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Abstract 

Studien byggde sitt syfte på att genom en kvalitativ metod söka förståelse för individuella och 

strukturella faktorer, som upplevts haft positiv påverkan på en organisationsutveckling. 

Undersökningsmetoden bestod av en fokusgruppintervju samt nio djupintervjuer av anställda 

på organisationen, med fokus på att finna tänkbara faktorer som bidrar till en upplevd lyckad 

organisering. Insamlad data genomgick en tematisk analys i hopp om att finna teman och 

mönster. 

Resultatet av studien visar på fem huvudteman som i samverkan bidrar till en upplevd lyckad 

organisering. Dessa fem: Organisationskultur, Ledarskap, Socialt stöd, Individuella styrkor 

samt Strukturella styrkor bildar i studien en illustrerad modell där organisationskulturen är 

navet som i binder samman övriga fyra huvudteman.  

 

Nyckelord: Kompetensbredd, Rekrytering, Transformativt ledarskap, Delaktighet, 

Självledarskap, Kulturmedvetenhet, Gruppdynamik,Socialt stöd, Organisationskultur   
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Den positiva upplevelsen av en ny organisation utveckling 

 

Arbetslivet och organisationer befinner sig i en ständig förändringsprocess där 

förändring, inte stabilitet, är normen (Angelöw, 2010; Czarniawska, 2015; Granberg, 2011). 

Ökad konkurrens, krav på effektivisering och flexibilitet, nya mål och politiska beslut, 

globalisering och ökat informationsflöde leder till anpassning och förändring på både individ- 

och organisationsnivå (Angelöw, 2010; Jacobsen, 2005). Flertalet studier har visat att 

förändring och utveckling inom organisationer kan bidra till ökade nivåer av psykisk stress, 

mindre trivsel, sjunkande nivåer av organisatoriska engagemang och skadliga effekter på 

individens hälsa (Chauvin, Rohmer, Spitzenstetter, Raffin, Schimchowitsch, & Louvet, 2014). 

Intensiv och/eller långvarig stressupplevelse kan leda till både kort- och långsiktiga 

psykiska och fysiska reaktioner med allvarliga och långvariga sjukskrivningar. Konsekvensen 

av den ökade psykiska ohälsan är kostsamma ekonomiska förluster och kompetensbortfall på 

både individ-, organisation- och samhällsnivå (Weman-Josefsson, & Berggren, 2013). 

Statistik från Arbetsmiljöverket (2014), Försäkringskassan (2015) och Statistiska 

centralbyrån (2016) visar på ett behov av att bryta den negativa trenden kring psykisk ohälsa 

kopplat till arbetslivet. 

Med detta som bakgrund ämnade föreliggande studie att utifrån en positiv ansats 

identifierar och skapa en fördjupad förståelse för strukturella och individuella faktorer som 

bidrar vid organisationsuppbyggnad. Positiv organisationspsykologi (POP) är relativt nytt och 

har inte stått i fokus, detta gäller framförallt i skandinavisk arbetsmiljö. POP menar att ett 

fokus på det positiva kan generera kunskap, nya lösningar eller finna nya mekanismer 

(Cameron & Quinn, 2011).  
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Ledarskap 

Många olika definitioner av vad en ledare är och står för har passerat det senaste seklet 

som en del av världsutvecklingen i stort, men också med typiska kulturella krav i det arbetsliv 

den organisation man verkar i har gjutit in (Lind & Ivarsson-Westerberg, 2011). Fokus har 

varit på produktion vilket i sin tur format ledarskapet. Produkten har under många årtionden 

varit både det primära och sekundära målet i ledarskapet (Northouse, 2011; Hansson, 2010). 

Aronsson, Hellgren, Isaksson, Johansson, Sverke och Torbiörn (2013) nämner utvecklingen 

från perspektivet att människan setts som en maskin till nutidens mer medmänskliga 

perspektiv. Ledarskapet ser nu mer på mjukdelarna, människorna och det humana kapitalet. 

Följden blir ett naturligt utvecklande av andra ledarskapsstilar, som mer vill vårda, utveckla 

och inspirera sina medarbetare (Hansson, 2010). Ett vanligt sätt att definiera ledarskap är 

genom ledarens beteende, effekterna som ledaren har på omgivningen och det 

tillvägagångssätt ledaren använder för att få medarbetare att samspela mot gemensamma mål 

(Bass, 1990). 

Lagändringar (SFS 2014:659) med skärpta och mer tydliga krav på den psykosociala 

arbetsmiljön skapar konsekvenser, där en följd blir ett ledarskap med ett mer uttalat fokus på 

att se medarbetarna som individuella resurser och vårdar mer individens vilja till utveckling 

(French & Bell, 1999). Den transformativa ledaren grundlägger och skapar förutsättning för 

ett sunt och hållbart organisationsklimat via fyra grundläggande faktorer; 1. Förmågan till att 

utstråla, att vara vad organisationen är och vill (karisma). 2. Att inspirera och motivera 

medarbetarna till att ta egna beslut och att själva våga utveckla. 3. Att intellektuellt vara en 

inspiratör för varje enskild medarbetare på individens individuella nivå. 4. Individuellt 

överväga vad varje individ är och var varje individ vill, att ha förmågan att lyssna och stödja 

samt ge befogenhet till att ta mycket eget ansvar för varje individs enskilda utveckling 

(Northouse, 2013; Xu, Caldwell, Glasper, & Guevara, 2015).  
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Här är en av ledarskapets grundläggande uppgift att skapa en känsla av sammanhang och 

bidra till upplevelsen av meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet, både i organisationen 

som helhet men även på individnivå (Hansson, 2010). Stor vikt läggs på att ledarskapet 

upplevs tydligt sammankopplat med organisationens mål och visioner. Egenskapen i att kunna 

inspirera medarbetarna till delaktighet i de traditionella ledarfunktionerna, beslutsfattande, 

planering och uppföljning (Flach, 2006). För organisationen så bidrar det också till skapandet 

av en positiv identitet, som i sin tur leder till en känsla av arbetsglädje i organisationen 

(Sundberg, 2010; Lind & Ivarsson Westerberg, 2011). 

 

Hälsa 

Det finns inte en entydig, allmänt accepterad definition på̊ hälsa men ofta används 

Världshälsoorganisationens (WHO) definition; ”Hälsa är ett tillstånd av totalt fysiskt, mentalt 

och socialt välbefinnande och inte enbart en avsaknad av sjukdom och svaghet”. 

Arbetshälsa definieras enligt Arbetshälsoinstitutets (2016) som “en människas resurser i 

arbetet av hälsa, fysisk, psykisk och social arbetsförmåga, kunskaper, färdigheter och 

kunnande samt arbetsmotivation och engagemang”. Arbetshälsan upplevs individuellt och är 

beroende av flera individuella och organisatoriska faktorer.   

Arbetslivet är av stor betydelse i människors liv och har stor påverkan på folkhälsan i 

samhället (Aronsson et al., 2013). Förutom den instrumentella funktion den uppfyller, som 

ekonomisk trygghet och att tillgodose materiella behov, bidrar även arbete till upplevelsen av 

personlig identitet, självkänsla och status. Utformningen och upplevelsen av arbetet har även 

stor påverkan på individens hälsa och välbefinnande. 

