
 Abstrakt 

De senaste decennierna har vårt samhälle allt mer präglats av omorganisationer. 

Detta väckte ett intresse hos författarna att undersöka hur arbetstillfredsställelsen 

påverkas av detta. Valet föll på Försäkringskassan då denna organisation ständigt 

genomgår förändringar, det kan gälla lagändringar och andra större förändringar 

som den stora omorganisation Försäkringskassan genomgått de senaste två åren. 

Syftet med vår uppsats var att undersöka hur Försäkringskassans anställda 

upplevde sin arbetstillfredsställelse i samband med den senaste stora 

omorganisationen. Vi använde oss av en kvantitativ datainsamling med ett 

deskriptivt syfte, vi genomförde en enkätundersökning med i huvudsak frågor i 

VAS-skala. Studien genomfördes på ett utav Försäkringskassans Lokala 

Försäkringscenter (LFC) i region Nord. Urvalskriteriet var en anställningstid på 

minst fem år. Undersökningsdeltagarna var 26 stycken, varav fyra män, 

deltagarna hade en medelålder på 52,2 år. 

Resultatet visade på en förhållandevis hög arbetstillfredsställelse bland 

undersökningsdeltagarna. Vi drog slutsatsen att detta hade samband med det stora 

stöd respondenterna upplever sig ha fått av enhetschefer och arbetskamrater. 

 

Nyckelord: Arbetstillfredsställelse, Job satisfaction, Omorganisation, 

Reorganization. 

 
 
 
 
 

Arbetstillfredsställelse i samband med omorganisation 
 

 
KARLBERG ANNIKA 
SUNDSTRÖM MALIN 

 
 

Mittuniversitetet, Östersund 
Institutionen för hälsovetenskap 

Rehabiliteringsvetenskap, C 
Juni 2009 



 2 

Förord 
 

Vi vill framföra ett stort och varmt tack till vår kontaktperson på 

Försäkringskassan som snabbt besvarat både frågor och varit behjälplig under 

studiens genomförande, ett tack även till alla ni som deltog i studien. Till vår 

handledare Bengt Åkerström; du är guld värd! Tack för bra tips och konstruktiv 

kritik, utan dig hade vi fortfarande stått och stampat.  

 

Framförallt vill vi tacka våra familjer som under de senaste veckorna skött 
markservicen i våra hem. 
 

Östersund Maj 2009  

 

Annika Karlberg och Malin Sundström
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Bakgrund 
 
Vi lever i ett samhälle där ständiga omorganisationer pågår, att utveckla och 

förbättra är just en del av dagens samhälle. Samtidigt har antalet sjukskrivningar 

ökat drastiskt de senaste 10 åren på grund av bland annat högre arbetsbelastning 

och arbetsskador. Det har visat sig att dålig arbetsmiljö är en avgörande 

anledning, dock inte ensam, till en del av dessa sjukskrivningar men även till att 

en del anställda valt att ta förtidspension. Utmaningen för arbetsgivare och 

organisationer ligger därför i att förbättra inom vissa områden under 

genomförandet av en omorganisation, områden inom den fysiska såväl som den 

psykosociala arbetsmiljön. Den fysiska arbetsmiljön har utvecklats och blivit 

säkrare med åren. Det finns idag diverse hjälpmedel och säkerhetsanordningar för 

att minska risker för fysiska skador. Vad gäller den psykosociala arbetsmiljön 

finns det mycket för arbetsgivarna att ta hänsyn till i genomförandet av en 

omorganisation. Något som arbetsgivare och organisationsledningar kan tänka på 

vid förbättrings- och utvecklingsarbete är att en hälsosam arbetsplats ger bättre 

hälsa hos personalen som i sin tur ger bättre produktivitet samt blir mer 

inbjudande vid rekrytering av personal. Att vara en hälsosam arbetsplats kan 

innebära att arbetsmiljön förbättras utifrån de anställdas behov och 

förutsättningar, de kan vara både psykiska som sociala. En del kan vara att få 

balans mellan till exempel krav och kontroll, mellan ansvar och befogenheter samt 

mellan frihet och ansvar. Begreppet arbetstillfredsställelse har visat sig ha stor 

betydelse när det gäller personalens hälsa (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  

En organisation som genomgått flera förändringar senaste åren är 

Försäkringskassan. Utifrån ovanstående känns det intressant att undersöka hur 

Försäkringskassans personal upplevt den senaste omorganisationen med 

tyngdpunkt just på arbetstillfredsställelse. 

 

 

Hälsa 

Hälsa är ett begrepp som kan definieras utifrån olika dimensioner som exempelvis 

frånvaro av sjukdom. I denna uppsats har tagits fasta på Malmqvist, Vinberg och 

Larssons (2007) beskrivning av begreppet som en personlig upplevelse av 

välbefinnande, det vill säga ”hur man mår”.  
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Omorganisationer  

När man skall genomföra en omorganisation är det av vikt att ledningen är 

medveten om anledningen till omorganisationen, vad som skall förändras och hur 

förändringen skall gå till. Balogun och Hope Hailey (1999) diskuterar att 

omorganisationer kan motiveras från ett flertal perspektiv tex ur ett 

kundperspektiv- att ge bättre service till kunder, ur ett medarbetarperspektiv- att 

ge arbetstagare bättre arbetsmiljö och för att ett företag eller en organisation ska 

förbättra produktiviteten och med det göra större ekonomiska vinster. Hädanefter 

kan i denna uppsats omorganisation även benämnas som en förändringsprocess 

eller organisationsförändring. 

 

 

Delaktighet 

Angelöw (1991) säger:  

”Förändringsarbete som bygger på delaktighet, trygghet, riklig och direkt information, 

ömsesidig tillit m m, brukar ofta välkomnas och ses som positivt.”(s.19) 

Dessa faktorer nämner Angelöw (1991) som en del i det goda förändringsarbetet. 

Ett sätt att både lyckas med omorganisationen och att förbättra arbetsmiljön är att 

låta medarbetarna vara delaktiga i den process som en omorganisation är. Detta 

därför att medarbetarna i allra högsta grad är involverade i och påverkas av 

processen och bör vara med att utforma den nya organisationen samt komma med 

förslag på förändringar och förbättringar (Nordh, 2004). 

Många gånger får inte de anställda vara med att påverka en kommande 

organisationsförändring pga att många organisationer är toppstyrda (Angelöw, 

1991). De anställda blir istället presenterade ett färdigt koncept för förändringen. 

Det är då inte alls konstigt eller ovanligt att medarbetarna blir negativt inställda 

till förändringen eller rent av gör motstånd till den (Angelöw, 1991). Med 

delaktighet menas att man får möjlighet att vara deltagare, medverka vid i detta 

fall en förändring. Att vara delaktig kan innebära att man kommer med förslag 

eller praktiskt hjälper till i processen. 

Andra faktorer av betydelse för lyckade förändringar är lärande och reflexion. Då 

förstärks medarbetarnas och även organisationens problemlösningsförmåga. För 
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att främja de mänskliga relationerna är det av vikt att ha en fungerande dialog och 

kommunikation.   

Ledarskapet är en annan faktor som är av stor betydelse för lyckade 

förändringsprocesser. Ledningens uppgift är att delge processens mål, resultat och 

metoder och att ge medarbetarna det stöd de behöver för att utvecklas.  

Att känna trygghet, i detta fall anställningstrygghet är även det en faktor som 

påverkar utfallet i ett förändringsarbete. Kompetensutveckling, alltså utveckling 

av en persons kunskapsområde, kan räknas till en trygghetsfaktor som kan vara av 

vikt när det gäller organisationsförändringar. Medarbetarna bör med andra ord ges 

möjlighet till utveckling, lärande och ökat inflytande, detta innebär att de ges ökad 

kontroll över sin egen arbetssituation (Nordh, 2004). 

 

 

Arbetsorganisation 

Arbetsorganisation är ett område med nära samband till en arbetsledning vars 

huvuduppgift är hur arbetet inom området utförs. Fastställning av hur 

arbetsuppgifterna skall utföras, gränsdragning när det gäller självbestämmande 

och inflytande samt fördelning av ansvar och befogenheter ligger på 

arbetsorganisationen. Man utgör en kontrollfunktion av både funktion och 

människor, som är en del av begreppet arbetsledning (Westerholm & Theorell, 

1999).  

 

 

Arbete 

Arbete har en betydande roll för människans existens, för att utveckla sociala 

relationer samt att tillfredsställa mänskliga behov. Warr (1987) har sammanställt 

ett antal miljöfaktorer som kan beskriva dessa behov: möjlighet till kontroll, att 

utnyttja sina kunskaper eller skicklighet, externa framställda mål, miljöbetingad 

klarhet, variation, tryggad ekonomi, fysisk säkerhet, sociala kontakter och social 

status. Avsaknad av dessa faktorer kan ge bland annat ostrukturerad tillvaro, 

osäkerhet och mindre kontroll i människors liv.  
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Arbetstillfredsställelse  

Ett begrepp som har blivit av stor betydelse inom arbetslivet är 

arbetstillfredsställelse (Westerholm & Theorell, 1999). 

Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som skillnaden mellan förväntad belöning 

och den faktiska belöning man erhåller. Med belöning menas allt som kan 

upplevas som positivt i en arbetssituation, tex intressant arbete, bra kontakt med 

arbetskamrater, hur stor möjlighet man har att själv styra över sina 

arbetsuppgifter. Belöning kan även vara lön och extraförmåner. Det har forskats 

en del på arbetstillfredsställelse och mycket pekar på att en god 

arbetstillfredsställelse ger högre livskvalitet, främjar hälsan osv. Forskningen har 

även visat att motivation är av betydelse när det gäller arbetstillfredsställelse. En 

av flera teorier om motivation är Herzbergs tvåfaktorteori som beskrivs som den 

första fullständiga teorin om arbetstillfredsställelse (Kaufmann & Kaufmann, 

2005). Innehållsteorier som Herzbergs tvåfaktorteori ämnar att hitta och förklara 

just de beståndsdelar som motiverar individer och som gör ett arbete tilltalande 

(Åteg, Hedlund & Pontén, 2004). 

