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Abstrakt 

Organisationsförändring är ett väl beforskat ämne och det är en komplex process att 

genomföra förändring. I detta fall har vi undersökt förändringar inom en stabsfunktion, 

bestående av experter inom olika områden vilket kan vara en komplicerande faktor. Denna 

studie syftar till att undersöka en förändringsprocess på Organisation X som har sin grund i ett 

uttryckt behov av ökat samarbete med ambitionen att resultera i en mer enhetlig stab. 

Förändringen har delvis genomförts i och med sammanslagningen av två avdelningar, 

Planering och Ekonomi. Genom intervjuer har vi undersökt vilka risker och möjligheter som 

chefer och medarbetare ser med sammanslagningen. Vi har även studerat chefer och 

medarbetares inställning till att få staben att arbeta mer enhetligt. Både medarbetare och 

chefer anser sammanslagningen som positiv då den förväntas leda till ökat informationsflöde 

och samarbete. Det finns en oro för ökad arbetsbelastning och hur framställningen av ett 

misslyckat förändringsarbete mottas av resten av organisationen. En ökad enhetlighet är 

önskvärd från cheferna medan medarbetarna motsätter sig en sådan förändring. Utifrån 

tidigare forskning och de ståndpunkter som finns inom organisationsforskning bekräftas 

delvis vårt resultat men att förändringsprocesser kan vara än mer komplexa än vad som ofta 

framställs i litteraturen. Avslutningsvis diskuterar vi hur denna studie kan utvecklas med 

vidare forskning. 

 
Nyckelord: Organisationsförändring, stabsfunktion, specialister, motstånd, sammanslagning, 

makt. 
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Bakgrund 

I detta avsnitt ger vi läsaren en inblick i ämnet organisationsförändring och 

organisationsförändring i relation till experter samt visar varför detta är ett intressant ämne 

att studera. Vidare presenteras problembilden i den organisation vi valt att studera. 

 
Organisationsförändring är ett ständigt aktuellt ämne vad gäller forskning inom fältet för 

arbetsliv och organisationer (Jacobsen, 2013). I samband med globalisering, ökat tempo samt 

samhällets krav krävs idag stor flexibilitet och förändringsbenägenhet i organisationer. 

Kotter (1995) menar att nästan alla organisatoriska förändringar misslyckas eller att de inte 

går att genomföra. Beer och Nohria (2000) menar att 70 procent av alla 

organisationsförändringar misslyckas, vilket indikerar på vikten av en medveten process. 

Organisationsförändring som rör så kallade experter, medarbetare med mycket sakkunskap 

och professionalism, kan bli komplexa med anledning av den professionella makt som 

experter besitter (Abbott 1988). I vissa organisationer finns det som Mintzberg (1983) kallar 

en teknostruktur, en stab, som består av experter som har stor informell makt. En förändring i 

en stab kan därmed antas vara komplex med anledningen experternas betydande inflytande 

över egna villkor. 

Organisation X 

Vårt studieobjekt Organisation X består av 

cirka 300 medarbetare och är en offentlig 

verksamhet. I denna undersökning har vi 

valt att fokusera internt på organisationens 

stabsfunktion (se figur 1) och vi har 

intervjuat chefer och medarbetare inom 

staben. Stabsfunktionen befinner sig i en 

förändringsprocess och har nyligen 

genomfört två förändringar. I direktiv från 

ledningen önskades en mer enhetlig stab, där de 

tre avdelningarna Planering, Ekonomi och HR skulle samarbeta mer. Ambitionen bakom 

direktivet var att ledningen ville uppnå ökad kontroll på inkommande uppdrag och därmed 

säkerställa att rätt person gör rätt saker så arbetet effektiviseras tidsmässigt och resursmässigt. 

Figur 1. Organisationskarta över  
organisation X. 

Ledning!

Avdelning! Avdelning!

Stab!
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Avdelningen Planering påbörjade detta förändringsarbete med ökat samarbete inom 

avdelningen (se figur 2), medan avdelningarna HR och Ekonomis chefer valde att inte 

prioritera förändringen. Avdelningen Planering erhöll till följd av förändringsarbetet en 

upplevelse av ökad sammanhållning och samarbete. Hen ger sin bild av nuvarande situation:  

 
“Med fokus på att renodla arbetsuppgifter men fokusera på samarbete. Och då använde jag 

mig utav ny devis som jag har tjatat mig till. En bild som illustrerar att våra [avdelningens] 

funktioner överlappar varandra samt hur man kan tänka röra sig inom den här bilden. Till 

exempel att en handläggare kan bli en funktionschef med tiden då den har provat på 

arbetsuppgifter. Det stimulerar då att man ska sätta sig in i andra arbetsuppgifter än bara sin 

egna” - C1 

 

 
De föregående avdelningscheferna på HR 

och Ekonomi valde senare att lämna 

organisationen och då beslutades att 

Ekonomi skulle slås ihop med Planering. 