Upp emot fyra av tio upplever det egna arbetet som psykiskt ansträngande och 22.3 % 

av sjukfrånvaron kan, i Sverige, härledas till upplevd psykisk påfrestning och stress i 
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arbetslivet (Arbetsmiljöstatistik Rapport 2014:4; Statistiska Centralbyrån, 2016). Från 2012 

till 2014 ökade antalet pågående sjukfall kopplat till psykiska diagnoser, med 48 % och 

motsvarar cirka 41 % av samtliga sjukfall i Sverige idag (Försäkringskassan, 2015). 

Människor har behov av trygghet, stabilitet och förutsägbarhet (Aronsson et al., 2013). 

Ett hot mot det kan leda till en uppfattning av omgivningen som otrygg och osäker och kan få 

oss att reagera med motstånd och olika försvarsbeteenden. Flertalet studier har visat att 

förändring och utveckling inom organisationer kan bidra till ökade nivåer av psykisk stress, 

mindre trivsel, sjunkande nivåer av organisatoriska engagemang och skadliga effekter på 

individens hälsa (Chauvin, Rohmer, Spitzenstetter, Raffin, Schimchowitsch, & Louvet, 2014). 

 

Organisationsutveckling 

Förändring, omvandling, omställning, omstrukturering, avveckling, förnyelse och 

utveckling är olika begrepp som används för att beskriva den process som äger rum i ett 

arbetsliv i förändring (Angelöw, 2010). Föreliggande studie kommer använda sig av 

Organisationsutveckling (OU) som en samlingsbeteckning för ett flertal metoder att 

åstadkomma förändring genom påverkan av individer och det ”sociala systemet”. OU kan 

definieras som en långsiktig strävan att förbättra problemlösning- och förnyelseprocesser i 

organisationen. I synnerhet genom ett mer effektivt, gemensamt diagnos- och ledningsarbete 

med organisationskulturen, där särskild uppmärksamhet läggs på formella arbetsgrupper, 

tillfälliga arbetslag och kulturen som gäller mellan grupper. System av planerade 

interventioner avsedda att förbättra organisationens struktur och/eller processer i ett syfte att 

uppnå en ökad funktionalitet och att stärka organisationens konkurrenskraft och möjlighet till 

överlevnad (French & Bell, 1999). 

Enligt French och Bell (1999) bör fem faktorer vara uppfyllda för att en OU ska ha goda 

förutsättningar att lyckas; förtroende, förståelse, förankring, motivation och delaktighet. 
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Det upplevda förtroendet för ledningen eller de ansvariga är en betydande faktor till hur 

medarbetare kommer reagera på förändring. Saknad av tillit eller negativ inställning till de 

ansvariga för förändringen kan ge upphov till osäkerhetskänslor och leda till motstånd 

(Angelöw, 2010). En upplevelse av förtroende kan leda till en känsla av trygghet och 

acceptans och leda till ett välkommande av förändringen. Ledningens förtroende för 

medarbetarna och deras avsikt att bidra till OU spelar även det stor roll. 

Ett vanligt problem vid OU är att målen och behoven av förändringen inte är nog 

tydliga eller begripliga. Detta kan leda till motstånd då behovet eller nödvändigheten av 

förändringen inte framgår (Angelöw, 2010; Granberg, 2011). Att skapa förståelse för vad som 

ska hända, när, hur och varför, är därför en viktig faktor. Kommunikation med direkt och 

väsentlig information från rätt källa är en förutsättning för att medarbetarna tidigt kan skapa 

förståelse för målen och behovet av förändringen, och bör vara en ständig och fortlöpande del 

av OU (Angelöw, 2010). 

En av organisationsledningens viktigaste uppgifter är att tillsammans med medarbetarna 

formulera mål och visioner, samt förankra dessa (Angelöw, 2010). Förankring kan ses som 

ett sätt att skapa stöd för en tanke, en lösning eller ett arbetssätt med strävan att åstadkomma 

ett starkt och uthålligt engagemang, både i ord och handling och i olika riktningar– uppåt, 

nedåt och horisontellt (Svensson, Aronsson, Randle, & Eklund, 2007). Bästa sättet att 

förankra förändringsarbete är att låta intressenterna själva precisera målet och arbeta fram 

planer för detta (Granberg, 2011). Det är även viktigt att medarbetarnas inflytande inte 

begränsas till representation i arbetsgruppen då man riskerar att de kommer uppfatta 

medbestämmandet som begränsat, till den formella beslutsprocessen. 

En god förankring innebär att man funnit acceptans och förståelse hos samtliga 

intressenter vilket är viktiga faktorer i avsikt att skapa delaktighet och motivation. 

Motivation kan ses som energikraft som initierar en individs beteende och formar dess 

riktning, intensitet och uthållighet och är en mycket central faktor för att lyckas med 
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förändringsarbete (Angelöw, 2010; Flach, 2006). Vår energi och vårt intresse till OU avgörs 

av tydligheten och värdet av de mål vi strävar efter. Ju större motivationen är, desto säkrare är 

det att den leder till handling (Weman-Josefsson & Berggren, 2013). Även om målsättningen 

formulerats gemensamt i organisationen kan vi uppleva olika motiv som drivkraft beroende 

på individens inre och yttre motivationsfaktorer (Angelöw, 2010). 

Förutsättningarna för att lyckas med en OU ökar när så många som möjligt inom 

organisationen är delaktiga i processen (Angelöw, 2010). Tidigare studier har visat på att 

upplevelse av låg delaktighet och brist på förståelse ofta leder till motstånd samt låg 

motivation och engagemang till förändringsarbetet. Medarbetarna bör ses som en stor 

kunskapskälla i planering och implementering av förändringar (Dawson, 2003). En positiv 

attityd kan skapas om man låter medarbetarna vara med och formulera målen, diskutera 

förslag till åtgärder, och takten för förändringen (Angelöw, 2010). 

Utöver dessa fem faktorer visar forskning på att socialt stöd på arbetsplatsen har stor 

påverkan på upplevd psykisk hälsa, arbetsrelaterad stress och arbetstillfredsställelse (Bellman, 

Forster, Still & Cooper, 2003; Humphrey, Nahrgang, & Morgenson, 2007). 

Det sociala stödet på̊ arbetsplatsen innebär det övergripande stödet frän medarbetare och 

chefer och kan delas in i emotionellt- och instrumentellt stöd. 

Emotionellt stöd innebär att den anställde känner sig omtyckt och har förtroende från 

medarbetare, chefer och kunder. Denna form av stöd fungerar som en buffert mot kravfyllda 

arbetsmiljöer. 

Det instrumentella stödet handlar om viljan att hjälpa och avlasta varandra i olika 

arbetssituationer, samt samarbetet mellan chefer och medarbetare. 

Välfungerande sociala relationer på̊ arbetsplatsen och ett väl fungerande samspel mellan 

medarbetarna är av stor vikt för att uppnå̊ en god psykosocial arbetsmiljö och har även 

hälsofrämjande effekt på̊ arbetsplatsen (Karasek & Theorell, 1990). 
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Organisationskultur 

Organisationskultur beaktas ibland som det viktigaste elementet i 

organisationsförändring. Att utveckla organisationskultur och styra den i rätt riktning kan vara 

avgörande för en organisations framgång (Alvesson & Sveningsson, 2014; Philipsson, 2004). 

Detta stöds i en studie som sökt gemensamma nämnare bland världens fem mest lönsamma 

företag och där endast funnit en, organisationskulturen (Cameron & Quinn, 2011). 

Organisationskultur är ofta svår att få grepp om och präglas, på ett till dels omedvetet vis, hur 

medarbetare tänker, känner, värderar och reagerar på idéer, åsikter och föreställningar 

(Alvesson, 2015; Alvesson & Sveningsson 2014). Kulturen är lika viktig och komplex som 

den är svår att mäta, förstå och använda på ett meningsfullt sätt. 