 

 

Modell av arbetstillfredsställelse 

Åteg et al. (2004) har utifrån en undersökning de utfört inom trä- och 

verkstadsindustrin i Dalarna skapat en modell av attraktivt arbete där en kategori 

är arbetstillfredsställelse. De anser att motivation är en viktig faktor för att uppnå 

arbetstillfredsställelse och menar att motivation erhålls genom belöning och 

stimulans. De beskriver kategorin arbetstillfredsställelse utifrån fem dimensioner; 

stimulans, eftertraktad, erkänsla, status och resultat. 
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 Figur 1. Dimensioner i kategorin arbetstillfredsställelse 

 

• Eftertraktad - den anställdes upplevelse av att ha en efterfrågad 

kompetens, att han/hon känner sig behövd och att det arbete man utför är 

riktigt. 

• Erkänsla - en inre erkänsla utgår från att ha utfört ett bra arbete och är 

individuellt. En yttre erkänsla kommer från andra, dvs ledning, 

arbetskamrater eller kunder och deras uppskattning på det som den 

anställde utfört. Det kan ske i form av belöning. 

• Resultat - tillfredsställelsen ökar genom att resultaten är synliga och 

direkta, men även av att arbetsuppgifterna är varierande. Betydande för det 

egna resultatet är även ”känsla av sammanhang” det vill säga att arbetet 

man utför är avgörande för funktion och kvalitet. 

• Status/egenvärde - innehåller stolthet, framgång och yrkesidentitet. 

• Stimulans - att känna tillfredsställelse av utfört arbete. Att arbetet är 

utmanande, personligt utvecklande och intressant är av vikt för att uppleva 

stimulans (Åteg et al., 2004). 

 

 

Teorier om arbetstillfredsställelse 

Herzbergs tvåfaktorteori (innehållsteori)  

Grundprincipen i denna teori är att hög trivsel på arbetet leder till produktiva 

medarbetare. Herzberg utgår från två faktorer: Hygienfaktorer som exempelvis 

lönenivå, ledarskap och arbetstrygghet kan ge arbetsmissnöje om de saknas eller 

är dåliga/låga men de behöver inte ge arbetstillfredsställelse om de finns. 

Motivationsfaktorer som exempelvis uppskattning, utveckling och prestation ger 
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arbetstillfredsställelse om de finns men inte arbetsmissnöje om de saknas.  Denna 

teori utvecklades på 1950-talet och ledde fram till ett arbetsmiljöprogram som 

kallas arbetsberikning, målet med detta program var att förbättra arbetsmiljön i 

olika organisationer, exempel på arbetsberikning är: mer självständigt arbete, 

mindre kontroll över medarbetarna, utvecklingsmöjligheter, att vara delaktig i 

hela arbetsprocessen, erkännande samt att ge medarbetaren information om 

arbetet i stort för att kunna se värdet i det arbete som individen utför (Kaufmann 

& Kaufmann, 2005). 

 

 

Krav-kontroll-stöd modellen 

Denna modell används oftast kring stressproblematik och ohälsa i arbetslivet men 

det finns dimensioner som går att utnyttja vid förklaringar kring 

arbetstillfredsställelse och detta i samband med omorganisationer. Teorin bakom 

modellen handlar om sambandet mellan yttre psykiska krav och den möjlighet till 

kontroll eller beslutsutrymme samt det stöd som en person får i sin miljö, i detta 

fall arbetsmiljö. Man tar upp fyra så kallade extremsituationer när det gäller 

sambandet mellan krav- och kontrollmöjligheter. Dessa är ”avspända” där kraven 

ej är extremt höga medan beslutsutrymmet är högt, ”aktiva” där både krav- och 

kontrollmöjligheterna är lika höga, ”passiva” som innehåller låga krav men även 

liten möjlighet till kontroll och så sist ”spända” där kraven är extremt höga 

samtidigt som beslutsutrymmet är lågt, det vill säga liten möjlighet att själv styra 

och påverka sin situation. Lägger man där till dimensionen stöd, det stöd 

arbetstagaren får från sina chefer, arbetsledare och arbetskamrater, blir modellen 

än bättre. Där situationen ”ideal” med utgångspunkt i ”avspända” ger en optimal 

arbetssituation medan motpolen ”iso-spända” ger motsatsen och då finns stor risk 

för ohälsa och sjukdom (Theorell, 2003). 

 

 

KASAM ”känsla av sammanhang” 

Forskaren Aaron Antonovsky har med sin salutogena modell bidragit i 

hälsoarbetet med att utgå från det friska och lägger därmed tonvikten vid att 

främja hälsa (Salutoneges betyder hälsans ursprung). 
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 Antonovsky utgår ifrån  

”varför förblir så många människor ändå friska trots att de utsätts för tillvarons alla 

påfrestningar?” (Menckel & Österblom, 2004. s 215). 

I begreppet KASAM ”känsla av sammanhang” har han sökt förklaringar som 

innehåller delarna begriplig - att förstå situationen man befinner sig i, hanterlig – 

att finna lösningar i den situationen och meningsfull – upplevelsen att finna 

lösningar (Bunkholdt, 2004; Menckel & Österblom, 2004). Här kan man dra 

paralleller både till lyckade omorganisationer och till arbetstillfredsställelse. 

 

 

Tidigare forskning 

Studier visar att brist på delaktighet i samband med organisationsförändring kan 

leda till stress och oro och det i sin tur påverkar arbetstillfredsställelsen negativt.  

 

 

Israelisk studie 

Ett exempel på detta är en studie gjord i Israel av Idel, Merlob, Yahav, Hendel och 

Kaplan (2003). De studerade sjuksköterskors emotionella välbefinnande inför och 

efter en sammanslagning av förlossnings- och spädbarnsavdelningar på två större 

sjukhus i Israel. Det ena sjukhuset/avdelningen flyttades till det andra, vilket 

innebar att några av sjuksköterskorna fick en ny arbetsplats medan de andra behöll 

sin. Forskarna delade upp sköterskorna i två grupper, en med de förflyttade 

sköterskorna och en med dem som fick stanna kvar på sin gamla arbetsplats. Man 

hade även en kontrollgrupp med sköterskor som ej berördes av sammanslagningen 

personligen. Sjuksköterskorna fick fylla i ett frågeformulär drygt en månad innan 

sammanslagningen samt ytterligare ett formulär sex månader efter 

sammanslagningen. Enkäterna mätte bla self-efficacy (att tro på sig själv och sin 

egen förmåga att nå uppställda mål), upplevelse av hot och känslomässigt påslag 

(som en persons sätt att möta förändringar genom att reagera med ett stresspåslag 

för att kunna hantera den nya situationen tills den känns bekant och invand). 

De anställda på klinikerna fick inte möjlighet att vara delaktiga under 

planeringsstadiet och inte heller senare under genomförandefasen. Före 

sammanslagningen upplevde sjuksköterskorna på båda sjukhusen, dock med viss 
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övervikt på de flyttande avdelningarna, sammanslagningen framförallt som ett 

hot. De kände sig stressade, oroade och psykiskt utmattade inför förändringen. 

Efter sammanslagningen upplevde de sjuksköterskor som bytt arbetsplats 

fortfarande att de var psykiskt utmattade.  

Sammanslagningar skiljer sig åt från andra organisationsförändringar på så viss att 

de i regel går snabbare och kännetecknas av en högre grad av osäkerhet. De 

anställda kan uppleva att de förlorar i status, får en identitetsförlust, sämre 

självkänsla etc. det kan resultera i att personalen engagerar sig mindre i sina 

arbetsuppgifter, drabbas av stressrelaterad ohälsa med mera. Trots detta accepterar 

ändå de flesta det faktum att förändringen kommer att ske och hittar nya vägar att 

hantera situationen. Denna studie resulterade i att forskarna kunde identifiera hur 

olika personlighetstyper hanterade denna sammanslagning på ett bättre eller 

mindre bra sätt, och de menar att det är viktigt att man under liknande 

förhållanden tillvaratar denna kunskap så att man i framtida förändringsarbeten på 

ett bättre sätt kan upprätthålla arbetstillfredsställelsen bland personalen.  

Att bibehålla personalen och dess kompetens är en förutsättning för en, i detta fall, 

lyckad sammanslagning. Tex fann man att hög self-efficacy var relaterad till en 

lägre grad av upplevelse av sammanslagningen som ett hot. De föreslår att 

företagsledningar bör involvera personalen i kommande förändringsarbeten och 

att detta borde vara en faktor som motiverar för att upprätthålla kvaliteten i 

arbetet. 

 

 

Svensk studie 

Även en svensk studie pekar på betydelsen av delaktighet i 

organisationsförändring. Åborg, Fernström och Ericson (1997) studerade en 

omorganisation på en myndighet i Sverige. Populationen var personer som 

arbetade på en dataavdelning med att föra in olika uppgifter i ett dataregister. På 

dataavdelningen var ohälsotalen större än på andra av myndighetens avdelningar. 

Bland annat var förekomsten av nack- och ryggbesvär stor. Omorganisationen 

syftade till att minska på arbetet vid dataskärmen och därigenom förbättra de 

anställdas hälsa, tillfredsställelse och produktivitet. Det var arbetsledningen som 

tog initiativ till och genomförde förändringen.  



 13 

Syftet med studien var att utreda vilka psykosociala och fysiska effekter 

omorganisationen hade på medarbetarna. Forskarna genomförde en 

enkätundersökning före omorganisationen och en 18 månader efter där 153 

stycken anställda fick besvara frågor. En undergrupp av 22 deltagare fick föra 

dagboksanteckningar, blev intervjuade och videofilmade. Under studiens gång 

lades dataavdelningen ned och all personal förflyttades till andra avdelningar där 

de fick mer varierande arbetsuppgifter. De anställda var mycket kritiska till hur 

nedläggningen skötts. Informationen var högst bristfällig och detta ledde till ett 

dåligt arbetsklimat och oro bland personalen. De önskade att de hade fått bättre 

stöd från arbetsgivaren i sin oro då en del hade mått psykiskt dåligt under tiden. 

