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Abstrakt 
 

Omorganisationer har blivit allt vanligare och utgör en naturlig del i arbetslivet. 
En organisationsförändring innebär ett stresspåslag oavsett om individen upplever 
förändringen som positiv eller negativ. Mot denna bakgrund har syftet med 
studien varit att undersöka hur några enhetschefer vid en kommunal enhet upplevt 
och hanterat en pågående omorganisation. Fokus har legat på förekommande 
stressorer och användandet av olika copingstrategier. Sex enhetschefer har 
intervjuats om hur de upplevt och hanterat en pågående omorganisation. De 
förmedlade ett missnöje kring hur omorganisationen genomförts. Särskilt 
påtalades informationsbrist och låg delaktighet vilket i sin tur skadat 
enhetschefernas förtroende för ledningen. Dessa stressfaktorer har hanterats olika 
av enhetscheferna. Vanligast förekommande var emotionsfokuserade 
copingstrategier vilket sågs som en följd av en arbetssituation präglad av lågt 
beslutsutrymme.  Användandet av problemfokuserade copingstrategier fanns 
företrädesvis hos de enhetschefer med högre grad av kontroll i sitt arbete.  
 
 
Sökord: coping, stress, workstress, organisationsförändring, stresshantering 
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Inledning 
Utveckling och flexibilitet är idag mycket efterfrågade egenskaper hos såväl organisationer 

som människor. Med detta följer att organisationsförändringar blir allt vanligare och en 

naturlig del i arbetslivet. En förändring innebär ett stresspåslag oavsett om individen upplever 

förändringen som positiv eller negativ. Då många långtidssjukskrivna anger omorganisation 

som en av orsakerna till sin ohälsa (Theorell, 2001) vill vi undersöka hur en omorganisation 

upplevs med fokus på förekomst av stressorer och användandet av olika copingstrategier.  

 

På grund av allt stramare budgetramar har offentlig sektor under en dryg tioårsperiod 

genomgått omfattande nedskärningar och omorganisationer. Det utgör också orsaken till den 

kommunala omorganisation som är föremål för den här studien. 

 

Omorganisation 

Det har på senare tid skett stora omvandlingar på arbetsmarknaden inom såväl privat som 

offentlig sektor. Inte ens den mest välvilliga chef kan sätta sig emot samhällsutvecklingen, 

med ökad internationalisering och hårdnande konkurrens, och dess påföljande 

effektiviseringar och jakt på personalkostnader. Organisationerna har blivit plattare och 

magrare vilket lett till ökad tidspress och höjda prestationskrav (Leander, 2002).  

 

Forskare på Karolinska institutet har presenterat en undersökning där majoriteten av 

långtidssjukskrivna med diagnosen utmattningsdepression uppgivit upprepade 

omorganisationer som ett skäl till ohälsa (Theorell, 2001). Bosse Angelöw har i sin forskning 

kring organisationsförändringar fokuserat på betydelsen av hur en omorganisation genomförs. 

Ett konstruktivt förändringsarbete, menar Angelöw, skapar inte ohälsa. Han menar dessutom 

att ”Det är genom förändringar och utmaningar som vi utvecklas, personligen och 

yrkesmässigt” (Angelöw, 2000, s. 19). 

 

Omorganisation kan innebära såväl positiva som negativa förändringar för individen. Å ena 

sidan kan det innebära en nytändning och snabbare karriärmöjligheter å andra sidan kan det 

innebära kontrollförlust och ökad arbetsbelastning. Om organisationsförändringen upplevs 

som positiv eller negativ är ofta avhängigt på vilket sätt den genomförs. Tillit, trygghet, 

delaktighet, riklig och korrekt information är alla faktorer som kan bidra till att en 
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organisationsförändring välkomnas av medarbetarna. (Angelöw, 2000) Motsatsen kan skapa 

reaktioner av starkt motstånd vilket i förlängningen kan bidra till ohälsa.  

 

”Att kontrollförlust i arbetet kan medföra ökad sjukdomsrisk är något att tänka på när 
man planerar att omstrukturera arbetet på en arbetsplats. Om många personer får 
förändrade arbetsuppgifter som innebär mindre kontroll, sämre status och mindre 
kompetensutvecklingsmöjligheter ökar risken för att sjukdomar skall uppstå” 
 (Theorell, 2003, s.45) 

 

I tabell 1 presenteras orsaker till vad som gör att personal reagerar positivt eller negativt till 

organisationsförändringar (Angelöw,2000, s.22). 

  

Tabell 1 Orsaker till positiv eller negativ reaktion på organisationsförändring 

___________________________________________________________________ 

Orsaker till motstånd mot  Orsaker till acceptans eller 
förändringar välkomnande av förändringar  
___________________________________________________________________ 

Hotad anställningstrygghet Trygghet  

Omplaceringar och förlust av  Bättre sociala kontakter 
sociala kontakter 

Försämrat arbetsinnehåll Förbättrat arbetsinnehåll 

Sämre förmåner Utökade förmåner 

Inkompetent arbetsledning Kompetent arbetsledning 

Lägre status Högre status 

Ingen förändringsvilja Förändringsvilja 

Låg delaktighet Delaktighet 

Bristande förtroende Förtroende 

Låg självkänsla Förstärkt självkänsla 

Bristfällig information Information 

Dåligt val av tidpunkt Bra val av tidpunkt 

Innebär ett hot Innebär en utmaning 
___________________________________________________________________ 
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Omorganisation i offentlig sektor 

Inflytande och kontroll i arbetslivet har förändrats med samhällsstrukturen. Under 1990-talet 

kunde man se ett trendbrott från 1970- och 1980-talens ökade inflytande till att det åter kom 

att minska i omfattning. Allra tydligast märktes det mot slutet av 1990-talet då anställda inom 

landsting, kommun och industri upplevde minskade möjligheter att påverka olika förhållanden 

i arbetet. (Theorell, 2003) Det var också då, på slutet av 1990-talet, som många och upprepade 

omorganisationer genomfördes främst inom kommun och landsting. Arbetsmiljöunder-

sökningar från den tiden vittnar om att främst kvinnor inom offentlig sektor, där man vet att 

det varit stora omorganisationer, har haft ökad sjuklighet och sjukskrivning (Theorell, 2003).  

 

Offentlig sektor skiljer sig från den privata på en rad områden. Här torde beslutsförfarandet 

vara det som utgör störst skillnad. På kommunal nivå är rollerna mellan tjänstemän och 

politiker i praktiken inte alltid solklara vad gäller vem som är initiativtagare till en förändring 

och vem som äger beslutet. Detta medför att personal inom en förvaltning ges visst utrymme 

att använda sina politiker som syndabockar vid förändringar och neddragningar. Att utse en 

syndabock är något som kan ”lindra egna inre konflikter och lätta på ångest som kan uppstå i 

samband med organisationsförändringar” (Angelöw, 2000, s. 31)    

 

Vad är stress? 