Schein (2010) har utarbetat en kulturmodell och beskriver organisationskultur som en 

pyramid med tre sammanlänkade strukturella nivåer, Grundläggande antaganden, 

Värderingar och Artefakter. 

Artefakter är toppen av pyramiden och beskriver synliga företeelser och dess påverkan 

på̊ känslan av kulturen i organisationen. Synliga kulturyttringar så som klädsel, logotyper, 

inredning, arkitektur, språk, produkter och slogans (Granberg, 2011; Schein 2010). 

Värderingar och normer är mittpartiet av pyramiden och vägledande för hur vi handlar i 

olika situationer (Granberg, 2011; Schein, 2010). Värderingar är grundläggande ståndpunkter 

som gör en organisation unik och kan beskrivas som kollektiva idéer som anses viktiga och 

önskvärda i en organisation. Värderingar kan utvecklas i takt med att nya medlemmar 

kommer in i organisationen, vilket innebär att olika värderingar kan främjas genom medveten 

rekrytering där organisationen söker individer vars värderingar överensstämmer med 

organisationens egna (Alvesson, 2015). 

Normer är beteenden som är accepterade och förväntade av organisationens 

medlemmar. Normer fungerar som regler för bland annat uppförande och attityder och 

förstärker samtidigt de värderingar som finns i organisationen (Schein, 2010). 
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Grundläggande antaganden är pyramidens viktigaste beståndsdel och bas (Granberg, 

2011; Schein, 2010). Det är ett förhållningssätt som gruppen utvecklar för att hantera 

omgivningen och dess krav, samt gruppens interna integration i fråga om problem och 

påfrestningar. Dessa förhållningssätt blir med tiden självklara, omedvetna och en del av 

gruppens sociala verklighet och påverkar gruppens sätt att tänka, uppfatta och känna. Att 

försöka förändra dessa antaganden är svårt och kan enligt Schein (2010) framkalla stark 

ångest hos medlemmarna i organisationen. 

 

Syfte 

Med detta som bakgrund ämnade föreliggande kvalitativa studie baserad på intervjuer, 

undersöka medarbetarnas upplevelse av en nystartad organisation. Identifiera och skapa 

fördjupad förståelse för strukturella och individuella faktorer som kan bidra till en positiv 

upplevelse vid en organisations uppbyggnad och utveckling. 

 

Frågeställningar 

Vilken är upplevelsen av nyorganiseringen ur ett medarbetarperspektiv? 

Vilka strukturella och individuella faktorer påverkar upplevelsen? 
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Metod 

Med hänsyn till studiens syfte och frågeställning, att identifiera och söka fördjupad förståelse 

för upplevelsen av strukturella och individuella framgångsfaktorer som kan bidra vid 

organisationsutveckling, valdes en kvalitativ metod med ett fenomenologisk fokus på den 

subjektiva upplevelsen. Detta då kvalitativ metod har sin styrka i att se på helhetsbilden och 

möjliggör för en ökad förståelse för sociala processer, fenomen och komplexa sammanhang 

(Holme, Solvang, & Nilsson, 1997; Lantz, 2007). 

 

Tillvägagångssätt 

Intresset om att specifikt undersöka denna organisation kom till. Ett intresse av att söka 

förståelse för positiva bakomliggande faktorer i organisering ledde till att författarna, via sitt 

nätverk i arbetslivet, uppsökte ett antal organisationer i förväntan att någon organisation ville 

vara delaktiga i studien.  En kontakt med den undersökta organisationen skapades där 

författarna presenterade sin idé, frågeställning och syfte. I ett andra skede hade författarna och 

organisationens ledning ett formellt möte där författarna fick möjlighet att presentera syfte 

och studiedesign. I ett tredje skede var författarna med på ett personalmöte för att presentera 

sig och förklara syftet med den vetenskapliga studien. Där skapades det också möjlighet för 

en dialog kring studien. 

Samtliga intervjuer hölls på den undersökta organisationens arbetsplats, i separata lugna 

enskilda rum, i väl bekant miljö för deltagaren. Intervjuerna genomfördes av studiens båda 

författare där växelvis dialog mellan författarna och deltagare skapades. Samtliga intervjuer 

började med presentation av studiens syfte, etik samt möjlighet för deltagare att ställa frågor. 

Frågorna var begripliga och utformade att uppmuntra till utvecklande svar. Innan avslutad 

intervju ställde författarna frågan om något glömts bort eller bör tilläggas. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av iPhones inspelningsfunktion. Efter avslutad intervju och inspelning 

gavs möjlighet för deltagare att ställa frågor, för att sedan bli avtackad för sin medverkan. Den 
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insamlade datan transkriberades med hjälp av webbapplikationen oTranscribe för att senare 

genomgå tematisk analys. Efter genomförd transkribering och analys destruerades samtliga 

ljudfiler. 

 

Fokusgrupp 

Datainsamling startade med att en fokusgrupp om fyra personer intervjuades med avsikt 

bli bekant med organisationen och kontexten för studiens grund (Howitt, 2013). 

Ostrukturerade öppna frågor användes för att skapa en levande diskussion där deras 

upplevelse och åsikter fick utrymme att växa fram (Holme, Solvang, & Nilsson, 1997). 

Intervjun pågick i 51 minuter. Intervjuns inspelade material transkriberades, varpå en tematisk 

analys utfördes. Här upptäcktes en rad teman som sedan utvecklades till en intervjuguide med 

18 frågor (Bilaga 1) inför kommande djupintervjuer. 

 

Djupintervjuer 

Nio semistrukturerade djupintervjuerna genomfördes, alla med En respondent åt 

gången. Semistrukturerad intervju ger flexibilitet att följa den intervjuade i samtalet, samtidigt 

som intervjuaren kan föra in samtalet på̊ nya områden under intervjun (Howitt, 2013). 

Intervjuerna utgick från den intervjumall som utvecklats efter analys av fokusgruppintervju. 

Frågorna ställdes beroende på dialogutveckling, utan bestämd ordningsföljd. Följdfrågor och 

utvecklande frågor ställdes då författarna upplevde behov. Tidsintervallen för de nio 

genomförda semistrukturerade intervjuer var mellan 38 och 54 minuter, där studiedesignen 

hade en tydligt kommunicerad maxtid på 60 minuter. 
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Deltagare 

Deltagarna i studien var alla anställda vid samma enhet på en myndighet i Östersund. 

Organisationen i studien har sitt ursprung i ett regeringsbeslut där nya arbetsuppgifter 

tilldelats myndigheten. Regeringsbeslutet gav upphov till den undersökta enhetens start i 

början av januari 2015, med arbetsuppgifter som tidigare inte funnits i myndigheten.   

Enhetens population var ett 50-tal personer varav tre i chefsposition och resterande 

handläggare. Författarna gav önskemål om ett representativ urval utifrån enhetens population. 

En av cheferna hade hand om urval, kontakt och bokning av intervju av organisatoriska skäl. 

Skälet till detta var studiens respondenter och deras komplexa och processtyrda 

arbetsuppgifter vilket gjorde det naturligt att ledningen utförde selekteringen utifrån 

kriterierna arbetsbelastning och tillgänglighet under studiens tidsram.     