Studien visar att den fysiska arbetsmiljön till viss del förbättrades. Men 

organisationsförändringen ledde inte till någon förbättring vad gällde de anställdas 

hälsa eller arbetstillfredsställelse. Forskarna drar slutsatsen att företagsledningen 

måste vara intresserade och drivande och låta medarbetarna vara delaktiga i 

förändringsarbetet för att på ett framgångsrikt sätt förbättra personalens hälsa, 

arbetstillfredsställelse och produktivitet. 

 

 

Norsk studie 

I denna studie av Ståle Östhus (2007) ingick 1944 norska arbetstagare. Han 

studerade förändringar på arbetsplatser och hälsan och välmående hos norska 

arbetare. Under de senaste årtiondena har stora förändringar skett i arbetslivet. 

Dessa ständiga förändringar sker på bekostnad av arbetarnas säkerhet och hälsa. 

Östhus menar att tidigare studier som gjorts inom området inte har skilt på 

omorganisationer och neddragningar och därför kan konsekvenserna av dessa 

blandas ihop. Följderna kan för arbetstagarna efter en omorganisation bli höga 

arbetskrav, osäkerhet i arbetet, låg arbetstillfredsställelse och arbetsrelaterad 

ohälsa. I samband med neddragningar föreligger risk för höga arbetskrav, 

osäkerhet i arbetet medan det till de två senare effekterna inte finns lika starka 

samband. Det föreligger alltså viss skillnad. 

Vidare fann forskaren att omorganisationer och neddragningar är vanligast 

förekommande på större arbetsplatser, och det är inom den offentliga sektorn som 

omorganisationer är vanligast. Den typiske arbetstagaren som gått igenom 
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förändringar på arbetsplatsen är en högutbildad, heltidsarbetande person med lång 

arbetslivserfarenhet. Omorganisationer har ett starkt samband med låg 

arbetstillfredsställelse och i sin tur har låg arbetstillfredsställelse negativ inverkan 

på arbetarnas hälsa. Östhus drar därmed slutsatsen att arbetstillfredsställelsen och 

hälsan försämras mer vid omorganisationer än vid neddragningar. 

 

 

Försäkringskassan 

Den 1 januari 2005 slogs de 21 allmänna försäkringskassorna och 

Riksförsäkringsverket samman till en sammanhållen statlig myndighet med en 

generaldirektör som högste chef. Denna sammanslagning lade grunden till den 

stora omorganisation som initierades i mars 2007. Länsorganisationerna som 

tidigare styrdes av en länsdirektör upphörde i februari 2008 och den nya 

organisationen har nu delats upp i större geografiska regioner; Nord, Syd, Öst och 

Väst.  

Orsaken till omorganisationen är enligt Försäkringskassan att förbättra för kunden 

när det gäller krav på tillgänglighet, information och service. Det förväntas även 

att omorganisationen kommer generera ekonomiska besparingar.  

I den nya organisationen handläggs olika förmåner på olika sätt. Förmåner är de 

olika bidrag/ ersättningar som betalas ut av Försäkringskassan.  

I Försäkringskassans nya organisation finns bla 20 Nationella försäkringscenter 

(NFC) som handlägger enklare förmåner som är volymmässigt stora och inte 

kräver personlig kontakt i någon större utsträckning, tex aktivitetsstöd, allmänt 

barnbidrag, bostadsbidrag, föräldrapenning etcetera. 

På de 60 Lokala försäkringscentren (LFC) handläggs bland annat sjukpenning, 

rehabiliteringsersättning, vårdbidrag, sjukersättning etc. Vidare finns drygt 300 

lokalkontor, minst ett i varje kommun. Lokalkontoren finns till för dem som 

behöver personlig hjälp eller rådgivning och inte kan eller vill nyttja 

Försäkringskassans självbetjäningstjänster eller Kundcenter. 

Även ett 80-tal Servicekontor ska etableras, där Försäkringskassan ska dela 

lokaler med Skatteverket och där står Skatteverket som huvudman. Ärenden från 

båda myndigheterna kommer att handläggas där. 
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På fem orter i Sverige finns Nationella Telefonkundtjänster dit man kan vända sig 

via telefon eller e-post, detta för att minska på direktsamtalen till handläggarna. 

Syftet med tjänsten är att göra det enklare för kunden att få aktuell data i sitt 

ärende. Handläggarna i telefonkundtjänsten ska kunna ta hand om enklare ärenden 

eller vid fall som kräver efterarbete kunna koppla vidare till LFC eller NFC.  

En portal för självbetjäningstjänster är under uppbyggande och kommer att sättas i 

bruk under 2009. Denna tjänst förväntas ge förbättrad service men även leda till 

en mer effektiv ärendehandläggning (Statskontoret, 2008, 2009). 

Försäkringskassans motto är Enkelt – Snabbt - Rätt.  

 

 

LFC 

På ett av de Lokala Försäkringscentren (LFC) i område Nord genomförde vi vår 

studie. Förutom LFC finns här ett Nationellt försäkringscenter (NFC), där man 

tillhandahåller aktivitetsstöd, familjebidrag för totalförsvarspliktiga och statlig 

fordran, gemensam service där personaladministration, kontorsservice och 

ekonomiadministration ingår, Lokalkontor, Servicekontor. Totalt finns här cirka 

700 Försäkringskasseanställda. På LFC arbetar ca 90 personer, varav ca 45 

Personliga handläggare som handlägger sjukpenningärenden, 

rehabiliteringsersättning, sjukersättning, aktivitetsersättning, vårdbidrag mm 

(Personlig kommunikation, 090421).  

 

 

Definitioner 

• Försäkringshandläggare- Handlägger ärenden inom den förmån man 

arbetar med. Detta innebär att kontrollera uppgifter, bedöma om de 

behöver kompletteras och bedöma dess rimlighet, göra utbetalningar, 

besluta och verkställa beslut m m. För att arbeta som 

försäkringshandläggare krävs lägst slutbetyg från gymnasium eller 

motsvarande.  

 

• Personlig handläggare- Ska ta reda på kundens behov, vägleda och 

informera. Har ett samlat ansvar för kontakt med kunden även i 
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ersättningsformer som normalt ligger utanför den Personliga 

handläggarens område. Handlägger givetvis ärenden inom förmånen. 

Universitets- eller högskoleutbildning krävs för detta arbete. 

 

• Specialist- Yrkeskategori på Försäkringskassan med ansvar för bla sitt 

eget och gruppens arbete. Ska vara ett stöd och rådgivare till andra 

handläggare inom enheten. Fungera som intern lärare, ansvara för en 

rättssäker och saklig bedömning m m. En specialist förutsätts ha mycket 

bra kunskap inom ett förmånsområde för att kunna fungera stödjande och 

bidra till att vidareutveckla sitt förmånsområde. Vid extern rekrytering 

krävs universitets- eller högskoleexamen. 

 

 

Syfte 

Syftet med studien var att undersöka hur Försäkringskassans medarbetare på ett 

Lokalt Försäkringscenter (LFC) i område Nord upplevde sin 

arbetstillfredsställelse i samband med organisationsförändring. 

 

 

Frågeställningar 

# Vilka faktorer spelar störst roll för att bibehålla arbetstillfredsställelsen under en 

organisationsförändring?  

# Vilka dimensioner av arbetstillfredsställelsen uppfylls i Försäkringskassans 

omorganisation? 

# Vilka faktorer av det goda förändringsarbetet uppfylls? 

 

 

Metod 

En kvantitativ datainsamling med ett deskriptivt syfte användes. Deskriptiva 

undersökningar beskriver vissa kännetecken hos en specifik population och viss 

kunskap finns redan inom området (Olsson & Sörensen, 2007). Med tidigare 

forskning om arbetstillfredsställelse och omorganisation som grund undersöktes 
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arbetstillfredsställelsen hos Försäkringskasseanställda som nyligen genomgått en 

större förändring på arbetsplatsen. Till största delen samlades det in kvantifierbara 

data, från flera personer. Detta har skett under en bestämd tidsperiod. Samband 

letades mellan olika variabler genom att jämföra dem med varandra. Ett sådant 

tillvägagångssätt är typiskt för en tvärsnittsdesign (Bryman, 2006). Studien kunde 

även ha genomförts med en kvalitativ metod då studien är ute efter personers 

upplevelser. Detta alternativ valdes bort till förmån för att få in data från ett större 

urval då avsikten var att göra statistiska beräkningar på insamlad data. Med en 

kvalitativ metod hade detta varit svårt då studien i så fall utgått från endast ett 

fåtal personers upplevelser. 

 

 

Undersökningsdeltagare 

Populationen bestod som tidigare nämnts av anställda på ett av 

Försäkringskassans Lokala Försäkringscenter (LFC) i Sverige. Enhetschefen på 

detta LFC, som också var kontaktperson, skickade ett mail med en förfrågan om 

deltagande till alla som uppfyllde urvalskriteriet, som var att de skulle ha varit 

anställda i fem år eller mer. Den valda anställningstiden sattes för att säkerställa 

att de gått igenom den stora organisationsförändring som pågått sedan 2007. 

Urvalsramen var de som uppfyllde kriterierna och som anmälde sitt intresse att 

delta i studien, totalt 38 stycken. Ur denna urvalsram gjordes en 

totalundersökning.  

Det totala bortfallet låg på 32 %. Utav de 26 undersökningsdeltagarna var fyra 

män och resterande kvinnor. Den yngsta var 33 år och den äldsta 60, medelåldern 

var 52,2 år och medianen 54,0 år. Anställningstiden sträckte sig från 5-42 år med 

en medelanställningstid på 22,8 år.  

11 stycken hade universitetsutbildning, 14 stycken hade utbildning på 

gymnasienivå och en hade en specialutbildning. Samtliga arbetade heltid. 