Stress är ett begrepp som vi stöter på dagligen i både media och folkmun. Det gör att det har 

fått många innebörder och en definition är därför på sin plats: 

 

”Psychological stress is a particular relationship between the person and the 
environment that is appraised by the person as taxing or exceeding his or her resources 
and endangering his or her well-being.” (Lazarus & Folkman, 1984, s.19)  
 

 
En sådan tolkning innebär att man inte kan generalisera vad i omgivningen som är stressande, 

utan det är helt avhängigt varje individs resurser att hantera sin omgivande miljö. Om detta 

dras till sin spets skulle man kunna hävda att problemet alltid ligger hos individen och dennes 

copingförmåga. Definitionen är ändå tilltalande då den framhåller samspelet mellan individen 

och miljön. 
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Stress är inte bara något negativt utan det kan också inspirera och höja prestationsförmågan. 

Då talar man om positiv stress. För att stress ska kunna vara positiv krävs dock balans mellan 

ansträngning och återhämtning. Malmström och Nihlén definierar positiv stress som:  

 

”en kombination av goda prestationer och höggradigt välbefinnande som kännetecknar 
människor som riktar sin energi på prioriterade saker och utnyttjar sina egna resurser på 
ett effektivt sätt, inte bara på arbetet utan i tillvaron totalt och därmed upplever en hög 
livskvalitet” (Malmström & Nihlén, 2002, s.10)   

 

Stressorer i arbetslivet 

Stressorer kallas de faktorer som utlöser stress. Stressorerna kan vara fysiska, psykologiska 

eller sociala. Buller är ett exempel på en fysisk stressor, rollkonflikt är en psykologisk stressor 

och dålig kamratskap en social stressor. Svenska arbetsplatser har internationellt sett legat i 

täten då det gäller att eliminera fysiska stressorer och nu har arbetsmiljöverket även börjat 

uppmärksamma de psykologiska och sociala faktorerna. (Engman, 2002)  

 

Exempel på förekommande stressorer i arbetslivet: 

• Rollosäkerhet  

• Rollkonflikt 

• Bristande information 

• Otydlig målformulering 

• Bristande handledning 

• Brist i ledarskapet 

• Dåligt socialt stöd 

• Låg kamratskap 

• Olösta konflikter 

• Lågt beslutsutrymme 

• Otrygghet pga. ständiga förändringar och nedskärningar 

• Många och svåra arbetsuppgifter under hård tidspress 

• Många enkla men monotona arbetsuppgifter 

• Känsla av meningslöshet (slöseri av tid på fel saker) 

• Frustration, att känna sig hindrad 

• Ouppklarade problem    

(Engman, 2002, s.63-71)  
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Vissa av dessa stressorer, såsom rollosäkerhet och rollkonflikt, uppstår vanligtvis vid 

omorganisation. Skulle det dessutom föreligga brister i ledarskap, informationsflöde och 

målformuleringar är risken stor att medarbetarna drabbas av ohälsa. Det är sällan arbetsbördan 

i sig som är den största risken för stressrelaterade sjukdomar, istället är det just 

organisatoriska faktorer som spelar den avgörande skillnaden (Karasek & Theorell, 1990).   

Som tidigare nämnts påpekar också Angelöw (2000) vikten av att medarbetarna vid en 

omorganisation känner tillit, trygghet, delaktighet och att de har tillgång till riklig och korrekt 

information. Detta går att relatera till hur viktig informationen kring företagets övergripande 

mål och strategier är för de anställdas välmående. Många undersökningar har gjorts kring 

sambandet mellan förutsägbarhet och stress där det i de allra flesta fall visat sig att 

stressreaktionen har varit mindre i de fall där förutsägbarheten har varit stor (Marklund et al, 

1999).  

 

Sjukskrivningarna har ökat lavinartat de senaste tio åren och några avgörande faktorer i detta 

är avsaknaden av kontroll över arbetssituationen, en låg möjlighet att kunna påverka 

utvecklingen på arbetsplatsen samt att man inte känner att man kommer till sin rätt. En annan 

faktor som kan leda till lågpresterande, men stressade, arbetstagare är ett svagt ledarskap 

(Malmström & Nihlén, 2002). 
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En modell som illustrerar vikten av socialt stöd, gott ledarskap, anpassade arbetsuppgifter och 

graden av beslutsutrymme är krav-kontroll-stödmodellen.  

 
 

Figur 1Krav-kontroll-stödmodellen. Från Theorell, 2003 
 
 
Figur 1 visar relationen mellan psykiska krav, det utrymme för beslut och det stöd som 

individer upplever att de får i sin arbetsmiljö. Stöd från chefer och arbetskamrater, 

stimulerande arbetsuppgifter och högt beslutsutrymme utgör gynnsamma förutsättningar för 

hälsa och trivsel på arbetsplatsen. Det omvända förhållandet skapar en grogrund för missnöje 

och stressrelaterad ohälsa (Theorell, 2003). 

 

Bland dem som, enligt modellen, upplever mycket spänt arbete har det, från att förr ha varit 

främst transportarbetare, blivit allt fler yrkeskategorier inom skola och sjukvård som anger att 

de har spänt arbete. Theorell menar att ”en del av detta beror sannolikt på att det ägt rum en 

lång serie omorganisationer, nedskärningar och sammanslagningar under senare år vilket 

har skapat stora krav på anpassning”. Han pekar samtidigt ut cheferna på våra arbetsplatser 

som en viktig målgrupp, för ”om dessa kan höja sin kompetens när det gäller stress och 

arbetsorganisation skulle mycket kunna bli bättre i arbetslivet” (I: Perski (red.), 2001, s.14). 
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En annan betydande faktor som påverkar upplevelsen av arbetet är belöning. Medarbetare 

förväntar sig relevant belöning för sina arbetsinsatser. Det handlar om lön likaväl som 

befordringsmöjligheter och positiv feedback. Den som inte upplever sig få uppskattning för 

sina insatser kan komma att känna frustration och meningslöshet i arbetet och därigenom inta 

en negativ inställning till arbetet (Malmström & Nihlén, 2002). 

 

Coping 

I dagens komplexa och föränderliga samhälle krävs en förmåga att kunna hantera stress. Det 

gäller även att kunna balansera höga krav och god prestation med lika stor del återhämtning 

och välmående (Malmström & Nihlén, 2002). Stresshantering brukar benämnas coping 

(bemästrande) vilket står för individens sätt att hantera stressorer. Lazarus och Folkman 

definierar coping som:  

 

”constantly changing cognitive and behavioral efforts to manage specific external and/or 

internal demands that are appraised as taxing or exceeding the resources of the person.” 

(Lazarus & Folkman, 1984, s.141)  

 

Det finns ett flertal sätt att benämna kategorier av copingstrategier. En vanligt förekommande 

kategorisering är problem- och emotionsfokuserad coping. Problemfokuserad coping innebär 

att individen fokuserar på problemet och anstränger sig för att förändra den faktiska 

situationen som upplevs som stressande. En strategi kan exempelvis vara att söka information 

om vad som behöver göras och sedan försöka förändra omgivningen eller det egna beteendet. 