Deltagarna i fokusgruppen var två kvinnor och två män, i åldrarna 29-50 år. Samtliga 

arbetade som Handläggare och hade vid intervjutillfället arbetat på enheten mellan 7 och 16 

månader. Ingen av deltagarna hade tidigare arbetat inom organisationen. 

Deltagarna i djupintervjuerna var nio till antalet, fördelat på sju kvinnor och två män i 

åldrarna 30-50 år. Åtta av deltagare arbetade som Handläggare och en som chef, de hade vid 

tidpunkt för intervjuerna arbetat på enheten mellan 7 och 16 månader. 

På grund av svårigheter att rekrytera medarbetare till intervjuerna deltog vissa 

medarbetare i både fokusgrupp- och djupintervju. Detta tror författarna inte påverkat resultatet 

av studien då de två intervjutillfällena hade, enligt tidigare beskrivning helt olika syften. 

 

Dataanalys 

Med studiens syfte och analysmodell i beaktande, transkriberades insamlad data 

ortografiskt med fokus på vad som sades, snarare än hur det sades (Howitt, 2013). Alla namn, 

eller annan information som kunde identifiera enskilda individer, kodades om till “Namn” 
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eller den roll de hade i organisationen, om det var relevant. Detta i enighet med den 

konfidentialitet studien utlovat. 

Efter transkribering påbörjades en empiristyrd tematisk analys. 

Genom att aktivt delta vid intervju och senare transkribera dessa var författarna väl 

bekanta med insamlad data. 

Första steget i kodningen utfördes enskilt av studiens båda författare genom att läsa 

igenom transkriberingarna, analysera texten och rad för rad tilldela meningsbärande meningar 

nyckelord eller kort förklarande mening till vad meningen egentligen handlade om. 

Författarna diskuterade varandras resultat för att gemensamt färdigställa den initiala 

kodningen. Exempel: 

 

“Det är inte individen i sig som är det centrala utan det är gruppen, att gruppen som 

helhet löser uppgiften.” 

Nyckelord: Lagarbete 

 

Samtliga nyckelord sammanställdes i ett Excel-dokument där de sorterades i 

bokstavsordning. För att reducera antalet rader i dokumentet togs dubbletter bort och 

nyckelord fick istället en siffra tilldelad sig som beskrev antalet gånger nyckelordet funnits 

med. Meningar som blivit tilldelade nyckelord med liknande underliggande betydelse 

sammanställdes för att jämföras och kategoriseras. Om meningar upplevdes överensstämma 

med varandra blev de kvar i samma kategori och tilldelad ett gemensamt nyckelord. Meningar 

med liknande tilldelade nyckelord men vars betydelse inte upplevdes överensstämma blev 

förflyttad till en mer passande kategori. Exempelvis kategoriserades meningar med nyckelord 

som, samverkan, team-work, grupparbete och samarbete, in under nyckelordet lagarbete. Över 

400 rader av olika nyckelord eller meningar blev sammanställda till 71 nyckelord. 
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På ett liknande sätt reducerades dessa 71 nyckelord ytterligare en gång i syfte att uppnå 

en mer överskådlig och lätthanterlig datamängd. Nyckelord med liknande betydelse parades 

ihop till sammanfattande teman. Nyckelord som, författarna tolkat, haft mindre påverkan på 

upplevelsen plockades bort och 71 nyckelord blev, till mer överskådliga, 25 teman (Figur 1). 

Nästa steg i processen var att hitta mönster att kategorisera dessa teman under. För att 

underlätta denna process skrevs de kvarvarande teman ned på mindre lappar. Beroende på 

temans mening och påverkan på andra teman parades de ihop och bildade mindre grupper. 

Grupper slogs ihop, splittrades, lappar omgrupperades och större grupper bildades. En process 

som till slut mynnade ut i fem huvudteman. Dessa huvudteman fick sedan varsin etikett som 

förklaring på dess innehåll. 

 

 

Figur 1. Visualisering av processen i att reducera teman. 

 

Forskningsetiska överväganden 

Etisk diskussion kring upplägg och information kring insamlat datamaterial gjordes 

efter skriven mall med samtliga deltagare i både fokusgruppintervju och djupintervju. Alla 
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deltagande fick en muntlig genomgång av den etiska aspekten med frivilligt deltagande och 

konfidentialitet i studien. Det var av vikt att alla deltagarna var medvetna om vårt primära 

syfte med studien för att också få både bias och traits att samverka för att stärka studiens 

reabilitet. 
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Resultat 

 

Figur 2. Översiktlig gruppering av 25 teman under 5 huvudteman. 

 

I studiens dataanalys framkom 25 teman grupperade under 5 huvudteman, illustrerat i 

Figur 2. I mitten av illustrationen ligger organisationskulturen som i studien är en betydande 

faktor. Organisationskulturen har en betydande roll i studiens resultat med motiveringen att 

studien sett den övergripande framgångseffekten och framgångspåverkan 



Den positiva upplevelsen av en ny organisations utveckling 

 

 

18 

organisationskulturen har för en lyckad organisering ur ett medarbetarperspektiv, på både 

individ- och strukturnivå. 

Organisationskulturen har vuxit fram under OU, är en produkt av övriga fyra teman, och 

illustreras därför som kärnan som både påverkar och påverkas av övriga teman (Figur 2) För 

att mer kunna förstå de fyra kärnfaktorernas egenheter i studien så beskrivs de nedan mer 

utförligt. 

 

Organisationskultur 

Det finns en tydlig medvetenhet om organisationskulturens betydelse bland 

medarbetarna. Då enheten i studien är nyutvecklad och majoriteten av medarbetarna inte 

arbetat inom myndigheten tidigare upplevs det inte suttit någon kultur i väggarna sedan 

tidigare. Detta upplevs som en styrka då de gemensamt fått skapa den kultur de själva velat ha 

utan större påverkan från myndighetens tidigare kultur. Under introduktionsperioden fick 

medarbetarna möjlighet att delta i utformandet av de värderingar, normer och förhållningssätt 

de själva ville ha på arbetsplatsen. Den gemensamt skapade organisationskulturen bidrog till 

att den blev allmänt vedertagen och accepterad bland medarbetarna. Upplevelsen av att ha 

bidragit i skapandet har också lett till att det efterlevts. 

Medarbetarna upplever ett öppet klimat med högt i tak där man bjuder in till delaktighet 

och gemenskap. En arbetsmiljö där man ställer upp för varandra, visar respekt och har en stor 

tilltro till varandras förmågor att göra gott. En kultur som uppmuntrar till egna initiativ och 

förbättringar. En positiv människosyn och vilja att se på människor “med gröna linser”, att 

människan kan och vill. 

 

“Visa riktningen och berätta målet, men ha en tilltro till att de har förmåga att lösa 

problemet.” 
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“Redan då fick man bestämma hur man skulle förhålla sig till varandra och att vi skulle 

ha ett öppet klimat, väldigt högt i tak, alla vågar prata om allt” 

 

“Det var ju jätteskönt när jag började jobba att det inte satt något i väggarna. Det låter 

så klyschigt men det är faktiskt helt sant, vi har ju skapat det tillsammans och att det är 

föränderlig hela tiden.” 

 

“Alla kommer med sitt och sen skapar vi något eget, men sedan att vi tillåts påverka och 

skapa egna saker utan att redan andra ställt fram boxarna som man bara lastar i saker i 

dem utan att vi själva får bestämma hur saker och ting ska vara. Då tror jag också att 

kulturen blir så och håller i sig längre.” 

 

Strukturella faktorer 

Rekrytering som enskild faktor har i studien framkommit som en tydlig och klar styrka. 

