationsförändring är att den är gjord i första hand utifrån 

ekonomiska aspekter, i den meningen att organisationen är ute efter att effektivisera arbetet 

och göra ekonomiska besparningar. Tyvärr kan detta ofta bli på bekostnad av personalens 

mående och kan då på längre sikt bli dyrbar.  

 

Tankar som vi bollat med varandra under arbetets gång är att det finns forskning som visar att 

män och kvinnor tänker, värderar, känner och handlar olika beroende på situation. Medan det 

även finns forskning som visar på att det också kan ha med personen som individ att göra, 

alltså det individspecifika. Eller är det så att: 

  

 ”Frågan är om dessa påstådda skillnader mellan män och kvinnors beteende 
överensstämmer med verkligheten, eller om vi har schablonmässiga åsikter om 
dessa skillnader, att det helt enkelt besitter en rad könsfördomar.” (Angelöw, 
Jonsson, 2000, s.97) 

 

Vi menar att det finns all anledning att forska vidare kring dessa ämnen, särskilt när det gäller 

kön och organisation. Det som slog oss under vårt uppsatsarbete var att vi inte fann några 

tidigare studier kring upplevelsen av en organisationsförändring ur ett genusperspektiv. 

Däremot finns det många studier kring kön och arbetsliv som exempelvis ledarskap, val av 

yrke, löneskillnader mm. De studier vi hittat som handlar om upplevelse inriktar sig mer mot 

individen. Det finns enligt oss många infallsvinklar att gå in på inom detta område och det 

skulle vara intressant om det gjordes en större studie än den vi gjort. Att se om det finns 

några skillnader i hur män och kvinnor upplever organisationsförändringar. Det skulle vara 

intressant att både titta på hur de påverkas och hur de hanterar detta i ett vidare perspektiv. 

Kan det vara så som Angelöw och Jonsson ställer frågan, att vi har schablonmässiga åsikter 

och besitter vi en rad könsfördomar? 
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Bilaga 1 

 

Intervjuguide 

 
Temaområden: 

 

 

• Upplevelse i stort av en organisationsförändring på arbetsplatsen  

 

• Positiva eller negativa reaktioner 

 

• Delaktighet 

 

• Möjligheter och hinder med en organisationsförändring 

 

• Påverkansmöjligheter 

 

• Kamratstöd 

 

• Kundnyttan/servicen 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide och underliggande frågor som stöd till intervjuaren 
 

 
• Upplevelse i stort av en organisationsförändring på arbetsplatsen  
 
- Har dina arbetsuppgifter förändrats? 
- Hur fick du reda på att en organisationsförändring skulle ske på din arbetsplats? 
- Har det sättet du fått informationen på bidragit till din inställning kring förändringen? 
 
• Positiva eller negativa reaktioner 
 
- Hur reagerade du när du fick reda på att en förändring skulle ske? 
- Hur ser du på dig själv som person när en större förändring sker i din närhet? 
- Varför tror du att just du som person ser på förändringar på detta sätt? 
- Har organisationsförändringen bidragit till en ökad (mental) stress i din 

arbetssituation? 
- Har dina kontrollmöjligheter över arbetssituationen förändrats? 
- Hur har de förändrats i så fall? 
 
• Möjligheter och hinder med en organisationsförändring 
 
- Vad ser du för möjligheter respektive hinder med organisationsförändringen? 
- Vad betyder organisationsförändringen för dig utvecklingsmässigt på arbetet? 
- Har kraven ökat på dig i din arbetssituation?  

(Tidsmässigt och kompetensmässigt) 
 
• Påverkansmöjligheter 
 
- Har du kunnat påverka din arbetssituation under förändringsprocessen? 
- Hur såg möjligheten ut att kunna påverka själva organisationsförändringen? 
- Har du haft möjlighet att komma med synpunkter som rört 

organisationsförändringen? 
 
• Delaktighet  
 
- Har du känt dig delaktig under förändringsprocessen? 
- Hur uppfattar du känslan av tillhörighet/delaktighet i den nya organisationen? 
 
• Kamratstöd 
 
- Har du känt att du fått det stöd som du behöver från arbetsledare/chefer? 
- Har du känt att du fått det stöd du behöver från dina arbetskamrater? 
- Har arbetsklimatet förändrats när det gäller gemenskapen i arbetsgruppen? 
 
• Kundnyttan/servicen 
 
- Hur påverkar organisationsförändringen servicen gentemot era kunder?  
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Bilaga 3 
 
 
 

Informationsbrev angående intervju  
 
 
Vi är två studenter som läser Rehabiliteringsvetenskap 120 poäng vid Mittuniversitetet i 
Östersund. Rehabiliteringsvetenskapliga programmet förbereder för arbetet med människor 
som har rehabiliteringsbehov, är i yrkesverksam ålder och ska åter till arbete. Utbildningens 
mål är att utveckla kompetens för att kunna mobilisera och frigöra resurser hos individen, 
men också på organisations- och samhällsnivå, när ohälsa eller handikapp föreligger eller 
befaras. Vi är nu inne på vår sista termin vilket innebär att vi ska göra en undersökning som 
sedan ska mynna ut i en c-uppsats.  
 
Anledningen till att vi kontaktar dig är att vi vill ombedja dig att vara oss behjälplig i vår 
undersökning. Vårt syfte med undersökningen är att studera och analysera upplevelser av en 
organisations förändring på en arbetsplats ur ett genusperspektiv. Vi har fått vetskap om att er 
arbetsplats är under omorganisering och vi är därför nyfikna på hur just du upplever detta. 
 
För att få svar på våra frågor kommer vi genomföra några intervjuer, dessa intervjuer 
kommer att bandinspelas om du som respondent godkänner det. Din medverkan kommer att 
vara frivillig och du kan när som helst avbryta din medverkan i undersökningen. Under 
processen försäkrar vi din anonymitet. Materialet från intervjuerna kommer under processen 
att hållas inlåsta för att sedan förstöras. Slutresultatet kommer ni att få ta del av när vår c-
uppsats är färdigställd.  
 
 
Vi hoppas att vi genom detta brev väckt ditt intresse och att du vill vara med i vår 
undersökning. 
 
 
Tack på förhand /  Catrin & Eva-Lena 
 
 
Catrin Göransson   Eva-Lena Olofsson 
catringoransson@telia.com  eva_lena79@hotmail.com
070-6018000    070-3485871 
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