Bortfallet kan eventuellt delvis förklaras av det missförstånd som uppstod mellan 

oss och kontaktpersonen på Försäkringskassan. Vi uppfattade det som att alla 

respondenter var Personliga handläggare och skrev därför så i både följebrev och 

enkät. Det visade sig att så var inte fallet varpå ett flertal personer mailade oss och 
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enhetschefen, kontaktpersonen. I påminnelsen som sedan skickades ut skrevs det 

att även de som inte arbetade som Personliga handläggare fick delta i studien. 

Detta motiveras med att utgångspunkten var att undersöka personer som varit 

anställda på Försäkringskassan i fem år eller mer och inte att undersöka 

Personliga handläggare specifikt. Detta kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt, 

men vi fick ändå in sju enkäter från personer med andra befattningar. 

 

Svaren behandlades konfidentiellt. Varje formulär numrerades för att veta vilka 

enkäter som besvarats och lämnats in. För att svaren inte skulle kunna kopplas till 

deltagarna personligen, förstördes den numrerade namnlistan så snart svarstiden 

hade gått ut. 

 

 

Instrument 

Lång tid gick åt till att söka efter ett validerat frågeformulär men inget som 

kombinerade arbetstillfredsställelse och organisationsförändring hittades. Det 

resulterade i att en egen enkät konstruerades. Denna enkät hade huvudsakligen 

svarsalternativ i VAS-skala men även några frågor med fasta svarsalternativ samt 

två frågor med öppna svarsalternativ (se bilaga 2). VAS-skalan bestod av en 

decimeterlång linje med ”instämmer helt” samt ”instämmer inte alls” som 

ytterpunkter där respondenterna fick sätt kryss på för dem passande ställe.  

Instrumentet som användes var en enkät bestående av 27 frågor, där de första 7 

frågorna behandlade bakgrunds fakta som: Kön, ålder, anställningstid, utbildning, 

arbetstid, nuvarande arbetsuppgifter och tidigare arbetsuppgifter. Fråga 8 till14 

handlade om arbetstillfredsställelse och konstruerades utifrån dimensionerna: 

stimulans, eftertraktad, erkänsla, status och resultat, som Åteg et al (2004) 

presenterar i sin modell av attraktivt arbete. Fråga 16-25 behandlade 

organisationsförändringen, där frågorna 16-19 handlade om stöd från arbetsgivare, 

specialist och arbetskamrater och utgick från krav-kontroll-stöd modellen 

(Theorell, 2003). Frågorna 20-25 konstruerades utifrån Angelöw (1991) och 

Johansson (2004) som tog upp delaktighet, trygghet, information, och 

kompetensutveckling som viktiga faktorer för ett lyckat förändringsarbete. 

Frågorna 15, 26 och 27 undersökte respondenternas upplevelse av deras 



 19 

arbetssituation idag samt innan omorganisationen och deras 

förändringsbenägenhet. En mindre pilotstudie genomfördes på två personer, detta 

för att få ett begrepp om hur lång tid som krävdes för att fylla i enkäten samt att se 

om vissa begrepp och formuleringar kunde användas. 

 

 

Procedur 

Kontaktpersonen gav oss undersökningsdeltagarnas mailadresser och därefter 

mailades enkät och följebrev (se bilaga 1) ut till dem. För att inte deltagarnas 

identitet skulle kunna avslöjas skickades enkäterna till varje person var för sig. De 

fick skriva ut enkäterna och fylla i dem för hand. De instruerades vidare att lägga 

dem i ett kuvert som låg på arbetsplatsen och sedan lägga dem i en låda som 

samlades in vid ett bestämt datum. 

Vid första insamlingstillfället hade 50 % av enkäterna fyllts i och lämnats in. 

Påminnelse (se bilaga 3) skickades ut och deltagarna fick ytterligare fem dagar på 

sig att fylla i enkäten. Eftersom enkäterna mailades ut fanns viss risk att de slängt 

den första enkäten i datorns papperskorg, så enkäten bifogades även denna gång. 

Vid andra insamlingstillfället hade ytterligare sju stycken enkäter inkommit vilket 

motsvarade en svarsfrekvens på ungefär 68 %.  

Någon andra påminnelse skickades aldrig ut på grund av tidsskäl. 

 

 

Etiska aspekter 

Frivilligheten i deltagandet betonades klart och tydligt. Det yttersta gjordes för att 

undvika formuleringar som kunde upplevas som någon form av påtryckning, men 

likväl begicks ett misstag och då en olycklig formulering användes i följebrevet 

där de anställda ”erbjöds” att delta i studien. Att erbjuda är ett ord som man ska 

undvika enligt informationskravet (Olsson & Sörensen, 2007). 

 

 

Databehandling 

För att underlätta behandlingen av data graderades den en decimeter långa VAS-

skalan i 10 stycken grupper om 10 mm. Dessa grupper poängsattes från 1 -10. 
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Behandlingen av insamlad data gjordes i analysprogrammet SPSS 15.0 for 

Windows. Enkla frekvenstabeller med medelvärden och standardavvikelser, 

Paired-Samples T-Test utfördes för att jämföra utfallet av bland annat 

arbetssituationen före omorganisationen och nu. Slutligen gjordes Pearsons 

korrelationstest för att analysera samband (Wahlgren, 2008). Något sambandstest 

utifrån kön och ålder gjordes inte då undersökningsgruppen var så pass homogen. 

 

 

Validitet 

Då författarna konstruerade detta instrument själva testades om enkäten hade 

validitet. Därför utfördes som beskrivits tidigare en mindre pilotstudie. 

Innehållsvaliditet går ut på att delarna av det område som mäts sammanstämmer 

med varandra. Ett korrelationstest utfördes mellan dimensioner på 

arbetstillfredsställelse och upplevelse av densamma med det positiva svaret att 

statistisk signifikans föreligger mellan alla dimensioner och 

arbetstillfredsställelse. Det vill säga innehållsvaliditeten är hög (Olsson & 

Sörensen, 1991). 

 

 

Reliabilitet 

Förutsättningarna för att resultatet skulle bli detsamma vid en upprepning av 

studien är svårt att uttala sig om. Speciellt utifrån att arbetssituationen för 

handläggarna på Försäkringskassan förändras ganska ofta via lagar och regler. 

När det ständigt sker förändringar finns det risk för att handläggarna ändrar 

inställning eller åsikt. Därför kan inte hävdas att instrumentet har hög reliabilitet 

(Olsson & Sörensen, 1991). 
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Resultat 

Av respondenterna arbetade 19 stycken som personlig handläggare, tre stycken 

arbetade med beräkning av sjuk- och aktivitetsersättning, en var 

samverkansansvarig, en respondent arbetade med sjukförsäkring och två arbetade 

som försäkringsutredare.  

Det man uppgav att man arbetat med tidigare var till exempel: handläggare inom 

sjukförsäkring, arbetsskador, pensionsförmåner, rehabilitering och PILA-projektet 

(ett projekt som syftade till att hjälpa långtidssjukskrivna i återgången till 

arbetslivet (Försäkringskassan, 2006)), utredare inom sjukförsäkring och 

rehabilitering, försäljning, ekonomi, samordningshandläggare och 

chefsbefattning. Några uppgav att de hade samma arbetsuppgifter nu som tidigare 

och en respondent svarade inte på frågan. Fortsättningen av resultatet presenteras i 

tabellform utifrån enkätavsnitten. Populationen är 26 personer om inget annat 

anges. 

 

 

Arbetstillfredsställelse 

För att få en uppfattning om personalens upplevelse av arbetstillfredsställelse och 

betydelsen av de olika dimensionerna beräknades medelvärdena av dessa var för 

sig. Tabell 1 visade att undersökningsdeltagarna skattade både de olika 

dimensionerna och arbetstillfredsställelsen högt. 

 

 

Tabell 1. Medelvärde och standardavvikelse på dimensioner av 

arbetstillfredsställelse 

 

Dimension av 
arbetstillfredsställelse 

Medelvärde Standardavvikelse 

Stimulans 8,69 2,00 
Eftertraktad 7,73 2,01 
Uppskattning 8,35 2,00 
Egenvärde  8,76a 1.42 
Resultat 8,54 1,42 
Trygghet    8,64a 1,80 
Upplevelse av hög 
arbetstillfredsställelse 

8,12 2,16 

Not. Variationsområdet är 1-10. 
a Internt bortfall, n=25 i dessa dimensioner. 
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För att kontrollera om förekommande dimensioner hade betydelse för upplevelsen 

av hög arbetstillfredsställelse utfördes ett korrelationstest med följande resultat: 

 

 

Tabell 2. Korrelationstabell (Pearsons Korrelationer) mellan upplevelse av 

arbetstillfredsställelse och dess dimensioner 
 
Dimensioner av 
arbetstillfredsställelse 

Upplevelse av hög 
arbetstillfredsställelse 
 

p-värde 

Stimulans  ,68 ,000  
Eftertraktad ,71 ,000 
Uppskattning ,61 ,001 
Egenvärde ,83a ,000 
Resultat ,45 ,022 
Trygghet  ,46a ,020 
a Internt bortfall, n=25 i dessa faktorer.  

 

Tabellen visade att det fanns ett signifikant samband mellan alla dimensionerna 

och upplevelse av arbetstillfredsställelse. Dimensionerna trygghet och resultat 

hade något svagare samband än de övriga. 

 

Upplevelse av organisationsförändringen 

Faktorer av betydelse för upprätthållande av hög arbetstillfredsställelse i samband 

med organisationsförändring redovisades i tabell 3.  

 

 

Tabell 3. Medelvärde och standardavvikelse på faktorer av 

organisationsförändring 
 
Upplevelse av 
organisationsförändring 

Medelvärde Standardavvikelse 

Stöd från Enhetschef 8,96 1,46 
Stöd från Specialist 7,50 2,42 
Stöd från arbetskamrat 8,92 1,50 
Information 7,96 2,03 
Kompetensutveckling 7,62 2,48 
Delaktighet 5,27 3,16 
Positiv upplevelse av 
omorganisation 

6,81 2,77 

Not. Variationsområdet är 1-10. 
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Man kunde utläsa av tabellen att delaktighetsfaktorn, det vill säga personalens 

upplevelse av delaktighet, låg på medelnivå samt att standardavvikelsen var högre 

än för övriga faktorer. Det visade på att spridningen av respondenternas upplevda 

delaktighet var stor. 15 % av respondenterna hade svarat att de inte alls känt sig 

delaktiga i förändringsprocessen, medan 12 % hade känt sig fullt delaktiga.   