En kompetensanalys har genomförts i förberedande syfte för att skapa en tydlig grund för 

rekryteringen, där ett externt rekryteringsföretag utförde hela rekryteringsprocessen. 

     

”Att de har rekryterat ett gäng personer som är drivna och sen att det var en nystart på 

en enhet. Alla ville vara med och påverka och vara delaktiga. Och sen kanske att man 

fick möjlighet att vara delaktig, från början.” 

 

Syftet att rekrytera externt var medvetet, och främst för att få en möjlighet att skapa en 

organisationskultur från grunden, utan direkt anknytning till myndighetens befintliga 

organisationskultur. Medvetenheten att rekrytera brett, med det också ett stort fokus på att 

locka en bred kompetens i organisationen som målsättning. Fördelen med att locka nya 

arbetstagare till organisationen har varit tydliga. 
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”Jag tror aldrig att jag har varit på en arbetsplats där det har varit så mycket olika 

bakgrunder. Alla har någonting att bidra med på olika områden.” 

 

”För att vi alla kommer från olika bakgrunder, massa olika utbildningar, kompetenser, 

erfarenheter och åldrar. De har gjort en bra mix måste jag säga. Det känns sjukt 

genomtänkt hur de har satt ihop arbetsgruppen.” 

    

“Sen var personlighetstest där man ställde mycket frågor om hur man fattar beslut, på 

vilket vis man fattar beslut, vad man blir påverkad av, osv.” 

 

“Professionellt, tydligt vad de står för, vilka de är och vilka de söker och vad man skulle 

göra. Tydligt vad de förväntade sig och om det var det men ville ta del av.” 

 

Organisationen har, som arbetsgivare, en väl förankrad goodwill för kommande 

arbetstagare i det län den huserar. Organisationen upplevs som en trygg arbetsplats med 

tydliga individuella utvecklingsmöjligheter. Enheten är lokaliserad i en stad med andra 

enheter inom samma myndighet, vilket upplevs positivt med goda möjligheter till intern 

utveckling och karriär. Myndigheten som sådan upplevs besitta stora tillgångar och kunskap 

att ta del av, både som medarbetare och chef. 

 

“I den övergripande strukturen inom myndigheten finns det ungefär hur mycket 

tillgångar som helst, bara man vet och förstår hur man ska ta del av dem.” 

 

Flexibla arbetstider och möjlighet att, vid behov, arbeta hemifrån bidrar till en positiv 

upplevelse av balans mellan privat- och arbetsliv. Chefernas tydliga ansvarsfördelning vid 
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hög arbetsbelastning har också bidragit till en positivt upplevd balans. Medarbetarna har 

upplevt att de kunnat släppa jobbet när de stämplat ut, trotsstor ärendemängd i systemet. 

 

“Sen har våra chefer alltid varit väldigt tydliga med att, det här är inte ert ansvar. Ni gör 

det ni kan och resten är vårt ansvar.” 

 

För att ta tillvara på den stora kompetens enheten besitter, erbjuder organisationen olika 

former av sidouppdrag som utvecklar och förbättrar både individ och organisationen löpande. 

Dessa sidouppdrag är frivilliga, men de flesta på enheten är involverad och upplever dem som 

värdeskapande och utvecklande. Den huvudsakliga arbetsuppgiften handläggning, uppfattas 

ibland som ensidig och tråkig, vilket gör dessa sidouppdrag extra viktiga. Medarbetarna får 

möjlighet att på ett kreativt sätt använda deras kompetens på ett sätt som utvecklar sig själva, 

bidrar till organisationens utveckling och leder till en upplevelse av delaktighet. 

 

“Jag upplever sidouppdragen som superviktiga för att själva grundarbetet med 

handläggning inte ska bli tråkig. Det är viktigt att känna att man gör någonting mer och 

utvecklas, för det är ju av det man lär sig någonting nytt av.” 

 

Introduktionstiden för alla nyanställda var väl tilltagen och upplevdes unisont 

välplanerad. De första 7-8 veckorna ägnades åt utbildningar, föreläsningar och att gemensamt 

upprätta rutiner för arbetssätt och de normer och värderingar man ville skulle prägla enheten. 

Det fanns ett tydligt fokus på delaktighet och att de gemensamt skulle utveckla en värdegrund 

och sund organisationskultur. 

 

“Det var ändå två månader introduktion vilket jag tror har bidragit till att vi står på en 

stabil grund. [..] att man tillsammans fick arbeta upp vilken arbetsmiljö man skulle ha. 
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Att man fick den tiden var smart för att det måste vara en av anledningarna till att det 

blev så bra grund att stå på sen.” 

 

“Det var mycket vilka slags värderingar vi skulle ha inom arbetsgruppen, hur vi skulle 

jobba och hur vi skulle behålla de positiva så att man inte bara släppte det sen och ramla 

in i gamla vanor.” 

 

“Redan då fick man bestämma hur man skulle förhålla sig till varandra och att vi skulle 

ha ett öppet klimat, väldigt högt i tak, alla vågar prata om allt.” 

 

Gruppdynamikutbildningen upplevs i efterhand ha haft en tydlig positiv påverkan på 

enheten. Medarbetarna fick kunskap om de stadier en grupp kan befinna sig i, vilka risker som 

finns, men framförallt en gemensam uppfattning om i vilket stadie de vill befinna sig i och 

vad som krävs för att ta sig dit. 

 

“Det var ett sätt att sätta på kartan vad som händer med en grupp och vart man vill eller 

kan hamna. En ny grupp bildas, första stadiet sker av sig själv, andra stadiet man börjar 

bli lite kritisk till ledningen, tredje stadiet om man ska komma över dit då behöver man 

arbeta aktivt, tredje och fjärde stadiet det är där vi vill vara.” 

 

Bidraget till denna sunda start har en betydande del av hur ledarskapet och 

organisationsstrukturen framställts och därmed också påverkat medarbetarna. 

 

“Alla kommer med sitt och sen skapar vi något eget, men sedan att vi tillåts påverka och 

skapa egna saker utan att redan andra ställt fram boxarna som man bara lastar grejer i, 
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utan vi själva får bestämma hur saker och ting ska vara. Då tror jag också att kulturen 

blir så och håller i sig längre och positiv också.” 

 

Arbetsrotation är en arbetsstruktur som gemensamt utvecklades under 

introduktionsperioden. Arbetsrotation innebär att medarbetarna, var fjärde vecka, lottar vid 

vilken arbetsplats de ska sitta den kommande perioden. Efter avslutat lotteri tar medarbetarna 

med material, arbetsverktyg och personliga ägodelar till den nya arbetsplatsen och arbetar 

därifrån den kommande perioden. Arbetsrotation skapades med syfte att främja 

relationsskapandet och att förhindra uppkomsten av så kallade rumssanningar. Då de primära 

arbetsuppgifterna i uppdraget är handläggning som till stor del består av tolkning av lagar, 

stadgar och förordningar, bidrar arbetsrotationen till att rumssanningar inte hinner utvecklas. 

Medarbetarna valde först att rotera en gång varannan månad. Detta ansågs av cheferna vara 

för sällan så de beslutade att det skulle ske en gång i veckan. Detta testades under en period 

men medarbetarna tillsammans med cheferna kom då överens om att det var för ofta, varpå de 

enades om var fjärde vecka.  

 

“Risken att sitta i ett rum med mellan fyra och sex personer kan bli att man själva tar 

fram sanningar i hur man ska tolka och besluta. För att undvika det så ville man att vi 

skulle rotera ofta. Och det har varit jättepositivt utifrån det då, mot rättssäker hantering. 