Emotionsfokuserad coping innebär att reglera den känslomässiga reaktionen, utan att ta itu 

med det egentliga problemet. Genom denna typ av strategi förändras inte den faktiska 

relationen till omgivningen, utan bara individens uppfattning och tolkning av den (Lazarus & 

Folkman, 1984). Emotionell coping ses oftast som ett sekundärt val men Theorell, Westerlund 

och Oxenstierna anser att effektiv coping innebär att individen upplever överensstämmelse 

mellan sina känslor och sitt förnuft. I vissa negativa oundvikliga situationer är 

emotionsfokuserad coping effektiv och kommer då till uttryck som vanliga 

försvarsmekanismer såsom förnekande, bortträngning och rationalisering (I: Theorell (red.),  

2005).   
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Exempel på problemfokuserade copingstrategier  

• Planerad problemlösning 

• Konfrontation 

• Göra upp en handlingsplan 

• Söka socialt stöd 

• Söka information 

• Söka alternativa lösningar 

• Väga för och nackdelar och aktivt välja 

• Vidareutbilda sig  

• Prioritera  

(Lazarus & Folkman, 1984, s.152-153) 

 

Exempel på emotionsfokuserade copingstrategier   

• Förnekande 

• Distansering 

• Bortträngning 

• Rationalisering 

• Undvikande 

• Positiv omtolkning 

• Självkritik 

• Uppgivenhet 

• Ventilering 

• Selektiv uppmärksamhet 

• Missbruk 

(Lazarus & Folkman, 1984, s.150-151) 

   

Theorell m fl. menar att personer med lågt beslutsutrymme i sitt arbete har ett mer 

emotionsfokuserat copingmönster (I: Theorell (red.), 2005). När man talar om inflytande på 

arbetsplatsen kan man dela in det i två huvudkomponenter dels den givna som arbetsplatsen 

står för, dels den enskildes kompetens att utöva kontroll över sin situation. De personer som 

givits möjligheten att utveckla god kompetens att ta kontroll över oväntade situationer i 

arbetet kommer att ta kontroll. Denna kompetens kan man utveckla i många olika forum men 

framförallt kan man i en god, demokratisk arbetsmiljö utveckla den vidare (Jeding, Hägg, 
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Marklund, Nygren, Theorell, Vingård, 1999). Studier gjorda på enäggstvillingar visar att 

copingförmågan inte är medfödd utan inlärd. Det innebär att vi alltid kan förbättra vår 

förmåga att hantera stress. Dessa studier och upptäckten av copingförmågans betydelse är av 

stor vikt då det visat sig att man genom att träna sin förmåga att hantera stress kan påverka 

sjukdomsförloppet vid stressrelaterad ohälsa (a.a.).  

  

Möjligheten att utveckla sina copingstrategier minskas i en arbetsmiljö där man enligt krav-

kontroll-stödmodellen haft en lång period av spänd arbetssituation, dvs. hög kravnivå och lågt 

beslutsutrymme. I en organisation där personal varit i obalans, enligt krav-kontroll-

stödmodellen, kommer det att ta längre tid för samma personal att utveckla goda 

copingstrategier, även om arbetsmiljön förbättras, än i en organisation där man varit i balans. 

Det omvända gäller för en arbetsplats med god balans mellan krav och kontroll. Dess personal 

kommer att klara av en period med spänt arbete eftersom det tidigare funnits utrymme att 

skapa goda copingstrategier (Theorell, 2003).  

 

Malmström och Nihlén (2002) menar att det sällan är de yttre omständigheterna i sig som gör 

att stress leder till ohälsa. Oftast handlar det om bristande förmåga att hantera stress när den 

uppkommer. Risken finns dock att mycket fokus på stresshantering och individens ansvar för 

upplevd stress gör det lätt, som arbetsgivare, att helt lägga ansvaret hos individen. Det är 

därför viktigt att komma ihåg att det alltid finns ett organisationsperspektiv på stress och att 

stress på en arbetsplats endast kan påverkas om man har båda perspektiven i åtanke. (Jeding et 

al, 1999). Även Theorell menar att man måste beakta både omgivningen och individen när 

man ska åtgärda skadlig stress (Theorell, 2003). För att, utifrån krav-kontroll-stödmodellen, 

uppnå ett idealt förhållande måste stressorerna i omgivningen undanröjas genom att t ex 

åtgärda arbetssituationen. Dessutom måste individen stärkas i sin kompetens att hantera 

stressorer (Theorell, 2001). 

 

I sammanhang där man talar om stress och copingförmåga bör även andra begrepp, som 

empowerment och locus of control, nämnas. Empowerment betyder egenmakt och syftar på 

den makt som individen har över sin egen situation. Locus of control handlar om var 

individen förlägger möjligheten att åtgärda ett problem. Man talar om intern och extern locus 

of control där den interna står för att man anser att kontrollen ligger inom en själv medan man 

med extern locus förlägger kontrollen i omgivningen eller utanför det egna jaget (Theorell, 

2003). 
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Den studerade omorganisationen 

Syftet med omorganisationen vid den studerade förvaltningen var att få en budget i balans. 

Omorganisationen gick ut på att man bildade en gemensam stab för både äldreomsorg och 

handikappomsorg. Det medförde en besparing av 5 tjänster, omreglering av 3 befattningar och 

integrering av ytterligare 3 befattningar i andra verksamheter. Med denna 

organisationsförändring följde även en omfattande flytt av medarbetare. Förvaltningens nya 

gemensamma stab har flyttat in i f.d. handikappenhetens korridor i kommunhuset, där bl. a 

handikappomsorgens enhetschefer tidigare hade sina kontor. Dessa har, med några undantag, 

under våren 2006 utlokaliserats från kommunhuset. 

 

I socialnämndens beslutsprotokoll nämns, som argument för omorganisationen, att ”De 

gemensamma funktionerna används i skilda omfattningar av verksamheterna”. Ett annat 

argument är att ”Handikappomsorgens enhetschefer erhåller service ifrån 

handikappomsorgens assistenter med till exempel schemaläggning och löneadministration”, 

vilket egentligen ingår i enhetschefernas ansvarsområde. Dessutom påpekas att 

förändringsarbete pågår i den utförande verksamheten och att det därför är ”viktigt för 

trovärdigheten att visa på att besparingar sker där det finns möjlighet, på alla 

verksamhetsnivåer” 1. 

 
Handikappomsorgen övergick, från landstinget, till kommunalt ansvar 1995. 1996 överfördes 

även socialpsykiatrin till kommunen och lades då under handikappomsorgen. Dessa 

verksamheter har sedan dess utgjort Handikappenheten i den studerade kommunen. 2003 

genomfördes en organisationsförändring som innebar att föreståndartjänsterna på 

gruppboendena försvann och ersattes av enhetschefer med ansvar för minst tre gruppboenden 

var. I juni 2005 gav Socialnämnden i uppdrag till förvaltningen att göra en översyn av hela 

verksamheten. Förslaget till omorganisationen fastställde Socialnämnden i december 2005 

och i januari 2006 tog Personalutskottet beslut att genomföra de personalförändringar som 

föreslagits för den pågående omorganisationen2  

 

                                                 
1 Socialnämndens beslutsprotokoll, se etiska överväganden. 
2 Personalutskottets beslutsprotokoll, se etiska överväganden  
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Under november 2005 genomfördes en enkätundersökning bland samtliga inblandade. I 

förvaltningens konsekvensanalys3 anges majoriteten, av de medverkande i 

enkätundersökningen, välkomna förslaget till förändring. En minoritet uttryckte oro för 

förlorad kompetens och för framtiden när handikappenheten splittrats. Både i 

förvaltningsledningens egen översyn och i enkätsvaren4 framkom att det ansågs finnas en 

otydlighet i organisationen vad det gällde arbetsuppgifter och ansvarsområden 

 

I konsekvensanalysen påpekas att arbetsmiljöfrågan är beroende av att omorganisationen 

genomförs snabbt och smidigt samt att det är viktigt med information och tydliga besked om 

tjänster och omlokaliseringar av kontor. 