Sammanslagningen har sin grund i ett 

tidigare arbetssätt som inte angetts fungera 

då staben numerärt varit för få för att arbeta 

i “stuprör”, det vill säga att var och en sköter 

sina egna ansvarsområden och 

arbetsuppgifter samt lägger inte stor vikt vid 

varandras områden och uppgifter. Från ledningens 

finns en uttryckt önskan om ett ökat samarbete. 

 
“Vi såg att den organisationen som vi hade då inte riktigt räckte till. Vi är för slimmade. För 

få resurser för att kunna jobba i stuprör alltså som en funktionsorganisation. Det funkar inte 

och vi måste kunna överlappa varandra bättre.” - C1 

 
De tre avdelningarna (HR, Planering och Ekonomi) på staben har tidigare arbetat relativt 

isolerade från varandra där var och en ansvarar för sitt (se figur 3). Direktivet från ledningen 

att de vill att staben ska vara mer enhetlig kvarstår och det finns en förhoppning att man ska 

känna en större tillhörighet till staben, snarare än till den egna avdelningen.    

Figur 2. Avdelningschefens bild som 
illustrerar ökat samarbete 

Funktion!

Funktion!

Funktion!

Funktion!!



 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syfte och Frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka en pågående förändringsprocess i riktning mot en 

enhetlig stab, där en sammanslagning av två specialistavdelningar är central. Vi vill studera 

samarbete mellan avdelningar/funktioner och de olika kulturer som tillämpas i förhållande till 

den komplexitet som finns i förändringar som rör specialister. 

 

• Vilka möjligheter och risker ser chefer och medarbetare i och med en sammanslagning 

av två avdelningar? 

• Vad är chefer och medarbetares inställning till att få hela staben att arbeta på ett 

enhetligt sätt? 

• Vilka utmaningar finns i genomförandet av förändring gällande specialister, i 

förhållande till makt, ledarskap och professionalism? 

  

Figur 3. Stabens sammansättning på organisation X 

Figur 3. Stabens sammansättning i Organisation X. 
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Teori och tidigare forskning 

I detta avsnitt presenteras den teori och tidigare forskning vi utgått från i vår studie, vilket 

syftar till att ge läsaren en relevant kunskapsöversikt utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Avsnittet innehåller en kort genomgång om organisationsteori, 

maktstrukturer i organisationer, för att sedan gå in på organisationsförändring, motstånd och 

hur motstånd kan hanteras.  

Allmänt om organisationer 

De grundläggande organisationsprinciperna i de flesta organisationer har rötter i Max Webers 

teorier om rationella byråkratiska organisationer (Rubenowitz, 1994). Den grundläggande 

organisationsformen kallas linjeorganisation, vilken präglas av hierarki, specialisering samt 

stabilitet (Rubenowitz, 1994). Till följd av ny teknik och förändrade arbetsförhållanden 

utvecklades linjeorganisationen, med Henry Ford i spetsen, till en linjestabs-organisation. 

Linjestabs-organisationen har fokus på att minska hierarkiska nivåer, ha en ansvarig toppchef, 

beslutanderätt samt en tydlig organisationsplan som visar fördelning av ansvar och 

befogenheter (Rubenowitz, 1994). Till dessa kom stabsfunktioner, där individer med 

specialistkunskap finns. 

Organisationens beståndsdelar 

Henry Mintzberg är en av de som har forskat kring organisationers uppbyggnad och är ofta 

refererad. Mintzberg (1983) menar att en organisation består av fem beståndsdelar (se figur 

4). Det finns en ledning, mellanchefer och en operativ kärna som utför organisationens 

huvudverksamhet. Därtill finns en servicestruktur, bestående av exempelvis kundtjänst och 

städpersonal, samt en teknostruktur av experter. Teknostrukturen, ofta benämnd som stab, är 

en typ av stödfunktion till en organisations ledning, vars syfte är att “bistå ledningen i att leda 

och styra organisationen” (Jacobsen & Thorsvik, 2013 s. 79). De medarbetare som finns i 

staben är inte direkt inkluderade i den hierarki som finns i organisationen och kan formellt 

inte ge order till övriga i organisationen, vilket innebär att de utövar ett indirekt inflytande på 

organisationens arbete (Rubenowitz, 1994). Mintzberg (1983) menar att teknostrukturens 

uppdrag bland annat är att planera, organisera och effektivisera arbetet som utförs i 

organisationen. De som verkar inom teknostrukturen utmärks av professionalitet och hög 

fackkunskap (Mintzberg, 1983). 
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Makt, status och professionalism 