Sen har det också varit väldigt positivt efter som du får ju sitta med alla.” 

 

Arbetsplatsrotation upplevs bidra till relationsutveckling och skapande av en positiv 

organisationskultur. Även om vissa grupperingar inom organisationen finns, upplevs 

arbetsrotationen bidra hämma utvecklandet av dessa. 
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“Jag tror att det är bra, då lär man känna varandra eftersom man kommer dem man 

sitter med lite närmare, just då. Man fastnar inte i nå grupper så.” 

 

“Det finns så klart en liten grupp som jag gärna vill umgås med men det betyder inte alls 

att jag ogärna vill umgås med andra, utan det är bara hur jag är som människa. Genom 

att göra så här så tror jag att det utvecklar mig socialt och att det gynnar arbetsplatsen i 

stort.” 

 

En annan positiv effekt av arbetsrotation är det ständigt utvecklande utbytet av 

erfarenhet, kunskap och kompetens mellan medarbetarna. 

 

“Man hjälps åt och byter tankar och idéer. Så att det är en stor lärdom i arbetet också att 

göra så.” 

 

Ständiga förbättringar är en metod under utveckling, där enheten i studien är en av ett 

trettiotal deltagande pilotenheter på myndigheten. Syftet är att utveckla ett gemensamt 

arbetssätt där förbättringsmöjligheter fortlöpande identifieras, prövas och utvärderas som en 

naturlig del av verksamheten. Uppkomst och utveckling av arbetsrotation är ett exempel på 

hur de jobbar med ständiga förbättringar. En gemensamt utvecklad förbättringsåtgärd som 

prövas, utvärderas och förändras i en ständigt pågående process. Detta upplevs bidra till 

delaktighet och engagemang där det transformativa ledarskapet är en viktig funktion. Det 

visar även på hur medarbetarna får vara med att ta fram idéer och utveckla arbetssätt men där 

cheferna ändå har sista ordet och mandat att bestämma. 
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Ledarskap 

Ledarskapets betydelse har en direkt koppling till den strukturella ambitionen att skapa 

en sund organisationskultur från grunden. Det förhållningssätt som det transformativa 

ledarskapet har i organisationen, bidrar det till tidigare nämnda ansvarsförtydligandet, vid hög 

arbetsbelastning. Budskapet att göra så gott man kan och vara nöjda med det, skapade en 

avstressande trygghetskänsla bland medarbetarna. 

Rekryteringen av cheferna utfördes efter medarbetarna rekryteringsprocess var 

färdigställd. Rekryteringsordningen har varit svår att utmäta mer än att den sticker ut i från 

normen i vem som anställs först, medarbetare eller chef. 

Delaktighet, att inspirera och skapa engagemang var tydliga faktorer i ledarskapet. 

Delaktighet för medarbetarna i beslutsfattning, planering och uppföljning har varit en naturlig 

del redan från start. Självledarskap var ett återkommande begrepp och ett uttryck för att ta 

ansvar och inneha ett egenansvar, för både personlig och organisatorisk utveckling. 

Självledarskapet har, för vissa medarbetare, inte varit helt lätt att ta in. Detta förklarades med 

att det i början upplevdes ovant och främmande att inneha så stort ansvar och möjlighet att 

påverka. Upplevelsen har med tiden förändrats till det bättre då de blivit mer bekant med 

ledarstilen att bli mer coachad än styrd, och de fördelar det för med sig. 

    

”De har hela tiden varit väldigt tydligt sagt att det är medarbetarna som har 

kompetensen, viljan, styrkan och erfarenheten att bygga det här. Det är dem som 

bestämmer och det förhållningssättet har vi haft hela tiden, så att man har alltid varit 

väldigt trygg i att jag är en del i den stora delen så att säga.” 

 

”Egentligen varande grej som har jobbats fram är det vi själva som har gjort. Det är inte 

så att de styr och pekar vad vi ska göra utan de ger oss något som ska lösas, också gör 
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man det. Plus att de skapar en anda som är, man vet det är helt ok, att behöver man ta 

tag i något, då gör man det.” 

 

Socialt stöd 

Den sociala gemenskapen är något de flest nämner som det viktigaste för att trivas på 

jobbet. De vardagliga aktiviteterna som att socialisera och fika tillsammans gör att man lättare 

lär känna och trivs med varandra. Den upplevt goda sociala gemenskapen underlättar för 

socialt stöd, medarbetare emellan.  

Arbetsrotationens effekter är många, där skapandet av relationsbyggandet fått en solid 

grundstart. Effekten har blivit att man upplever en stark gemenskap trots relativt kort arbetstid 

tillsammans. Det finns en kulturell medvetenhet för arbetsrotationens påverkan vilket skapar 

effektförståelsen på arbetsplatsen. Respekt för individen i laget och en acceptans för olikheter, 

som i sin tur leder till en effektiv kulturell cementering av en positiv laganda i organisationen. 

 

”Det är att man är effektiv samtidigt som det finns en god känsla av att man hjälper 

varandra. Att tiden att hjälpa varandra finns och att vi vill göra det. Det är inte individen 

i sig som är det centrala utan det är gruppen. Att gruppen som helhet löser uppgiften.” 

 

Chefernas uppmuntran till återkoppling och feedback har gett en önskvärd effekt redan 

från start. Att tidigt lära sig uppmärksamma och framhäva kollegors framsteg har gett en 

positiv relationsskapande effekt. Både till konsten att se varandras prestationer, men också 

hjälpa utveckla förmågan att lyfta lagarbetets betydelse. Övningar har hållits för att utveckla 

feedback och återkoppling på enheten. Något som till en början uppfattades som tillgjort och 

krystat, men som upplevs haft positiv effekt på feedback och återkopplingens kvalitet och 

kvantitet. 
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“Det är jättemycket feedback och återkoppling. Både mellan kollegor, till och från chefer, 

och åt alla håll känns det som” 

 

“Enhetschefen har jobbat för att vi ska jobba med återkoppling. Vi har haft flera 

övningar där vi har tränat på det.” 

 

Att under introduktionens första sju veckor tillsammans få en grundläggande kunskap i 

gruppdynamik har påverkat tryggheten och vetskapen hos medarbetarna. Det har skapat en 

tydlig referens i var man är som grupp och förståelsen för varför vissa moment sker. 

 

“Det var ett sätt att sätta på kartan vad som händer med en grupp och vart man vill eller 

kan hamna. Vi kan hamna här, vi kan stanna här och prata tråkigt om varandra men om 

vi väljer och hur vi väljer att gå vidare så kan vi hamna här. Då har man en typ av 

målbild så om du ger hela gruppen samma målbild då blir det ju lättare att hamna där.” 

 

Individuella faktorer 

Kompetensanalysen som det externa rekryteringsföretaget var med och utformade gav 

tydliga positiva effekter i vilka egenskaper de nyanställda bör inneha eller utveckla vidare. 

Den utannonserade tjänsten hade utbildningskrav om minst 180 högskolepoäng eller 120 

poäng i det gamla systemet. Kompetensbredden i rekryteringen upplevs ha påverkat 

organisationen positivt med synergieffekter på hanterbarhet vid behov av lösningar och 

idéutveckling. Detta gav önskvärd effekt i hur man löpande hanterar strukturella och 

individuella utmaningar i den nyutvecklade organisationen. 
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”Man ville ha in människor med olika bakgrund, olika arbetsbakgrunder för att få ihop 

en bra konstellation här på enheten, men även att man tittade även på att få in bra 

profiler och bra kompetens.” 