 

 

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka hur några enhetschefer vid en kommunal enhet 

upplever och hanterar en pågående omorganisation med fokus på förekommande stressorer 

och användandet av olika copingstrategier.  

 

Frågeställningar 

 

• Hur har enhetscheferna upplevt omorganisationen? 

• Hur har enhetscheferna reagerat på omorganisationen? 

• Vilka känslor har omorganisationen väckt hos enhetscheferna? 

 

 

 

                                                 
3 Vård- och omsorgsnämndens konsekvensanalys, se etiska överväganden  
4 Vård- och omsorgsnämndens konsekvensanalys, se etiska överväganden  
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Metod 
Den här studien har en kvalitativ ansats. Utgångspunkten var att skapa en helhetsförståelse 

kring enhetschefernas upplevelse och hantering av omorganisationen. Intervjupersonernas 

berättelser har tolkats hermeneutiskt vilket innebär att författarnas förförståelse ligger till 

grund för tolkningen. När det tas hänsyn till erfarenheter, omgivning och socialt sammanhang 

ger tolkningen en vidare helhetsbild än vad de enskilda berättelserna förmedlar. Olsson och 

Sörensen (2001) beskriver det som att ”den enskildes syn på verkligheten avgörs av händelser 

såsom den enskilde upplever den” (s.62) 

 

Urval 

Vid förvaltningen arbetar tio enhetschefer vilket, med tanke på tidsbegränsningen i studien, 

ansågs vara ett för stort antal intervjupersoner. Från de tio enhetscheferna gjordes ett 

bekvämlighetsurval vilket innebar att de sex första som var anträffbara vid intervjutillfället 

fick utgöra studiens population. Alla sex var kvinnor i varierande ålder som arbetat olika lång 

tid med personalansvar. Några arbetade inom socialpsykiatrin och några inom 

handikappomsorgen vilket innebar att de ansvarade för olika stora personalgrupper. 

 

Procedur 
Utifrån kännedom om omorganisationen vid handikappenheten i den studerade kommunen 

togs kontakt med enhetens tf områdeschef. Områdeschefen informerades om studiens syfte 

och tillfrågades om möjlig medverkan från dem. Hon ställde sig positiv till studien, 

informerade och tillfrågade enhetscheferna om deras medverkan och gav sedan klartecken för 

start av studien. Områdeschefen tillsändes ett informationsbrev i vilket studiens syfte och 

tillvägagångssätt beskrevs (se bilaga 1). I brevet förklarades också vad en eventuell 

medverkan i studien skulle innebära för den enskilde. Brevet skickades av områdeschefen, via 

e-post, till samtliga enhetschefer. Därefter kontaktades enhetscheferna via telefon. En av 

författarna kände till arbetsplatsen sedan tidigare och hade haft kontakt med några av 

enhetscheferna. För att dessa relationer inte skulle inverka på studiens resultat fick den 

författaren kontakta och intervjua de enhetschefer hon inte haft kontakt med tidigare. 

Tidpunkt för genomförandet av intervjuerna bokades enskilt med de intervjupersoner som var 

anträffbara vid intervjutillfället. En intervjuguide utformades till stöd för att intervjuerna 

skulle besvara studiens frågeställningar (se bilaga 2). Intervjuerna genomfördes enskilt på 
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intervjupersonernas arbetsplats med bandupptagning. Längden på intervjuerna var mellan 25 

och 45 minuter. Materialet skrevs sedan ut av respektive intervjuare.  

 

Analys 

Analysen genomfördes i två steg, först enskilt och sedan gemensamt. Detta för att i möjligaste 

mån ta hänsyn till båda författarnas förförståelse. De nyckelområden som utkristalliserade sig 

i intervjumaterialet fick utgöra underrubriker i resultatavsnittet och kom att bli den röda 

tråden i diskussionen. 

 

Det finns många olika copingstrategier. Vi har funnit att copingstrategierna ofta delas in i två 

kategorier. Dessa kategorier benämns av forskare olika.  De benämningar som använts vid 

analysen i denna studie har varit emotions- och problemfokuserad coping (Lazarus & 

Folkman, 1984). Vad det gäller stressorer i arbetslivet har det i analysen inte tagits hänsyn till 

fysiska stressorer då de för studien inte varit aktuella.    

 

Etiska överväganden 

Den undersökta arbetsplatsen var liten och alla anställda får förmodas känna till 

enhetschefernas medverkan i studien. Det gjorde det extra viktigt att intervjumaterialet 

behandlades med största försiktighet för att säkerställa de medverkandes integritet. 

Intervjupersonerna har haft möjlighet att avbryta sin medverkan när som helst under arbetets 

gång. 

 

För att få kunskap om bakgrunden till den studerade omorganisationen har vi tagit del av 

kommunala beslutsdokument. Av hänsyn till arbetsplatsens anonymitet har dessa dokument 

dock inte tagits med i källförteckningen. 

 

Metodologisk diskussion 

Valet av hermeneutisk analysmetod föll sig naturligt då vi båda anser att man inte kan tolka 

en annan individs berättelse utan att ha sin förförståelse som utgångspunkt för tolkningen. Vi 

är medvetna om den kritik som finns mot att tolka med sina personliga erfarenheter som 

utgångspunkt (Thurén, 2003). Går det då att kontrollera om vi tolkat rätt? Litteraturen i 
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forskningsmetodik ger oss inga belägg för att vi, med denna metod, skulle ha tolkat varken 

rätt eller fel. Thurén (2003) skriver att ”Upplevelser och känslor är inte intersubjektivt 

testbara” (s.48). Givetvis har vi ändå, i utformandet av intervjuguide och vid analysen, 

eftersträvat god validitet. 

 

Inledningsvis funderade vi på att en av oss skulle genomföra samtliga intervjuer. En intervju 

är dock så mycket mer än det som hörs på bandet. Det som uttrycks och förmedlas med 

kroppsspråk och andra åtbörder tolkas omgående och blir en del av samspelet i intervjun. 

Därigenom skulle den av oss som intervjuat fått en helhetsbild som inte utan vidare hade 

kunnat förmedlas till den andra. Alternativt hade vi kunnat genomföra intervjuerna 

tillsammans men vi ville undvika inverkan från tidigare relationer samt undvika det negativa 

maktförhållande som skulle kunna uppstå med två intervjuare. För att vi båda ändå skulle 

kunna skapa en någorlunda helhetsbild över situationen valde vi att genomföra hälften av 

intervjuerna var.  

 

De sex enhetscheferna visade sig vara en heterogen grupp vilket är eftersträvansvärt i en 

kvalitativ studie. Det ökar möjligheten att få flera olika infallsvinklar på det man vill studera 

(B. Landstad, personlig kommunikation, 18 maj, 2006). De olikheter som i analysen visade 

sig vara av störst betydelse var att enhetscheferna ansvarade för olika stora personalgrupper, 

att anställningstiden varierade och att några hade kontor på kommunhuset medan andra var 

utlokaliserade i kommunen.  
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Resultat 
 

Behov av förändring 

Intervjupersonerna var eniga om att den tidigare organisationen hade brister. En uttryckte det 

som att ”det var ju missnöje redan innan” och en annan berättade att ”i april (före 

omorganisationens början, författarnas kommentar) […] mådde människor väldigt dåligt”. 