 

46 % av respondenterna svarade att det viktigaste stödet kommit från 

Enhetschefen, 42 % svarade att det viktigaste stödet kommit från 

arbetskamraterna och 8 % svarade att det viktigaste stödet kommit från Specialist.  

När det gällde information hade 73 % uppgivit att informationen från 

Enhetschefen betydde mest, 8 % uppgav Intranät och 19 % uppgav att 

informationen kommit från annat håll till exempel från Facket. 

 

 

Tabell 4. Korrelationstabell (Pearsons korrelationer) mellan förändringsfaktorer 

och upplevelse av hög arbetstillfredsställelse 
  
Förändringsfaktorer Upplevelse av hög 

arbetstillfredsställelse 
 

p-värde 

Stöd från Enhetschef ,56 ,003 
Stöd från Specialist ,44 ,025 
Stöd från arbetskamrater ,35 ,025 
Information ,17 ,420 
Kompetensutveckling ,22 ,286 
Delaktighet ,37 ,062 
 

 

Alla tre nivåer av stöd visade på statistisk signifikans med upplevelse av hög 

arbetstillfredsställelse. Faktorn Information hade lägst samband med densamma.   

 

 

Organisationsförändringen 

Undersökningsdeltagarna fick svara på vad omorganisationen inneburit för dem 

rent praktiskt, resultatet på detta redovisades i tabell 5. 
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Tabell 5. Organisationsförändring 
 
Vad har 
omorganisationen 
inneburit för dig 

Ja Nej Delvis 

Byte av arbetslokal 89 % 8 % 4 % 
Byte av 
arbetsuppgifter 

23 % 23 % 54 % 

Nya arbetskamrater 50 % 4 % 46 % 
Ny Enhetschef 81 % 19 % - 
 

 

Upplevelse av arbetssituation 

För att se om upplevelsen av arbetssituationen hade förändrats under 

omorganisationen utfördes ett test med parvisa observationer där medelvärden och 

standardavvikelser togs fram. 

 
 
Tabell 6.  Parvis observation 

 

Fråga Medelvärde Standardavvikelse 
  
Hur upplever du din 
arbetssituation idag? 
 
 
Hur upplevde du din 
arbetssituation innan 
omorganisationen? 
 

 
7,46 
 
 
 
6,73 

 
2,28 
 
 
 
2,69 

 
 

Som man kan utläsa av resultatet upplevde de anställda att deras arbetssituation 

var något bättre idag än innan organisationsförändringen. För att se om skillnaden 

var signifikant eller slumpmässig utfördes ett T-test. Resultatet visade att det var 

skillnad mellan medelvärdena men den var inte signifikant då p-värdet 0,14 klart 

översteg gränsvärdet på 0,05. 
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Inställning till förändringar 

Analysen av variabeln visade att personalen på LFC hade en generellt positiv 

inställning till förändringar. Medelvärdet visade på 7,88 där 10 var högsta möjliga 

utfall, och medianen låg på 8,0, standardavvikelsen var 1,61. Ett korrelationstest 

gjordes mellan den allmänna inställningen till förändringar och upplevelse av hög 

arbetstillfredsställelse samt upplevelse av arbetssituationen innan 

omorganisationen. Detta test visade inte på något signifikant samband. 

 

En sammanställning av alla svar finns i bilaga 4. 

 

 

Diskussion 

Metoddiskussion 

Ett par av respondenterna kommenterade vissa av frågorna. En av dem upplevde 

frågan om egenvärde som ”luddig” och avstod därför att svara på frågan. 

Även frågan om att känna sig eftertraktad fick ett par kommentarer ”eftertraktad 

av vem?”.   

Signifikanstest visar på att dimensionerna korrelerar med upplevelsen av 

arbetstillfredsställelsen. Det tolkar vi som att viktiga variabler har undersökts trots 

kritiken.  

 

Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att undersöka hur arbetstillfredsställelsen upplevs i 

samband med en omorganisation. Resultatet visar på att personalen på det LFC i 

område Nord som studerades i snitt upplever en hög grad av 

arbetstillfredsställelse. Denna studie kan inte visa på att omorganisationen 

påverkat arbetstillfredsställelsen i negativ bemärkelse. Det tror vi delvis kan 

förklaras med att de anställda har fått bra stöd från framförallt enhetschef och 

arbetskamrater men även från specialist. Detta tolkas som att stödet är en viktig 

faktor i förändringsarbetet. Vi anser att alla dimensioner av arbetstillfredsställelse 

uppfylls i Försäkringskassans omorganisation, då de alla utom en visar på ett 
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medelvärde över 8,0 och denna ligger på medelvärdet 7,73. Det finns dessutom ett 

signifikant samband mellan alla dimensionerna och arbetstillfredsställelse. 

Vad det gäller faktorerna som ingår i det goda förändringsarbetet, information och 

kompetensutveckling, så har dessa ett högt medelvärde. Det tolkar vi som att 

dessa två faktorer uppfyllts av Försäkringskassan i förändringsarbetet. Däremot så 

upplever de anställda en låg grad av delaktighet. Faktorn delaktighet har dessutom 

en ganska hög standardavvikelse vilket visar på att upplevelsen av delaktighet 

varierar mycket ända från lägsta till högsta nivå. Förklaringen till detta kan ligga i 

att Försäkringskassan är en stor toppstyrd organisation. Beslutet av 

omorganisationen kommer således uppifrån. Dessa delar, att organisationen är 

stor och toppstyrd, att beslutet kommit uppifrån bidrar nog till att 

delaktighetsfaktorn kan vara svår att uppfylla tror vi. 

 

Undersökningsdeltagarna i denna studie har en relativt hög medelålder, 50 år. De 

flesta är kvinnor och har arbetat mer än 20 år på Försäkringskassan. 

 I Statskontorets delrapport 4 (2009) presenteras en enkätundersökning utförd på 

1186 handläggare på Försäkringskassan. En jämförelse visar att vår 

undersökningsgrupp i detta fall är representativ för Försäkringskassans 

handläggare. De redovisar att 68 % av handläggarna är 45 år eller äldre, 85 % är 

kvinnor och 55 % har arbetat mer än 20 år. Detta stämmer väl in på vår 

undersökningsgrupp trots att det bara är 26 deltagare. 

 

I denna studie har inte kön använts som en oberoende variabel vid analysen av 

data. Trots det vill vi nämna att just kvinnor brukar uppleva förändringar mer 

påfrestande och stressande än vad män gör. Ålder är en annan faktor som har 

betydelse för upplevelsen av omorganisationer, ibland även utslagsgivande. 

Framförallt är det personer i åldersintervallet 50-60 år som är mest utsatta i dessa 

situationer, de är för unga för förtidspension samtidigt som de oftast anses vara för 

gamla för att få en ny anställning (Angelöw, 1991).  

Utifrån resultatet från denna studie kan inte vi dra några sådana paralleller då de 

flesta är förhållandevis positivt inställda till omorganisationen som sådan men 

även till förändringsarbete, samtidigt som 80 % av undersökningsdeltagarna är 

mellan 50-60 år.  
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Östhus (2007) diskuterar att den typiske anställde som varit med om 

omorganisationer har lång anställningstid och arbetar heltid, det stämmer väl in på 

vår undersökningsgrupp.  

Vi anser att det kan förklaras med att om man har arbetat en längre tid på samma 

arbetsplats så är det naturligt att det under denna tid har genomförts någon form 

av förändring då vi lever i en tid då flera förändringar och omorganisationer sker. 

Samtidigt måste man säga att även om det kan upplevas påfrestande med flera och 

snabba omorganisationer så är utveckling positivt och leder förhoppningsvis till 

något bättre. 

 

Vi har funnit att arbetstillfredsställelsen på det LFC i område Nord som 

undersökts är relativt hög. Detta till trots de studier som visat på att 

konsekvenserna av omorganisationer kan leda till låg arbetstillfredsställelse 

(Östhus, 2007). 

 

Enkäten som konstruerades utgick på området kring arbetstillfredsställelse från 

den modell av attraktivt arbete som Åteg et al. (2004) tagit fram med 

utgångspunkt från bla Herzbergs innehållsteori. Resultatet i vår studie visar att 

medarbetarna känner sig mer eftertraktade än icke eftertraktade, medelvärdet låg 

där på 7,73.  

Dock var standardavvikelsen på 2,01 och det tolkar vi som att det uppenbarligen 

finns avvikande uppfattningar om detta.  

 

På dimensionen trygghet fick vi fram ett högt medelvärde, dock med ett internt 

bortfall. Även Statskontoret i sin delrapport 4 (2009) fick i sin enkätstudie fram ett 

resultat där handläggarna på Försäkringskassan svarade att de kände sig överlag 

ganska trygga i sin yrkesroll. Vad vi däremot uppmärksammade var att en 

respondent uppgav att den upplevde en låg grad av trygghet i sin arbetsroll, och 

detta gjorde oss fundersamma. Denna person upplevde inte heller sin nuvarande 

arbetssituation som vidare bra, personen svarade vidare att den inte fått den 

information som den ansåg behövdes, kompetensutvecklingen var otillräcklig och 

delaktigheten dålig. Angelöw (1991) skriver att tryggheten kan förstärkas genom 

att arbetstagarna får information och möjlighet till delaktighet. Personen som 
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beskrivs uppger trots allt att den upplever en relativt hög grad av 

arbetstillfredsställelse och det tror vi kan förklaras med att den har fått stort stöd 

från enhetschef och arbetskamrater under organisationsförändringen. 