En faktor som tydligt utmärker sig i studien, är medarbetarnas höga motivationsnivå och 

utvecklingsorienterade synsätt. Något som kan kopplas till en väl utförd rekrytering, men 

även till de utveckling- och karriärmöjligheter som finns inom myndigheten. 

 

”… tycker det är kul att ta fram nya processer, göra förbättringar tycker jag är 

fantastiskt kul, med små och enkla medel, har jobbat med det på (organisation) också. 

Med förbättringsarbete, det var lite det som drog och att också träffa nytt folk.” 

 

En gemensam drivkraft har varit möjligheten att få vara med och påverka utvecklingen 

av organisationen från början. Delaktighet och utvecklingsmöjlighet har många lyft som 

betydande och motiverande faktorer. Rekryteringsprocessen upplevs ligga till grund för detta, 

då de sökte medarbetare med intresse och erfarenhet av förbättringsarbete och utveckling. 

 

“Det var otroligt viktigt för mig och det fanns också i den här rekryteringsprocessen och 

annonsen. Där stod det också att man kommer få ha stor påverkan och att utveckla den 

här nya enheten.” 

 

”De har rekryterat ett gäng personer som är drivna och sen att det var en nystart på en 

enhet. Alla ville vara med och påverka och vara delaktiga. Och sen kanske att man fick 

möjlighet att vara delaktig, från början.” 
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”Det var just det här att det var något nytt vara med i ifrån början i, vara med och 

påverka, det nya som man ska göra till något bättre, och vara med från början och 

påverka helt enkelt.” 

 

Förmågan och viljan att se på helheten utmärker sig också som en positiv faktor. 

Alla ovan nämnda faktorer bidrar skapa en motiverad medarbetare. En delaktig 

medarbetare som upplever sig ha mandat att påverka organisationen och tillsammans utveckla 

och förbättra organisationens i en ständigt pågående utvecklingsprocess. 

 

”Jag behöver ha ett uppdrag och jag behöver känna att jag förstår uppdraget och att jag 

gör skillnad utifrån det här uppdraget. Får jag ett uppdrag vill jag kunna tro på det och 

då måste jag också skaffa kunskap i vad det går ut på.” 

 

”Det kändes som att de var ute efter en person som hade, mer en person som inte fastnar 

i siffror och detaljer, utan en person som är intresserade av kommunikation med andra 

personer. Att man skulle vara intresserad av människor och inte siffror, det var min 

uppfattning.” 

 

Individen i organisationen har en naturlig fallenhet att skapa meningsfullhet på 

arbetsplatsen. Det finns en mottaglighet att acceptera förändring och att vara i ett flexibelt 

tillstånd på arbetet. Det fria självledarskapet hjälper ta tillvara på dessa egenskaper och lyfter 

dessa ytterligare. Detta upplevs bidra till en produktiv, motiverad och engagerad medarbetare. 
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Diskussion 

Studien fann fem huvudteman som studien anser haft stor positiv påverkan på OU 

(Figur 2). De fem är Organisationskultur, Ledarskap, Socialt stöd, Individuella styrkor samt 

Strukturella styrkor 

Här har organisationskulturen i studien visats ha en central och betydande faktor till att 

skapa en lyckad organisation. Flach (2006) trycker på att en planerad förändring har två 

syften; 

1, Förbättra organisationens anpassningsförmåga till oplanerade förändringar. 

2, Utveckla medarbetarnas mål- och visionsarbete genom att påverka attityder och 

värderingar i organisationen, på ett sådant sätt att individen lättare anpassar sig och skapar en 

förståelse för förändringar. 

Studien visar på en klar fördel i att redan vid organisationens start, fokusera på att skapa 

en organisationskultur med ett flexibelt positivt förhållningssätt till ständiga 

förändringsprocesser och relationsskapande mellan medarbetare och ledning. Detta för att 

förhindra att i efterhand behöva lägga tid och energi åt att riva ner och bygga om negativa 

organisationskulturella faktorer, med konsekvenser som sjukskrivningar, kompetensflykt och 

en allmänt tidsödande och svår organisationskultur. French och Bell (1999) förklarar 

betydelsen av att skapa en sund och delaktig organisationskultur då den är svår att förändra 

när dess värderingar, normer och förutsättningar rotat sig. Hansson (2010) beskriver vikten av 

att förstå uppdraget, kopplat till individuell motivation. Inte enbart med syfte att skapa en 

uppdragsmeningsfullhet, utan också skapa grund till prioriteringsförståelse samt rätt 

arbetssätt. 

I en artikel av Schraeder, Tears och Jordan (2005) gör man ett försök i att förklara 

svårigheterna med att definiera organisationskultur. Organisationens unika kultur konstrueras 

med tiden och får en social konstruktion med efterföljande normer och värderingar som 

oskrivna följs, både medvetet och omedvetet. Studien visar här på betydelsen av att i ett tidigt 
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skede, lägga stor vikt på att bearbeta och grundlägga en positiv organisationskultur. Den 

medvetenheten fanns i rekryteringen och den medvetna kompetensbredd rekryteringen skapat. 

Kompetensbredden är en stark resurs i att både hantera och utveckla en ny och sund kultur. I 

studiens intervjuer framkommer upplevelsen av denna sammansättning som ett tydligt mål av 

organisatörerna 

Ledarskapet har bidragit till stort ansvarstagande och delaktighet hos medarbetarna. Det 

transformativa ledarskapet beskrivs som ett ledarskap med tyngdpunkt i att skapa förtroende 

och delaktighet hos sina medarbetare (Caldwell, Dixon, Floyd, Chaudoin, Post & Cheokas 

2012). Det transformativa ledarskapet är i studien en tydlig framgångsfaktor i att skapa 

delaktighet och få medarbetarna att växa och uppleva meningsfullhet, hanterbarhet och 

begriplighet, kopplat till den enskildes upplevelse av ett sammanhang. Här har det 

relationskapande transformativa ledarskapet en betydelse, en mening i att skapa 

förutsättningarna för en sund arbetsplats som positivt påverkar den enskildes arbetshälsa 

(Antonovsky, 1993; Morrison & Clift, 2006; Hansson, 2010). 

Den tredje faktorn i studien är det sociala stödets betydelse. Gemenskap med enhetlig 

framåtsträvande och den relationskapande atmosfären som skapats framhölls som viktiga 

faktorer och underlättar för ett gott socialt stöd bland medarbetare (Ljungblad & Näswall, 

2009). Det transformativa ledarskapets styrkor i att skapa delaktighet och meningsfullhet har i 

studien bidragit till upplevelsen av det sociala stödet Hansson (2010). Strukturella faktorer 

som arbetsrotation och gruppdynamikutbildning, samt organisationens normer och 

värderingar har också visats haft starka kopplingar till det sociala stödet Nilsson (2016).  

Fjärde faktorn, Individuella styrkor, har en betydelse för organisationen som helhet. Det 

visar studiens resultat i hur personlighetsburen framgången är. Individens personliga 

egenskaper i att finna hanterbarhet via strategier för att klara av stressade situationer i 

arbetslivet, något Searle och Lee (2015) menar är en betydande kunskap för en anställd 

personal att inneha. I Figur 2 lyfts de personliga egenskaperna fram kopplat till momentet 
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rekrytering. Här har man lyckats fånga organisationens behov av utvecklingsorienterade 

personligheter, individer som vill vara med och bygga och bidra och som passar in i den 

organisation man tänkt skapa. Sackett och Walmsley (2014) ger, med hjälp av Big Five 

modellen, en förklaring till den påverkan de personliga egenskapernas har, och hur de bör 

vara förenliga med arbetsplats och arbetsuppgifter. 