Det handlade dels om otydlig arbetsbeskrivning: ”många mådde väldigt dåligt i den 

organisation som fanns […] det var mycket otydlighet”. Dels handlade det om att 

handikappenheten hade blivit en självständig enhet gentemot resten av förvaltningen vilket 

bland annat uttrycktes som följer: ”lite isolerat känns det som” och ”ska vi bo i den här 

bubblan?” Uttalanden som ” den här lilla, utan insyn” och ”det borde ju alla ha vetat och 

varför har det inte hänt nånting… men det är klart som sjutton att det inte har hänt nånting 

om det inte har kommit fram vissa saker” utgör ytterligare exempel på att intervjupersonerna 

upplevde sig lite på sidan om resten av förvaltning. 

 

Det fanns en allmän medvetenhet om att det krävs förändring för att något ska utvecklas. En 

intervjuperson menade att ”det måste ju förändras för att gå framåt också”.  Några 

intervjupersoner hade arbetat så länge i organisationen att omorganisationer blivit en naturlig 

del i arbetet: ”om några år igen då blir det en annan förändring”. 

 

Flera av intervjupersonerna hade, redan innan information gavs, en föraning om att en 

omorganisation var på gång. Det uttrycktes dels som en förväntad följd av den dåvarande 

situationen: ”vi kan inte gå här och trampa som vi gör” och ”jag tror man hade väntat sig att 

det skulle bli nånting, det låg liksom i luften”. Dels som en väntad fortsättning på tidigare 

omorganisation: ”förra omorganisationen som vi började med -03, då var det ju redan då tal 

om att det skulle bli andra förändringar”. En intervjuperson beskrev dock beskedet om 

omorganisationen som: ”det blev ju som en bomb som släpptes”.  

  

Sammanfattningsvis förmedlades i intervjuerna ett tidigare missnöje med organisationen, en 

upplevelse av att enheten var isolerad och att arbetsbeskrivningen var otydlig. De flesta hade 

haft föraningar om att en omorganisation var på gång. 
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Upplevelse av bristfällig information 

Uttalanden som ”det var för otydligt när det skulle hända […] skulle ha haft mer datum […] 

nu hände det hela tiden saker som man egentligen inte riktigt förstod” och ”tycker inte att 

man blivit uppdaterad” visar på en upplevelse av oklara besked och informationsbrist.  

 

I avsaknad av information uppstår ofta ryktesspridning och så var även fallet här. 

Intervjupersonerna konstaterade att ”det är ju alltid en massa rykten”. Vidare beskrev de 

problemet genom att säga ”då är det nån som har hört nåt som de inte riktigt kan stå för” och 

”Det blir ju att någon ljuger kan man ju tycka, en säger att det har getts information och en 

säger att man inte har fått den”. 

 

Intervjupersonerna berättade också om en frustration över att inte få några klara svar på hur 

deras arbetssituation skulle komma att se ut: ”vi har aldrig fått något riktigt svar utan bara, 

det får vi se sen”, även behovet av vetskap om framtiden påtalades: ”Det kanske blir bättre 

om man vet var man ska sitta, vilka arbetsuppgifter”  

 

Intervjupersonerna funderade över att önskan om att få information kan vara olika. Dels att 

information kan vara en förutsättning för trygghet och kontroll: ”hade man fått veta det 

tidigare hade man kunnat förbereda sig”. Dels något som utgör ett hot: ”om man är rädd för 

förändringar då vill man ju inte veta heller”. 

 

Sammanfattningsvis förklarar intervjupersonerna att de varken tycker sig blivit uppdaterade 

eller fått tillräcklig information. De hade inte heller fått klara svar på sina frågor. 

Konsekvensen blev att det uppstod ryktesspridning. Hade enhetscheferna fått tydligare 

information tror de att de kanske hade kunnat förbereda sig inför förändringen. 

 

Upplevelse av forcerat genomförande 

I intervjuerna framhölls att planeringen varit bristfällig: ”skulle ha varit mer tid till 

planering”, vilket bland annat resulterade i att omorganisationen upplevdes forcerad: ”det 

kändes som att allt skulle gå så fort bara”. 
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Genomförandet av den fysiska omorganisationen nämndes särskilt som oplanerad och 

forcerad: ”en del fick veta på eftermiddagen när de skulle flytta dagen efter” och ”Nu slängde 

man runt folk […] så fick inte alla plats […] inte vet vart dom ska flytta nånstans och dom ska 

flytta igen”. 

 

Förlorad tillit 

Intervjupersonerna kom i sina berättelser att beröra ledarskap som en del i upplevelsen av 

omorganisationen. De uttrycker att ”det är en konst att vara chef, få folk med sig och inte mot 

sig”. I ett gott ledarskap gäller det ”Även om man inte köper allt vad folk säger så måste man 

ändå lyssna och visa att man bryr sig lite grann”. 

 

Ledarskapets betydelse framhölls i intervjuerna då det sades att ”det handlar ju mycket om 

den som jag har som chef över mig […] jag måste ha tryggheten och stöd”.  

Intervjupersonerna berättade om enhetschefsträffar där all tid gått till information: ”så vi hann 

ju aldrig ta upp våra frågor”. Den, tidigare nämnda, bristfälliga informationen medförde att 

förtroendet för ledningen minskade: ”hur mycket än information som har kommit så finns ju 

alltid en misstanke, har de sagt allt nu. Det blir ju så, om man tappar tilliten”. De önskade 

också få ”mer gehör för det man säger, att det är nån som lyssnar, att man får fram 

åsikterna” . 

 

Sammanfattningsvis såg intervjupersonerna det som viktigt att en chef har förmåga att få 

medarbetarna med sig, kunna lyssna och ta människor på allvar. Förtroendet för ledningen var 

skadat då de beskrev att de inte litade på den information de fick. 

  

Känsla av låg delaktighet 

Delaktighet i förändringsprocessen framhölls vara av stor vikt. Det behövde inte handla om 

att bestämma eller styra över detaljer utan snarare om en känsla av att ” man ändå få vara 

med och tro att man bestämmer”. Intervjupersonerna uttryckte sig ha saknat inflytande och 

menade att ”vi är ju inte delaktiga överhuvudtaget”. Det jämfördes också med tidigare 

omorganisationer där det bildats arbetsgrupper för att skapa inflytande från personalens sida. 

Konkret gavs exemplet att de hade velat vara med och tycka till om den fysiska flytten: ”låtit 

folk vara med […] var kan ni tänka er att sitta nånstans”. 
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Upplevd gruppstyrka 

Alla intervjuade var eniga om att enhetscheferna som grupp blivit starkare till följd av 

omorganisationen. En uttryckte att ”nu säger vi vad vi tycker och banne mig händer det 

ingenting då tänker inte vi vara tyst”. En annan framhöll bristerna i hur omorganisationen 

genomförts som bidragande till den nya sammanhållningen: ”vi har blivit stark i 

arbetsgruppen måste jag säga efter den här, vad ska jag säga, fula behandlingen dom har 

gjort”. Den ”fula behandlingen” till trots har den gemensamma upplevelsen av utsatthet stärkt 

gruppidentiteten: ”vi har svetsats samman, vi känner att vi måste bli starkare för att klara det 

här”. 