 

I relativt hög utsträckning upplever undersökningsgruppen att de har ett 

stimulerande arbete och att de känner sig uppskattade (tillhör dimensionen 

erkänsla). Det tror vi delvis kan bero på att de märker att det arbete de utför gör 

skillnad för människor, i både positiv och negativ bemärkelse. Det kan även bero 

på att de känner att de har ett utmanande arbete, att inte ”vem som helst” kan 

utföra deras arbete, att behövs en specifik kunskap och kompetens för att klara av 

arbetsuppgifterna på ett bra sätt. Viktigt är också att man inom arbetsgruppen och 

från högre instans berömmer varandra och visar uppskattning (Åteg et al. 2004). 

Att de försäkrade (kunderna) någon gång visar sin uppskattning tror vi också är av 

stor betydelse. 

 

Statskontoret skriver i sin delrapport 4 (2009) att inom NFC och LFC är 

arbetsbelastningen väldigt hög. Förutom att detta kan leda till ökad ohälsa bland 

de anställda kan det faktiskt också leda till att personalen väljer att byta 

arbetsgivare. För att förhindra detta behöver Försäkringskassan arbeta för att vara 

en attraktiv arbetsplats, ett arbete de påbörjat då de vidtagit åtgärder i syfte att 

förbättra arbetsmiljön. 

 

Vi tror att en del i detta att behålla sin personal samt att motverka ohälsa bland 

personalen är att ge dem uppskattning för det arbete de utför, att visa dem att just 

den enskilda individen är viktig för organisationen, som ju faktiskt är beroende av 

kompetent och motiverad personal.  

 

Angelöw (1991) diskuterar flera faktorer för att lyckas med det goda 

förändringsarbetet. Han pratar om motivation eller förändringsvilja som en central 

faktor. I denna motivation eller förändringsvilja ingår delaktighet, tilltro, 

självförtroende, information och kunskap samt trygghet. Några av dessa faktorer 

har denna studie tagit fasta på. Att vara förändringsbenägen kan förklaras utifrån 

en önskan att vilja förbättra eller utveckla. Undersökningsdeltagarna i vår studie 
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verkar ha en relativt hög förändringsbenägenhet, då 89 % av deltagarna uppgett 

värden över gradering sex på skalan. 

 

Delaktighet, som i vår studie fick det lägsta värdet samt hade störst spridning, 

verkar vara en faktor som trots det är av betydande art då flera av de studier som 

vi tittat på nämner just delaktighet som en viktig faktor. Bristen på delaktighet 

diskuteras i Statskontorets delrapport 4 (2009). Där framkom att under 

Försäkringskassans omorganisation har bristen på delaktighet varit stor samtidigt 

som arbetsbelastningen varit hög. Detta har lett till att handläggarna har känt sig 

frustrerade och upplevt stora påfrestningar. Idel et al. (2003) diskuterar frånvaron 

av delaktighet som en faktor som bidrog till den negativa upplevelsen av 

sammanslagningen av sjukhusen i Israel. Även Åborg et al. (1997) i den svenska 

studien tar upp delaktighet som betydande för lyckat förändringsarbete.  

 

Att få möjlighet att diskutera förslag och eventuella problem eller att aktivt få vara 

med i förändringsarbetet kan innebära att de anställda känner kontroll över sin 

situation. Vi anser att en del av förklaringen finns i krav-kontroll-stöd modellen 

(Theorell, 2003). Man kan där utläsa att i en kravfylld situation, som en 

förändring kan upplevas som, är det lättare att hantera den om man känner att man 

kan vara delaktig och vara med och påverka, det vill säga kontrollera sin egen 

situation. Även utifrån Antonovsky (Menckel & Österblom, 2004) och hans 

begrepp KASAM kan man hitta förklaringar utifrån att uppleva tillvaron som 

hanterlig och meningsfull. Att finna lösningar, och själva upplevelsen av att finna 

dessa lösningar anser vi stämmer väl överens med att vara delaktig.  

 

Information som ger förståelse och kunskap om varför en förändring är på väg att 

initieras är av betydelse för att få positiva resultat i förändringsprocesser 

(Angelöw, 1991). Begriplighet, det vill säga att förstå den situation man befinner 

sig i, begreppet KASAM (Menckel & Österblom, 2004) skulle kunna förklara 

varför information är av betydelse. Rätt information och i den mängd som behövs 

för att förstå en situation gör att den blir mer begriplig och då har man även lättare 

att hantera den. Att information är sanningsenlig är även det av betydelse då 

felaktig information lätt kan leda till missförstånd men även till ryktesspridning. 
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Ryktesspridning i sin tur kan leda till att man blir än mer negativt inställd till 

förändringen (Angelöw, 1991). 

 

Kunskap och kompetens, som enligt oss ligger nära faktorn information har också 

en betydande roll för lyckade förändringar. För att erhålla den nya kunskapen och 

kompetensen är information och kommunikation av betydelse. Beroende på vad 

som skall förändras i en organisation, nya arbetsuppgifter, nya lagar, regler eller 

principer, behövs ny kunskap och kompetens. Det är då viktigt att personalen får 

tid och möjlighet att tillägna sig den nya kunskapen eller kompetensen som 

behövs för att de ska kunna genomföra sina löpande arbetsuppgifter. Resultatet i 

vår studie visar på att de flesta av medarbetarna upplevt att information och 

kompetensutvecklingen de erhållit varit tillräcklig. Enligt Statskontorets (2009) 

undersökning har det hellre varit överflöd av information om förändringsarbetet 

men däremot saknas möjligheten till kommunikation och dialog, framförallt 

mellan enhetschefer och medarbetare. Detta kan inte vi uttala oss om då våra 

frågor inte ställdes utifrån den aspekten. 

Den faktor som fick högsta värde i studien var stöd. Stöd från Enhetschef hade 

högsta värdet, stöd från arbetskamrater kom strax efter och sedan stöd från 

Specialist. Dessutom visar resultatet på att alla de tre stödnivåerna har statistisk 

signifikans med arbetstillfredsställelse. 

Stöd som faktor i en omorganisation diskuteras i denna studie utifrån krav-

kontroll-stöd modellen (Theorell, 2003). Som tidigare sagts så kan 

omorganisationer upplevas som kravfyllda. Det är då av betydelse huruvida man 

kan kontrollera sin arbetssituation, det vill säga vara delaktig. Försäkringskassans 

medarbetare verkar ha upplevt omorganisationen som mer positiv än negativ trots 

att delaktighetsvärdet är lägre. Detta tror vi kan förklaras utifrån nyss nämnda 

modell då värdet för stöd är högt i denna studie. 

 

Anledningen till att man genomför organisationsförändringar kan som nämndes i 

bakgrunden vara utifrån kund-, medarbetar- eller organisationsperspektiv 

(Balogun & Hope Hailey, 1999). Denna omorganisation som Försäkringskassan 

genomfört och fortfarande genomför ligger framför allt under kundperspektivet 

som då handlar om att förbättra för kunden. Men kan även ligga under det 
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organisatoriska perspektivet då den förväntas ge vissa ekonomiska vinster. Vi har 

inte diskuterat detta, även om det är intressant, då det vi i vår studie var 

intresserade av var vad omorganisationen ger för konsekvenser för de anställda 

när det gäller deras upplevelse av arbetstillfredsställelse. Rent praktiskt har 

omorganisationen inneburit att ett flertal av medarbetarna på Försäkringskassan 

har bytt arbetslokal, arbetsuppgifter, arbetskamrater och ett flertal har även bytt 

Enhetschef. 

 

Konklusion 

För att kunna diskutera den eventuella skillnad mellan upplevelsen av 

arbetssituationen innan och hur den upplevs idag genomförde vi en del statistiska 

beräkningar. Resultatet blev att arbetssituationen upplevs något mer positiv efter 

omorganisationen än före. Utifrån de test som gjordes kan man inte säga med 

statistisk säkerhet att det inte är slumpen som avgjort detta. Men vi vill trots det 

poängtera att resultatet visar på en positiv trend. Som studenter har vi läst igenom 

tidigare forskning och utifrån vad dessa säger oss, att vid omorganisationer 

påverkas arbetstillfredsställelsen negativt och därmed även upplevelsen av 

arbetssituationen 

(Idel et al. 2003, Åborg et al. 1997 och Östhus, 2007), anser vi att något måste 

man ha gjort rätt i denna omorganisation. Har Försäkringskassans ledning tagit 

lärdom av tidigare omorganisationer, beror detta utslag på personalens 

förändringsbenägenhet eller är det stödet man upplevt från chefer och 

arbetskamrater? Vi tror att stödet har haft stor betydelse i just denna 

omorganisation, och det vore intressant att ta reda på om de arbetat med 

förändringsprocessen på något särskilt sätt på detta LFC. Det kan möjligtvis vara 

så att resultatet hade sett annorlunda ut om studien hade genomförts för ett år 

sedan när allt var nytt. Nu har de haft tid på sig att ”komma in” i den nya 

organisationen. Vi vet heller inte hur övriga potentiella undersökningsdeltagare på 

detta LFC hade besvarat våra frågor. Det var ju trots allt ett externt bortfall på  

32 % och sedan var det ytterligare ett antal (för oss okänt) handläggare som ej var 

intresserade att delta i studien. 
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Vi anser inte att några generella slutsatser kan dras av denna studie då 

undersökningsgruppen var så pass liten. 

 

I Statskontorets delrapport 4 (2009) kan man läsa att på grund av den ökade 

specialiseringen så finns det vissa tecken på att arbetstillfredsställelsen minskar på 

NFC. En tanke som kom upp vore därför att göra en jämförelse mellan LFC och 

NFC angående arbetstillfredsställelse, kanske något för framtida studenter! 

Ur forskningssynpunkt vore det intressant att utarbeta en modell för delaktighet i 

samband med förändringsprocesser i större organisationer. Det borde vara möjligt 

att involvera de anställda i förändringsarbetet även för en stor organisation som 

Försäkringskassan.  