Det finns olika intressen som styr organisationer. Dessa olika intressegrupper kallas 

intressenter. Freeman (1984) menar att en intressent kan vara en individ eller grupp som har 

möjlighet att påverka organisationen, exempelvis ledning, ägare, fackliga organisationer eller 

nyckelarbetskraft. En stab innehåller specialistfunktioner och i organisationslitteratur beskrivs 

stabstjänstemän som specialister (Rubenowitz, 1994). Detta är en grupp i en speciell 

maktposition, då de medarbetare som har en specifik kunskap är av stor vikt för 

organisationen samt personer som har kontroll över arbetsuppgifter besitter informell makt 

(Pfeffer, 1981).  Även Abbott (1988) menar att det finns professionell makt, som innebär att 

en person eller grupp äger uppgifter som är kritiska för en organisation. Ju viktigare en 

arbetsuppgift är, desto mer makt har personen som innehar den positionen. Därför kan 

arbetsgruppen ”stab” betraktas som en kraftfull intressent. 

 

Teorier om organisationsförändring 

Organisationsförändring och förändringsledarskap är ständigt aktuellt och konstant pågående 

processer (Jacobsen, 2013). Garies (2010) menar att organisationsförändringar behöver 

hanteras ofta idag, med anledning av vårt komplexa samhälle. Han menar att förändring ska 

ses som en fortgående process och att berörd organisation behöver anpassa ledarskapet utifrån 

typen av förändring som sker, samt vilken typ av organisation som genomför förändringen. 

Figur 4. Mintzbergs organisationsdelar, inspirerad av 
Mintzberg 1983 
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Det finns flertalet förklaringsmodeller och teorier om förändringsarbete, men en ofta refererad 

är Kurt Lewins trestegsmodell, med rötter i 1940-talet. Lewin menar att förändring sker i tre 

steg, upptining, förändring, nedfrysning (Jacobsen och Thorsvik, 2014). 

 
1. Upptining, syftar till att få medlemmar i organisationen att vilja att förändring ska ske, 

genom att “skapa obalans i den jämvikt som bär upp organisationens stabilitet “ 

(Hatch, 2002 s 386). En ledning förväntas se till att drivkrafterna är större är 

motkrafterna, till exempel genom att ge en vision om en bättre framtid. 

2. Förändringsfasen innebär att planerade förändringsåtgärder genomförs, vilket kan 

innebära att korrigera beteenden, arbetssätt eller att förändra kulturen. 

3. Nedfrysning, syftar till att stabilisera förändringen genom att få en balans mellan 

drivkrafter och motkrafter och därmed få organisationen tillbaka till ett nytt stabilt 

läge. 

 

Lewins modell utgår från att en organisations normalläge är stabilitet (Hatch, 2002). Detta 

antagande har mött kritik. Kanter, Stein och Jick (1992, refererad i Hatch, 2002) menar att en 

förändringsprocess präglas av komplexitet och är ofta inte linjär och statisk (se figur 5). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. Förändringsprocess enligt Lewins modell samt förändringsprocess enligt Lewins 
kritiker. 
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Förändring i relation till professionalism 

Förändring som sker i organisationer där hög professionalism råder är ofta komplicerade. 

Sådana organisationer präglas av informella maktförhållanden då personer som är viktiga för 

organisationens resultat, exempelvis att de har specifik kunskap, har en hög grad av informell 

makt (Pfeffer, 1981). Lofquist (2011) menar att status/maktförhållanden spelar in då 

yrkesgrupper/subgrupper med stort inflytande kan påverka förändringens förlopp, då de kan 

dra nytta av sin roll som viktiga nyckelspelare i organisationen. 

 

Övergripande om motstånd 

Under en organisationsförändring aktiveras både drivkrafter, som vill att förändringen ska 

förverkligas, samt motkrafter som helt eller delvis inte vill att förändringen sätts i verket 

(Jacobsen, 2013). För att förändring ska ske behöver drivkrafterna vara större än 

motkrafterna. Även Angelöw (2010) lyfter detta och menar att förändring i sig är ett begrepp 

utan värdering, men att individer kan reagera positivt eller negativt på förändring. Angelöw 

(2010, s. 18) menar att “en och samma förändring kan av vissa upplevas som positiv men av 

andra som negativ. Det handlar om hur vi tolkar situationen”. Detta påverkas av vilka 

intressen som står på spel. 