 

Efterfrågad arbetsbeskrivning 

Redan innan omorganisationen startades hade önskemål framförts om en tydligare 

arbetsbeskrivning. Intervjupersonerna berättade att ”det var många som hade otydlig 

målplanering och otydlighet i vad de skulle göra”. Med den otydliga arbetsbeskrivningen 

kom också yrkesrollerna att bli lite otydliga och det berättades att ”kanske det har varit lite 

småchefer som har styrt underifrån”. 

 

En del i omorganisationen var just att ge enhetscheferna en tydligare roll och mer formellt 

personalansvar. Tydligheten var, som nämnts, välkommen och väckte förhoppningar: ”det 

måste ju må bli nåt bättre utav det här”. Då ansvarsfördelningen inte var helt klarlagd 

upplevdes vissa moment överflödiga och saknade mening: ”Fast du är chef och kan, ska, 

bestämma så ska man ändå ta kontakt med överordnad […] fast det i slutändan är det du som 

tar beslutet ändå”. 

 

Arbetsbeskrivningen var ännu inte klar vilket medförde frustration och oro inför framtida 

arbetsbelastning. Enhetschefer inom handikappomsorgen hade generellt ansvar för större 

personalgrupper än enhetschefer inom socialpsykiatrin och hade haft hjälp av assistenter med 

viss del av personaladministrationen. Dessa assistenttjänster ingick i besparingen av tjänster 

och de berörda enhetscheferna befarade en ökad administrativ arbetsbörda och menade att 

”det här mäktar vi inte med så småningom”. En enhetschef beskrev en känsla av uppgivenhet 

och sade att ”jag jobbar på som vanligt”. De enhetschefer som arbetade inom 

socialpsykiatrin tyckte inte att arbetsbelastningen skulle öka nämnvärt av att all 
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personaladministration skulle komma på deras ansvar: ”vi har liksom gjort det här ändå” De 

kunde känna mer tillförsikt och menade att ”då får man försöka att prioritera andra saker”.  

 

Sammanfattningsvis efterfrågade enhetscheferna en tydligare arbetsbeskrivning som skulle 

klargöra yrkesrollen och med den följande ansvar. Det fanns en oro för att arbetsbelastningen 

skulle öka och den oron hanterades olika. 

  

Försämrat arbetsklimat 

Stämningen vid enheten förändrades dramatiskt i och med beskedet om omorganisationen: 

”där var ju ett rent kaos och förtvivlan och så kommer de här påhoppen och liksom det här 

personliga”. De känslor som då uppkom fanns, vid intervjutillfället, fortfarande kvar och 

påverkade arbetsklimatet: ”så himla negativt hela tiden så att man blir alldeles slut av det och 

då kan det vara jätteskönt att åka härifrån”. Det var tydligt hur stämningen nästan hade satt 

sig i väggarna i korridoren på kommunhuset. Intervjupersonerna berättade att ”alla pratar så 

mycket om det jämt, varje fikarast”.  En uttryckte att ”dom som försöker vara positiva, dom 

orkar ju inte till slut”. 

   

En del i omorganisationen var att omlokalisera enhetscheferna. Några hade redan flyttat 

medan andra har fått en tillfällig arbetsplats i kommunhuset. De som flyttat uttryckte lättnad 

över att inte sitta kvar i kommunhuset: ”vi har inte det här negativa som de som sitter kvar i 

huset har. De är ju väldigt negativa och det förstår jag, de är ju kvar medan vi har fått flytta” 

och ”det är liksom inge roligt att fara in till kommunen när man ser hur alla mår dåligt”. De 

förklarar också att flytten inneburit ”att man inte har drivits med i de negativa samtalen som 

finns i en korridor och tryckt stämning och folk mår dåligt” och att man måste vara på sin 

vakt för att inte ta med sig den negativa stämningen: ”kommer man in i kommunhuset så blir 

jag påverkad, uh vad hemskt det känns, vad negativt det är här, åh då måste vi skärpa oss här 

så att vi inte tar energin till det här”.   

 

Sammanfattningsvis beskrevs arbetsklimatet som förändrat till det negativa. Den negativa 

stämningen upplevdes svår att bryta. De enhetschefer som inte längre var stationerade i 

kommunhuset uppgav sig inte bli lika påverkade av stämningen. 
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Diskussion 
 

Behov av förändring 

Människan har behov av trygghet och stabilitet. Talesätt som att ”ryckas upp med rötterna” 

och ”vara som ett löv för vinden” klingar båda negativt. Men människan har också behov av 

förändring och utveckling för att bli stimulerade. Förändring anses helt enkelt vara en 

förutsättning för utveckling (Angelöw, 2000). Även intervjupersonerna i studien uttryckte att 

det innan omorganisationen funnits ett missnöje med den rådande situationen och behov av 

förändring, vilket också uttrycktes i förvaltningens egen personalenkät. Grunden till missnöjet 

var en otydlig arbetsbeskrivning, att enheten upplevdes isolerad och ett, till viss del, skadat 

förtroende till chefer och ledning. Redan innan omorganisationen fanns det alltså en rad 

stressorer på arbetsplatsen, en obalans enligt krav-kontroll-stödmodellen. Dessa torde ha 

försämrat förutsättningarna för medarbetarna att utveckla goda copingstrategier och orka med 

de påfrestningar en omorganisation medför (Theorell, 2003). Samtidigt skulle detta missnöje, 

med den tidigare organisationen, kunna ha bidragit till en vilja och öppenhet för förändring.  

 

Det ekonomiska läget i förvaltningen hade varit på agendan sedan ett par år tillbaka och flera 

av de intervjuade menade att de haft på känn att en omorganisation skulle komma att bli 

verklighet. De uttryckte att det var ohållbart att fortsätta som man gjorde. Samtidigt som de 

uttryckte att arbetssituationen var ohållbar i längden gavs inga exempel på egna initiativ till 

att förändra situationen.  Möjliga förklaringar till att man inte tycks ha försökt göra något kan 

dels vara att en så stor och komplex organisation inte inbjuder den enskilde att agera och ta 

ansvar. Det är alltid svårt för en enskild medarbetare att sticka ut hakan och påpeka brister och 

eventuella oegentligheter inom en organisation, inte minst om upplevelsen har varit att man 

inte tidigare fått gehör för sina åsikter. I en offentlig organisation får man dessutom lägga till 

aspekten att beslut tas på politisk nivå vilket kan skapa en förskjutning av ansvar från den 

enskilde medarbetaren till ett abstrakt ”politikerna”. Det kan också vara så att dessa känslor av 

missnöje i efterhand har förstärkts. När man befinner sig mitt uppe i en situation är man 

benägen att anpassa sig och acceptera det rådande förhållandet. När situationen 

problematiseras och öppet ifrågasätts, som till exempel vid en omorganisation, kan missnöje 

som tidigare inte uttalats komma upp till ytan och förstärkas. 
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Det antagande, om ansvarsförskjutning, som beskrivs ovan tyder på användande av 

emotionsfokuserade copingstrategier (Lazarus & Folkman, 1984). Det kan handla om 

distansering och rationalisering såväl som uppgivenhet. Detta kan i sin tur vara ett resultat av 

den tidigare rådande arbetsmiljön med lågt beslutsutrymme och bristande stöd, vilken enligt 

krav-kontroll-stödmodellen får betecknas som ”iso-passiv” (se Figur 1) och hämmande för 

utvecklandet av copingstrategier (Theorell, 2002). 