 

 

Vi anser att arbeta för en hög arbetstillfredsställelse är att arbeta preventivt då 

studier pekar på att hög arbetstillfredsställelse främjar hälsan. 
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Bilaga 1 

Till dig som är Personlig handläggare på LFC i XXX 

 

 

I dagens samhälle sker det ständigt omorganisationer på såväl stora som 

små företag och organisationer. Försäkringskassan har under de senaste 

åren genomgått flera större förändringar, både vad gäller lagändringar, 

omorganisationer och fysiska förändringar i form av lokalbyten etc.   

Vi intresserar oss för hur detta påverkar Dig i din arbetssituation. Det är 

för oss intressant att veta hur Du som personlig handläggare på 

Försäkringskassan upplever din arbetstillfredsställelse i samband med den 

stora organisationsförändring som pågått sedan 2007.  

 

Syftet med denna enkät är att undersöka hur eller om 

arbetstillfredsställelsen på LFC i Xxxx har påverkats av denna 

omorganisation. 

 

Vi är två stycken studenter på Mittuniversitetet, Annika Karlberg och 

Malin Sundström, som nu står i färd med att skriva vår C-uppsats i ämnet 

rehabiliteringsvetenskap. I samband med detta har vi valt att utföra denna 

studie hos er. 

 

Med anledning av detta erbjuder vi Dig och ca 35 handläggare till på LFC 

i Xxxx att delta i denna enkätundersökning. 

 

Vi har valt att skicka denna enkät till din mail-adress. Därför ber vi dig att 

öppna det bifogade dokumentet och skriva ut enkäten. Sedan fyller du i 

den för hand, det tar ca 5-8 minuter. Lägg den sedan i det kuvert som din 
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enhetschef delat ut, klistra igen kuvertet och lägg det i lådan som är märkt 

”enkäter” och är placerad på plan G 3 vid kopieringsmaskinerna. 

Ditt deltagande är naturligtvis frivilligt och du har rätt att när som helst 

välja att avbryta ditt deltagande.  

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. 

 

Vi har numrerat varje formulär för att vi ska veta vilka enkäter vi har fått 

in. Svaren kommer inte att kunna kopplas till dig som person, då vi 

förstör den numrerade namnlistan så snart vi fått in alla svar. 

 

Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss, säkrast dagtid 

vardagar. Oss når du på: anka0507@student.miun.se , 070- 290 69 84, 

many0603@student.miun.se , 070- 204 36 68, eller vår handledare Bengt 

Åkerström på 063-165758. 

 

Vi vill ha in svaren så fort som möjligt och helst senast torsdagen den  

7 maj 2009. 

 

Mvh Annika Karlberg & Malin Sundström 
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Bilaga 2. 

Enkät till Personliga handläggare inom Försäkringskassan angående 

Arbetstillfredsställelse i samband med organisationsförändring. 

 

 

Fråga 1.  Kön: 1. Man (  ) 2. Kvinna (  ) 

 

 

Fråga 2.  Ålder: _____År 

 

 

Fråga 3.  Antal år som anställd inom försäkringskassan: _______År 

 

 

Fråga 4.  Utbildningsgrad: 1. Grundskola (  ) 

Ange högst uppnådda  2. Gymnasieskola (  ) 

utbildning.  3. Folkhögskola (  ) 

  4. Universitet/Högskola (  ) 

  5. Annat, nämligen:_________ 

 

 

Fråga 5. Arbetets omfattning: 1. Heltid  (  ) 

  2. Deltid (  ) 

  nämligen: _____________ % 

 

 

Fråga 6. Nuvarande arbetsuppgifter:________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Fråga 7. Tidigare arbetsuppgifter:__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Arbetstillfredsställelse 

 

Ta ställning till följande påstående genom att sätta ett kryss på linjen. 

 

 

Fråga 8. Jag upplever att jag har stimulerande arbetsuppgifter 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 9. Jag känner mig eftertraktad i mitt arbete 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 10. Jag känner mig uppskattad för det arbete jag utför 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 11. Jag känner att det arbete jag utför ger mig ett egenvärde 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 12. Jag märker tydliga resultat av det arbete jag utför 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 13. Jag känner mig trygg i min yrkesroll 

Instämmer helt Instämmer inte alls 
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|________________________________________________| 

 

 Fråga 14. Jag upplever att jag har hög arbetstillfredsställelse 

Instämmer helt Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 15. Hur upplever du din arbetssituation idag? 

Mycket bra   Mycket dålig 

|________________________________________________| 

 

 

Upplevelse av organisationsförändringen 

 

För att behålla arbetstillfredsställelse under en organisationsförändring finns det vissa 

faktorer som är av vikt. 

Ta ställning till följande påståenden genom att sätta ett kryss på linjen. 

 

 

Fråga 16. Jag upplever att jag har fått det stöd jag behöver från min enhetschef 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 17. Jag upplever att jag har fått det stöd jag behöver från närmaste specialist 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 18. Jag upplever att jag har fått det stöd jag behöver från mina arbetskamrater  

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 



 41 

 

 

Fråga 19. Jag upplever att det viktigaste 

 stödet fick jag från :  1. Enhetschefen  (  )  

Rangordna svaren (1-3) 

  2. Specialist  (  ) 

 

  3. Arbetskamrater (  )  

 

     

Fråga 20. Jag upplever att jag har fått den information jag behöver 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 21. Den information som betydde 

 mest för mig var den som kom från:   1. Enhetschefen (  ) 

Rangordna svaren (1-3)   

  2. Intranätet  (  ) 

 

  3. Annat, nämligen: (  ) 

____________________________________________________________________ 

 

   

Fråga 22. Jag anser att mina behov av kompetensutveckling har blivit tillgodosedda  

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

  

Fråga 23. Jag har känt mig delaktig i förändringsprocessen 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 
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Fråga 24. Som helhet har jag upplevt omorganisationen som positiv för mig 

Instämmer helt   Instämmer inte alls 

|________________________________________________| 

 

 

Organisationsförändringen 

 

Fråga 25 . Vad har organisationsförändringen inneburit för dig? 

Kryssa i de alternativ som stämmer på dig.  

 

Byte av arbetslokal 1. Ja (  ) 2. Nej (  ) 3. Delvis (  ) 

 

Byte av arbetsuppgifter 1. Ja (  ) 2. Nej (  ) 3. Delvis (  ) 

 

Nya arbetskamrater 1. Ja (  ) 2. Nej (  ) 3. Delvis (  ) 

 

Ny enhetschef 1. Ja (  ) 2. Nej (  )  

 

 

Fråga 26. Hur upplevde du din arbetssituation innan omorganisationen? 

Mycket dålig   Mycket bra 

|________________________________________________| 

 

 

Fråga 27. Min allmänna inställning till förändringar är 

Mycket negativ   Mycket positiv 

|________________________________________________| 

 

 

Ett stort tack för din medverkan! 

Annika Karlberg & Malin Sundström 
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Bilaga 3. 

Hej! 

 

För drygt en vecka sedan skickade vi ut en enkät till dig.  

Vi ville veta hur Du som personlig handläggare på 

Försäkringskassan upplever din arbetstillfredsställelse i 

samband med den stora organisationsförändring som pågått 

sedan 2007. 

 

Ett förtydligande: Även du som ej arbetar som Personlig 

handläggare är välkommen att delta i studien. Vi ber om 

ursäkt för att vi skapat förvirring kring detta. 

 

Har du redan besvarat enkäten och lagt den i insamlingslådan så 

kan du bortse från denna påminnelse. 

 

Som vi påpekade i förra mailet du fick så är ditt deltagande 

naturligtvis frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande om du så önskar. 

 

Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vi har numrerat 

varje formulär för att vi ska veta vilka enkäter vi fått in, den 

numrerade listan kommer att förstöras så fort vi har fått in alla 

svar. Det innebär att svaren inte kommer att kunna kopplas till 

dig som person. 
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Undrar du över något så får du givetvis kontakta oss. Du når oss 

säkrast på dagtid vardagar på; anka0507@student.miun.se, 

 070-290 69 84, many0603@student.miun.se, 070-204 36 68 

eller vår handledare Bengt Åkerström på 063-16 57 58. 

 

Vi vill gärna ha ditt svar senast torsdagen den 14 maj 2009. 

 

Med Vänliga Hälsningar 

 

Malin Sundström & Annika Karlberg 
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Bilaga 4. 
 
Sammanställning av enkät : Arbetstillfredsställelse i samband med 
organisationsförändring. 
 
Fråga 1. Kön: Man 15,4 %  Kvinna 84,6 % 
 
Fråga 2. Ålder:   
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 33 1 3,8 3,8 3,8 
  36 1 3,8 3,8 7,7 
  44 2 7,7 7,7 15,4 
  49 1 3,8 3,8 19,2 
  50 1 3,8 3,8 23,1 
  51 1 3,8 3,8 26,9 
  52 2 7,7 7,7 34,6 
  53 2 7,7 7,7 42,3 
  54 4 15,4 15,4 57,7 
  55 3 11,5 11,5 69,2 
  56 4 15,4 15,4 84,6 
  57 1 3,8 3,8 88,5 
  59 2 7,7 7,7 96,2 
  60 1 3,8 3,8 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelålder 52,19     Median 54. 
 
Fråga 3. Antal år som anställd inom Försäkringskassan:  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 5 2 7,7 7,7 7,7 
  6 1 3,8 3,8 11,5 
  7 1 3,8 3,8 15,4 
  8 2 7,7 7,7 23,1 
  9 1 3,8 3,8 26,9 
  10 1 3,8 3,8 30,8 
  11 2 7,7 7,7 38,5 
  12 1 3,8 3,8 42,3 
  14 1 3,8 3,8 46,2 
  25 1 3,8 3,8 50,0 
  30 1 3,8 3,8 53,8 
  33 1 3,8 3,8 57,7 
  34 3 11,5 11,5 69,2 
  35 3 11,5 11,5 80,8 
  37 1 3,8 3,8 84,6 
  38 3 11,5 11,5 96,2 
  42 1 3,8 3,8 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde 22,85    Median 27,5 
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Fråga 4. Högsta utbildningsgrad:  
 
Grundskola   0 % 
Gymnasieskola   53,8% 
Folkhögskola   0 % 
Universitet/Högskola  42,3% 
Annat    3,8% 
 
Fråga 5. Arbetets omfattning: Heltid 100 % 
 
Fråga 6 och 7 Nuvarande och tidigare arbetsuppgifter redovisas i Resultatdelen. 
 