Femte och sista faktorn, Strukturella styrkor, visar på en mognad och vetskap i de 

resurser man velat ha bundna till organisationen från start och som starkt påverkat 

utvecklingen positivt. Munyon, Summers och Ferris (2011) betonar vikten av rekryteringens 

strategi och utformning, och hur den bör vara anpassad till den specifika verksamheten. 

Medarbetarna upplevde rekryteringen som väl genomtänkt och som en positivt bidragande 

faktor. 

Beslutet att outsourca det första rekryteringsförfarandet stödjer Shih och Chiangs (2011) 

påståenden, för att vid en väl utarbetad rekryteringsstrategi nå effektiva resultat, låta en extern 

HR-funktion sköta rekryteringen. Mycket på grund av den bredare och djupare 

rekryteringsbas en extern HR-funktion oftast har tillgång till. Med följd att de lättare kan 

rekrytera önskad kompetens. 

Brummelhuis, Oosterwaal och Bakker (2012) har konkretiserat betydelsen av ett 

fungerande förhållande mellan privatliv och arbetsliv. Den viktiga balansen mellan arbete och 

privatliv har stor betydelse för individens hälsa och en viktig komponent för en god hälsa 

(Sinokki, Ahola, Hinkka, Sallinen, Härmä, Puukka, & Virtanen, 2010). Studien visar en 

positivt upplevd balans mellan arbete och privatliv. Detta kan kopplas både till det 

ansvarsförtydligande som uppfattats från cheferna men även strukturella faktorer som flextid 

och möjlighet att arbete hemifrån. 
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Syftet med studien var att identifiera och skapa en fördjupad förståelse för strukturella 

och individuella faktorer som kan bidra vid organisationsutveckling. Studien har identifierat 

fem faktorer som utmärkt sig som viktiga beståndsdelar för att bidra till en upplevt lyckad 

organisering. 

Varje organisation har sina unika individuella och strukturella tillgångar som alla 

påverkar organisationens utveckling. Att generalisera i en samlad modell för en garanterad 

lyckad organisering får anses vara en omöjlighet, då alla organisationer är unika med olika 

förutsättningar och möjligheter. 

Studiens kvalitativa omfattning har på denna nivå, varit väl tilltagen med en 

fokusgruppintervju och nio djupintervjuer. Den kritik som finns, att tematisk analys inte har 

någon tydlig mall har författarna strävat undkomma, genom att följa Howitts (2013) riktlinjer 

i genomförandet av den tematiska analysen. För att stärka studiens internreliabilitet har båda 

författarna varit delaktiga i samtliga processer från intervjumall, genomförande av intervju, 

transkribering, analys och resultatskrivning. Detta har bidragit till en samförståelse av 

materialet, men även till att skilda åsikter diskuterats, vidareutvecklats och lett till ett bättre 

analyserat material och djupare förståelse. 

Mycket av det resultat som framkommit har enbart bekräftat tidigare forskning och 

författarnas förförståelse. Författarnas förförståelse och förväntningar kan haft negativ 

påverkan på studien då det möjligen begränsat infallsvinklarna och dolt andra faktorer. 

Författarna hade tankegångar att genomföra en mixad studie, med en mindre kvantitativ 

undersökning kring upplevelsen av enheten. Något som hade gett mer tyngd och stärkt 

studiens validitet och reliabilitet, men fick av tidsmässiga skäl prioriterades bort. 

Intervjuerna hade fokus på studiens syfte i vad som fungerar, varför det fungerar och de 

lyckade faktorernas innebörd. Med det också, fånga in individens personliga upplevelse.  

Av naturliga skäl så har tidens begränsning påverkat studiens bearbetning. Fler 

djupintervjuer, observationsdagar och kvantitativ data hade kunnat ge ytterligare djup och 
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tyngd till studien. Vidare forskningsansats kan vara att med en mer traditionell 

organisationspsykologisk ansats, undersöka det som upplevts fungerat mindre bra och varför. 

Aronsson et el. (2013) sammanfattar den vetenskapliga arbetslivsforskningen som 

väldigt tvärvetenskaplig. Andra vetenskapsområden än psykologi berörs. Intresset att förstå 

vilka komponenter som påverkar, skapar och bygger ett sunt hållbarhetstänkande i arbetslivet 

berör många andra vetenskapsområden än psykologi. Bland annat ekonomi, ergonomi, teknik, 

pedagogik och sociologi för att nämna några. 

I enlighet med studiens syfte har studien fokuserat på de positiva faktorer som bidragit 

organisationens utveckling. Studiens resultat bidrar till en större och djupare förståelse för 

individuella och strukturella faktorer för att grundlägga en lyckad organisering. 

Förhoppningen är att denna studie kan vara med och bidra till vidare forskning och utveckling 

av organisationer. 
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Bilaga 1 – Intervjumall 

Agenda: 

 

Presentation av oss och syfte med vår studie 

 

Etik 

 

·         Frivilligt deltagande 

·         Anonymt, inga namn 

·         Inspelning som raderas efter transkribering·                    

·         Konfidentiellt 

 

Frågor innan intervju? 

 

Intervju 
 

Kort presentation av deltagare 

·         Ålder 

·         Tidigare arbetserfarenheter 

·         Befattning 

·         Anställningstid 

·         Arbetsuppgifter 

·         Upplevelsen av organisationens resa från start tills idag 

·         Vilken upplevelse hade ni av XXX innan anställning? 

·         Hur var Er upplevelse av rekryteringsprocessen? 

·         Varför tror Ni att Ni blev anställd? (Individuella styrkor) 

·         Vad är Er upplevelse av upplägget på utbildning vid uppstart av organisationen? 

·         Vilken betydelse upplever du projektet “Ständiga förbättringar” haft för organisationens utveckling? 

·         Vad är er upplevelse av ledarskapet på arbetsplatsen? 

·         Vilka personliga egenskaper upplever du krävs för att bli en bra ledare/medarbetare på din enhet? 

·         Vad är ett högpresterande team för Er? 

·         Vad är Er upplevelse av kulturen på arbetsplatsen? Vart kommer den ifrån? 

·         Hur upplever Ni återkoppling & feedback? 

·         Hur upplever Ni arbetsstrukturen med bl. a. arbetsrotation? 

·         Vad innebär konflikt för Er? 

·         Har Ni upplevt konflikter på din arbetsplats? Hur löste Ni den/dem? 

·         Vilken upplevelse har Ni om era arbetsuppgifter? 

·         Vad är Er upplevelse av enhetens målsättning och vision? 

·         Hur upplever ni balansen mellan arbete och privatliv? 

·         Vilka faktorer upplever Ni har positiv påverkan på organisationen? Exempel? 

·         Beskriv vilka strukturella styrkor upplever ni finnas i organisationen? 

·         Upplever ni organisationen som lyckad? Varför? 

·         Hur upplever ni engagemanget i organisationen? Positiva faktorer. 

·         Hur är Er upplevelse av XXX idag? 

·         Hur ser ni på framtiden? Individuellt och organisatoriskt för din enhet 

 

Avslut 
·         Frågor? 

·         Kontaktuppgifter vid intresse 

·         Tacka för deltagande 
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