 

Beskedet om organisationsförändringen mottogs olika av intervjupersonerna. Många hade en 

föraning om att det skulle bli en omorganisation medan andra blev väldigt chockade. Frågan 

inställer sig hur vissa kunde vara så oförberedda då andra tydligt uttryckte att 

omorganisationen varit på tal sedan 1-2 år tillbaka. Dels kan det handla om förnekelse, att inte 

vilja erkänna en förändring som väcker oro. Dels kan det helt enkelt handla om att alla inte 

haft tillgång till samma information. 

 

Upplevelse av bristande information 

Riklig och korrekt information anger Angelöw (2000) som en grundläggande faktor för att 

förändringar ska välkomnas av medarbetarna. Vikten av information har också betonats i den 

konsekvensanalys som togs fram inför omorganisationen. Trots detta upplever enhetscheferna 

att informationen varit mycket bristfällig. Vi frågar oss varför man, med en så uttalad kunskap 

om betydelsen av information, har startat en omorganisation utan att ha försäkrat sig om att 

nödvändig information funnits tillgänglig. Det är förvisso allmänt känt att det är mycket svårt 

att ge information i rätt mängd vid rätt tillfälle men i det här fallet tycks de ansvariga själva 

inte haft svar på exakt vad som ska genomföras och när.  

 

Bristande information är en betydande stressor. Av enhetscheferna har avsaknaden av 

information hanterats med att ventilera sin oro med varandra och det har lett till mycket 

spekulationer och ryktesspridning. Oklarheterna kring den information som givits har också 

bidragit till en allmän misstänksamhet, riktad både mot informationen i sig och även den som 

framfört den. En följd av spekulationer och misstänksamhet är i sin tur känslor av oro, 

ovisshet och kontrollförlust som i förlängningen kan leda till ohälsa. 

 

Intervjupersonerna upplevde att de inte blivit uppdaterade om vad som skulle hända. Ett 

alternativ hade varit att de inte hade accepterat informationsbristen utan själva, mer aktivt, 
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krävt att få information. Vår bild av situationen är att enhetscheferna inte har konfronterat 

ledningen vad det gäller bristen på information. Tänkbara orsaker kan dels vara att 

enhetscheferna inte haft tid och ork då deras arbetsbörda var stor, dels att arbetsklimatet inte 

uppmuntrade till ett sådant agerande. 

 

Upplevelse av forcerat genomförande 

I konsekvensanalysen poängteras, ur ett arbetsmiljöperspektiv, att genomförande av 

omorganisationen ska ske snabbt och smidigt men inte på bekostnad av planering. I 

intervjuerna framkommer dock att omorganisationen upplevts både forcerad och oplanerad. 

Kanske beror upplevelsen av det gått för snabbt på just den bristande planeringen. Vi tycker 

här att vi även ser ett samband med den bristfälliga informationen. Hade planeringen varit 

tillfredställande torde inte problemen kring informationen blivit så stora. 

 

Enhetscheferna beskrev planeringen kring den fysiska flytten som väldigt frustrerande. De 

talade mycket om hur människor blivit utplacerade utan att få veta det i förväg och utan att 

veta om de sedan skulle få sitta kvar på det nya stället. Det rum på arbetsplatsen som du kallar 

ditt eget, där du förvarar dina arbetshandlingar, där du tar emot besök, där du har din egen 

struktur och personliga föremål, är din fasta punkt på jobbet. Ambitionen i 

konsekvensanalysen verkar av någon anledning inte fullföljts genom hela planeringsstadiet, 

vilket kommit att ge upphov till mycket onödig frustration, ilska och besvikelse. Reaktionerna 

på den fysiska flytten är ett tydligt exempel på hur viktigt det är att få medarbetarna delaktiga 

i planeringen för att inte provocera fram känslor av motstånd till förändring (Angelöw, 2000). 

 

Förlorad tillit 

För en väl fungerande arbetsplats är ledarskapet A och O. Det handlar om ömsesidigt 

förtroende, lyhördhet, tydlighet och stöd. Förtroende för arbetsledningen är en förutsättning 

för att medarbetare ska kunna acceptera och välkomna förändringar (Angelöw, 2000). 

Intervjupersonerna förmedlade dock ett bristande förtroende för sin ledning. Det uttrycktes till 

exempel som att man inte längre litade på att man fick ta del av all information och inte 

upplevde sig få gehör för sina åsikter.  
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Om man utgår från krav-kontroll-stödmodellen framgår det tydligt hur viktigt stödet är för en 

god arbetsmiljö (Theorell, 2003). Stödjande ledarskap har stor betydelse för arbetsmiljön och 

brister i detsamma utgör en påtaglig stressor. Ledarskap handlar dock till stor del om 

människors personliga egenskaper som, till skillnad från idéer om organisationsstrukturer, 

inte bara kan omvärderas och bytas.  

 

Känsla av låg delaktighet 

En organisation som står inför förändringar har mycket att vinna på att skapa en känsla av 

delaktighet hos medarbetarna. Precis som framhölls i intervjuerna behöver medarbetarna få 

känna att deras åsikter tagits på allvar även om deras idéer inte blir verklighet (Angelöw, 

2000). Samtliga intervjupersoner gav uttryck för att de inte känt sig delaktiga i 

förändringsprocessen och känner fortfarande ilska och besvikelse över hur de blivit 

behandlade. Det är alltid svårare att acceptera uppkomna situationer där man inte upplever sig 

ha någon kontroll över det som sker. Att känna att man inte har något inflytande över en 

förändring som påverkar hela ens arbetssituation skapar motstånd (a.a.).  

 

Delaktighet och inflytande är oerhört viktiga faktorer för att uppleva kontroll över sin 

arbetssituation och känna förtroende för ledningen. Krav-kontroll-stödmodellen (Theorell, 

2003) illustrerar hur individens kapacitet att klara av höga krav är avhängigt graden av 

beslutsutrymme och stöd.      

 

Upplevd gruppstyrka 

Trots att handikappenheten beskrevs ha varit en självständig enhet uppfattade vi inte att det 

funnits någon allmän känsla av samhörighet. Däremot uttryckte intervjupersonerna en enig 

bild av att de, som grupp, blivit stärkta av omorganisationen. I stressfyllda och kaotiska 

situationer är det vanligt att människor söker socialt stöd hos varandra, vilket är exempel på 

en problemfokuserad copingstrategi (Lazarus & Folkman, 1984) Vi har också, utifrån 

enhetschefernas berättelser, förstått att de har pratat mycket med varandra om den rådande 

situationen. Den uppfattningen har vi fått dels för att de uttryckligen sade det, dels för att 

deras berättelser i många delar är likalydande. Således verkar de använt sig av ”ventilering”. 

Ventilering är en emotionsfokuserad copingstrategi som innebär att man dryftar problem och 

tankar med sina medmänniskor utan att aktivt ta sig an problemet (a.a.). 
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Ventilering och sökandet av socialt stöd kan uppfattas som två benämningar på samma 

företeelse. Skillnaden ligger i att ventilering bara handlar om ett behov av att ”prata av sig” 

medan sökandet av socialt stöd är ett aktivt försök att skapa nya forum i vilka man kanske kan 

komma vidare (Lazarus & Folkman, 1984). Vi värderar inte någon av strategierna högre än 

den andra då de fyller olika funktioner. 