Fråga 8. Upplevelse av stimulerande arbetsuppgifter: 
  

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 2 7,7 7,7 7,7 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 11,5 
  61-70 mm 1 3,8 3,8 15,4 
  71-80 mm 4 15,4 15,4 30,8 
  81-90 mm 5 19,2 19,2 50,0 
  91-100 mm 13 50,0 50,0 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,69  Median 9,5 
 
 
Fråga 9. Känner mig eftertraktad i mitt arbete:  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  31-40 mm 2 7,7 7,7 11,5 
  41-50 mm 1 3,8 3,8 15,4 
  51-60 mm 2 7,7 7,7 23,1 
  61-70 mm 3 11,5 11,5 34,6 
  71-80 mm 6 23,1 23,1 57,7 
  81-90 mm 6 23,1 23,1 80,8 
  91-100 mm 5 19,2 19,2 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  7,73  Median  8,0 
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Fråga 10. Känner mig uppskattad för det arbete jag utför: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  31-40 mm 1 3,8 3,8 7,7 
  41-50 mm 2 7,7 7,7 15,4 
  61-70 mm 1 3,8 3,8 19,2 
  71-80 mm 5 19,2 19,2 38,5 
  81-90 mm 7 26,9 26,9 65,4 
  91-100 mm 9 34,6 34,6 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,35  Median  9,0 
 
 
Fråga 11. Känner att det arbete jag utför ger mig ett egenvärde: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 41-50 mm 1 3,8 4,0 4,0 
  51-60 mm 2 7,7 8,0 12,0 
  71-80 mm 6 23,1 24,0 36,0 
  81-90 mm 6 23,1 24,0 60,0 
  91-100 mm 10 38,5 40,0 100,0 
  Total 25 96,2 100,0   
Missing 99 1 3,8     
Total 26 100,0     

Medelvärde  8,76  Median 9,0  bortfall  1 
 
 
Fråga 12. Tydliga resultat av det arbete jag utför: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 41-50 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 7,7 
  61-70 mm 4 15,4 15,4 23,1 
  71-80 mm 6 23,1 23,1 46,2 
  81-90 mm 5 19,2 19,2 65,4 
  91-100 mm 9 34,6 34,6 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,54  Median  9,0 
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Fråga 13. Känner mig trygg i min yrkesroll: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 1 3,8 4,0 4,0 
  41-50 mm 1 3,8 4,0 8,0 
  51-60 mm 1 3,8 4,0 12,0 
  61-70 mm 1 3,8 4,0 16,0 
  71-80 mm 5 19,2 20,0 36,0 
  81-90 mm 5 19,2 20,0 56,0 
  91-100 mm 11 42,3 44,0 100,0 
  Total 25 96,2 100,0   
Missing 99 1 3,8     
Total 26 100,0     

Medelvärde  8,64  Median 9,0  Bortfall  1 
 
 
Fråga 14. Upplevelse av arbetstillfredsställelse: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  31-40 mm 2 7,7 7,7 11,5 
  41-50 mm 1 3,8 3,8 15,4 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 19,2 
  61-70 mm 3 11,5 11,5 30,8 
  71-80 mm 4 15,4 15,4 46,2 
  81-90 mm 4 15,4 15,4 61,5 
  91-100 mm 10 38,5 38,5 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,12  Median  9,0 
 
 
Fråga 15. Upplevelse av arbetssituation idag: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 11-20 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  21-30 mm 1 3,8 3,8 7,7 
  31-40 mm 2 7,7 7,7 15,4 
  51-60 mm 3 11,5 11,5 26,9 
  61-70 mm 4 15,4 15,4 42,3 
  71-80 mm 7 26,9 26,9 69,2 
  81-90 mm 1 3,8 3,8 73,1 
  91-100 mm 7 26,9 26,9 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  7,46  Median  8,0 
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Fråga 16. Upplevelse av stöd från Enhetschef: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 41-50 mm 2 7,7 7,7 7,7 
  61-70 mm 1 3,8 3,8 11,5 
  71-80 mm 4 15,4 15,4 26,9 
  81-90 mm 6 23,1 23,1 50,0 
  91-100 mm 13 50,0 50,0 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,96  Median  9,5 
 
 
Fråga 17. Upplevelse av stöd från närmaste specialist: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-10 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  11-20 mm 1 3,8 3,8 7,7 
  31-40 mm 1 3,8 3,8 11,5 
  51-60 mm 4 15,4 15,4 26,9 
  61-70 mm 5 19,2 19,2 46,2 
  71-80 mm 4 15,4 15,4 61,5 
  81-90 mm 3 11,5 11,5 73,1 
  91-100 mm 7 26,9 26,9 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  7,5  Median  8,0 
 
 
Fråga 18. Upplevelse av stöd från arbetskamrater: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 31-40 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 7,7 
  61-70 mm 1 3,8 3,8 11,5 
  71-80 mm 5 19,2 19,2 30,8 
  81-90 mm 5 19,2 19,2 50,0 
  91-100 mm 13 50,0 50,0 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  8,92  Median  9,5 
 
Fråga 19. Viktigaste stödet kom från: Näst viktigast:  Minst viktig: 
Enhetschef  46,2 % 38,5 %  3,8 % 
Närmaste specialist 7,7 % 15,4 %  84,6 % 
Arbetskamrater 42,3 % 30,8 %  19,2 % 
 
Detta var en fråga där svaren skulle rangordnas 1 respondent svarade ej alls, 3 respondenter 
har ej rangordnat utan bara kryssat 1 alternativ. 
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Fråga 20. Upplevelse av information   
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 21-30 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  31-40 mm 2 7,7 7,7 11,5 
  41-50 mm 1 3,8 3,8 15,4 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 19,2 
  61-70 mm 2 7,7 7,7 26,9 
  71-80 mm 6 23,1 23,1 50,0 
  81-90 mm 7 26,9 26,9 76,9 
  91-100 mm 6 23,1 23,1 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  7,96  Median  8,5 
 
 
Fråga 21.Information som betydde mest kom från:  
Viktigaste informationen:  Näst viktigaste: Minst viktig: 
Enhetschef  73,1 % 15,4 %  3,8 %  
Intranät  7,7 % 50,0 %  26,9 % 
Annat:  19,2 % 19,2 %  38,5 % 
 
 
Fråga 22. Kompetensutveckling tillgodosedd 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 11-20 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  21-30 mm 2 7,7 7,7 11,5 
  31-40 mm 1 3,8 3,8 15,4 
  41-50 mm 2 7,7 7,7 23,1 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 26,9 
  61-70 mm 2 7,7 7,7 34,6 
  71-80 mm 3 11,5 11,5 46,2 
  81-90 mm 8 30,8 30,8 76,9 
  91-100 mm 6 23,1 23,1 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  7,62  Median  9,0 
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Fråga 23. Delaktig i förändringsprocessen:   
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-10 mm 4 15,4 15,4 15,4 
  11-20 mm 3 11,5 11,5 26,9 
  21-30 mm 4 15,4 15,4 42,3 
  41-50 mm 1 3,8 3,8 46,2 
  51-60 mm 3 11,5 11,5 57,7 
  61-70 mm 4 15,4 15,4 73,1 
  71-80 mm 2 7,7 7,7 80,8 
  81-90 mm 2 7,7 7,7 88,5 
  91-100 mm 3 11,5 11,5 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  5,27  Median  6,0 
 
 
Fråga 24. Upplevelse av omorganisationen:  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-10 mm 2 7,7 7,7 7,7 
  21-30 mm 1 3,8 3,8 11,5 
  31-40 mm 4 15,4 15,4 26,9 
  51-60 mm 4 15,4 15,4 42,3 
  61-70 mm 2 7,7 7,7 50,0 
  71-80 mm 4 15,4 15,4 65,4 
  81-90 mm 4 15,4 15,4 80,8 
  91-100 mm 5 19,2 19,2 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

Medelvärde  6,81  Median  7,5 
 
 
Fråga 25. Vad har organisationsförändringen inneburit för dig? 
 
 
Byte av arbetslokal 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 23 88,5 88,5 88,5 
  Nej 2 7,7 7,7 96,2 
  Delvis 1 3,8 3,8 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   
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Byte av arbetsuppgifter 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 6 23,1 23,1 23,1 
  Nej 6 23,1 23,1 46,2 
  Delvis 14 53,8 53,8 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

 
 
Nya arbetskamrater 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 13 50,0 50,0 50,0 
  Nej 1 3,8 3,8 53,8 
  Delvis 12 46,2 46,2 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

 
 
Ny enhetschef 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid Ja 21 80,8 80,8 80,8 
  Nej 5 19,2 19,2 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

 
 
Fråga 26. Upplevelse av arbetssituation innan omorganisation: 
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 1-10 mm 2 7,7 7,7 7,7 
  31-40 mm 4 15,4 15,4 23,1 
  41-50 mm 4 15,4 15,4 38,5 
  51-60 mm 1 3,8 3,8 42,3 
  61-70 mm 2 7,7 7,7 50,0 
  71-80 mm 3 11,5 11,5 61,5 
  81-90 mm 7 26,9 26,9 88,5 
  91-100 mm 3 11,5 11,5 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   
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Fråga 27. Inställning till förändringar:  
 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
Valid 31-40 mm 1 3,8 3,8 3,8 
  41-50 mm 2 7,7 7,7 11,5 
  51-60 mm 3 11,5 11,5 23,1 
  61-70 mm 1 3,8 3,8 26,9 
  71-80 mm 7 26,9 26,9 53,8 
  81-90 mm 10 38,5 38,5 92,3 
  91-100 mm 2 7,7 7,7 100,0 
  Total 26 100,0 100,0   

 
 
 

 

  

 

 