 

Efterfrågad arbetsbeskrivning 

Utan tydlig arbetsbeskrivning och målformulering kan stressorer som rollosäkerhet, 

rollkonflikt, oro och känsla av meningslöshet uppstå. Så var fallet på den studerade 

arbetsplatsen. Därför var det inte förvånande att enhetscheferna önskade få en tydligare 

arbetsbeskrivning. Trots detta uttrycktes oro inför att den nya arbetsbeskrivningen skulle 

komma att innebära ökad arbetsbelastning och därmed högre krav. 

  

Oron inför den förväntat ökande arbetsbördan hanterades olika av enhetscheferna. Någon 

förmedlade en uppgivenhet och tyckte sig inte kunna se någon lösning på hur hon skulle ta sig 

an en än mer krävande arbetssituation utan jobbade bara på som vanligt. Andra menade att de 

genom prioritering skulle kunna hantera en ökad arbetsbelastning. Även i det här fallet 

hanterades stressorerna med skilda copingstrategier. Uppgivenhet är ett exempel på en mer 

passiv, emotionsfokuserad copingstrategi medan prioritering är en aktiv, problemfokuserad 

strategi (Lazarus& Folkman, 1984). 

 

Användandet av en copingstrategi beror dels på personliga erfarenheter, dels på vilken 

situation man befinner sig i. I det här fallet var arbetsbelastningen olika stor för 

enhetscheferna, med olika stora personalgrupper och administrativt arbete, vilket sannolikt 

fick betydelse för vilken copingstrategi som användes.  
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Försämrat arbetsklimat 

Enhetscheferna beskrev hur omorganisationen startat ett känslokaos fyllt av oro, förtvivlan, 

frustration och kontrollförlust. En arbetsmiljö fylld av så många stressorer genererar ett klimat 

i vilket positiva krafter har svårt att få näring. Mot den bakgrunden är det lätt att förstå de 

enhetschefer, med kontor inne på kommunhuset, som berättade att det var skönt att åka från 

jobbet. Likaså de andra, som drog sig för att göra besök i kommunhuset. I negativa 

situationer, där man som enskild inte känner att man har kapacitet att påverka, väljer man ofta 

att i största möjliga mån undvika situationen. I sådana negativa situationer kan 

emotionsfokuserade copingstrategier, som undvikande, under en kortare period vara effektiva 

(Theorell, Westerlund & Oxenstierna 2005).  

 

Sammanfattande diskussion 

De stressorer som i intervjuerna beskrevs ha förekommit, före och under den studerade 

omorganisationen, var rollosäkerhet, rollkonflikt, bristande information, otydlig 

målformulering, brist i ledarskapet, dåligt socialt stöd, lågt beslutsutrymme och frustration. 

Mot bakgrund av detta gavs det, i intervjuerna, också uttryck för ilska, besvikelse och 

försämrat arbetsklimat. Så behöver nödvändigtvis inte vara fallet vid en organisations 

förändring. Angelöw (2000) hävdar med bestämdhet att om förändringsarbetet bygger på rätt 

timing, tydlig information, trygghet och delaktighet brukar det välkomnas av medarbetarna. 

  

Inför omorganisationen hade majoriteten av enhetscheferna, i personalenkäten, uttryckt en 

önskan om tydligare arbetsbeskrivning och välkomnade förslaget till förändringen. Med det 

utgångsläget borde ledningen ha haft en suverän möjlighet att initiera en förändringsprocess 

där alla skulle ha kunnat komma att inta en positiv inställning och därigenom arbeta mot 

samma mål. Istället tycks man ha förbisett denna möjlighet, vilket också torde vara en av 

orsakerna till det missnöje som förmedlats i intervjuerna. 

 

De copingstrategier som vi tyckte oss kunna identifiera var sökande av socialt stöd, 

prioritering, förnekande, undvikande, uppgivenhet och ventilering. Majoriteten använde sig i 

huvudsak av emotionsfokuserade copingstrategier, vilket kan vara ett resultat av den brist på 

inflytande och delaktighet som beskrivits i intervjuerna. Lågt beslutsutrymme i arbetet leder, 
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som vi tidigare nämnt, till ett mer emotionsfokuserat copingmönster (Theorell et al, 2005) och 

för att utveckla ett copingmönster där man tar kontroll över sin arbetssituation måste man 

också ges möjlighet att utveckla den kompetensen i en god och demokratisk arbetsmiljö 

(Jeding et al, 1999).  

 

Gemensamt för de som använde problemfokuserade copingstrategier var att de ansvarade för 

förhållandevis små personalgrupper. Det gör att de haft lite större möjlighet att ta kontroll 

över sin arbetssituation vilket vi tror kan ha haft betydelse för valet av copingstrategi. 

 
Då organisationsförändringar är en del av vardagen i arbetslivet är det, för den som initierar 

en förändring, viktigt att ha kunskap om vilka faktorer som kan bidra till att medarbetare 

välkomnar och mår bra i förändringsarbete samt hur man skapar förhållanden där 

framgångsrika copingstrategier kan utvecklas. I den tidigare forskning, som vi kommit i 

kontakt med, behandlas stressorer i samband med organisationsförändringar och coping var 

för sig. Därför finns det utrymme för att vidare undersöka hur medarbetare hanterar de 

stressorer som kan uppkomma till följd av en organisationsförändring. 
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 
Hej 
 
Just nu genomförs en omorganisation på Din arbetsplats. Mot bakgrund av denna, och 
kunskapen om att en omorganisation påverkar alla medarbetare, är vi intresserade av att höra 
hur Du upplever och hanterar din nya arbetssituation. 
 
Vi läser vårt sista år på Rehabiliteringsvetenskapliga programmet vid Mittuniversitetet och 
skriver vår C-uppsats med fokus på medarbetares upplevelse av omorganisation. 
 
Uppsatsen kommer att bygga på intervjuer och vi hoppas att Du vill medverka vid ett 
intervjutillfälle.  
 
En C-uppsats är ett vetenskapligt arbete och vi tillämpar givetvis de etiska regler som gäller 
för vetenskapliga arbeten. Det innebär för dig att allt material avkodas och eventuella 
kassettband raderas så att skyddandet av Din identitet säkerställs. Du kan när du vill, utan att 
ange skäl, avbryta din medverkan i intervjun. 
 
Intervjuerna genomförs på arbetstid under april månad. Vi kommer inom kort höra av oss till 
Dig för att boka tid och plats för intervju. 
 
Om du har frågor eller av någon anledning inte kan delta kan du höra av Dig till oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lotta Prytz   XXXX-XXX XX 
Malin Walters  XXXX-XXX XX 
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Bilaga 2 

 

 

 

Intervjuguide 

 

Hur fick du information om omorganisationen? 

Hur reagerade du då? 

 

Vad kände du inför organisationsförändringarna? 

Berätta om hur du upplevt omorganisationen. 

Har omorganisationen påverkat dina tankar om framtiden? 

Har omorganisationen påverkat hur du känner för jobbet/att gå till jobbet? 

Vad har du gjort med den känslan? 
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