Under en förändring går en organisation från ett känt läge till ett okänt. Detta kan leda till en 

osäkerhet inför framtiden. Jacobsen (2013) menar att rädsla inför det okända är en anledning 

till motstånd, då framtiden är oviss. Motstånd uppstår sällan för att man tycker illa om 

förändringen i sig, utan att man skyr osäkerheten som uppstår vid förändring (Dent & 

Goldberg, 1999). 

 
Enligt Connor (1995) kan motstånd bero på bristande förtroende för den/de individer som 

föreslår förändringen.  Även Choi (2011) lyfter detta som en aspekt, att medarbetare inte tror 

på ledningens förmåga, vilket kan leda till skepticism mot förändringen. Motstånd kan även 

bero på att man tycker att de arbetssätt som organisationen har i nuläget är framgångsrikt och 

anser därför att en förändring inte är nödvändig, samtidigt som det kan innebära förlust av 

status och makt (Connor, 1995). Jacobsen (2013, s. 154) skriver ”Att många reagerar på att de 

förlorar makt beror inte på att man vill ha makt i sig. Makt är däremot viktig i den meningen 

att den ger individen en möjlighet att skapa sig handlingsutrymme… därmed ger makt också 
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en viss frihet”. Connor (1995) menar även att motvilja mot inblandning i förändringen kan 

vara en orsak till motstånd, vilket uppstår av personer som inte låter sig styras. 

Hur en ledning kan undvika motstånd 

Choi (2011) menar att två viktiga aspekter för att undvika motstånd är öppenhet för 

förändring samt förändringsberedskap. Medarbetarens öppenhet innebär att hen förväntar sig 

att förändringen kommer att ge positiva effekter. Beredskap avser att medarbetaren är mogen 

för förändring, det vill säga anser att förändringen behövs för organisationen. Även 

Cummings och Worley (2009) menar att individens förändringsberedskap är av stor vikt. Om 

medarbetaren däremot anser att organisationen är framgångsrik i nuläget, kan hen motsätta sig 

förändringen (Cummings & Worley, 2009). En annan viktig aspekt är ”timing”, det vill säga 

när förändringen sätts i verket. Vissa gynnsamma förutsättningar finns endast vid speciella 

tidpunkter (Jacobsen, 2013).   

 
Ett sätt att undvika motstånd är att låta medarbetarna vara delaktiga i förändringsprocessen, då 

delaktighet kan minska motstånd och stress, samt ökar engagemanget för förändring 

(Angelöw, 2010). Lofquist (2011) menar att kommunikation och användandet av 

medarbetarnas deltagande genom förändringsprocessen kan ha positiva influenser på attityder 

till förändring. Detta sätter press på ledarskapet då ledaren måste förstå rådande kulturer och 

matcha sitt upplägg efter dessa (Lofquist, 2011). Mazzei (2014) rekommenderar ett antal 

kommunikationsstrategier för att främja medarbetarnas engagemang. Dessa handlar om att 

skapa en transparent kommunikation, bygga förtroende genom att utbilda ledare i 

kommunikation och att de därmed kan verka som goda kommunikatörer vilket gör att 

medarbetare förstår vad organisationen står för. En väl förberedd och förankrad förändring, 

präglad av kommunikation, kan minska benägenhet för konflikter (Garies, 2010). Kotter 

(2008) menar dock att vissa ledare inte klarar av att möta det motstånd en förändring skapar. 

Detta kan bottna i att de har en för liten maktbas eller bristande tillit av sina medarbetare. 
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Metod 

I detta avsnitt presenterar vi hur vi praktiskt genomfört studien. Vi lyfter val av organisation 

och informanter, tillvägagångssätt och intervjuer, etiskt förhållningssätt, bearbetning av data 

samt analys och studiens kvalitet och trovärdighet. 

 

Kvalitativ ansats och metodval 

Vid val av metod gick vi tillbaka till våra forskningsfrågor och det vi ville försöka fånga är 

erfarenheter och upplevelser. Därför anser vi att en kvalitativ metod är bäst lämpad, då 

informanterna själva får berätta om sina upplevelser istället för alternativet att 

operationalisera begrepp till något numeriskt mätbart. 

 

Val av organisation och informanter 

Vi har valt att fördjupa oss inom organisationsförändring och ville genomföra vår studie i en 

organisation som nyligen genomgått eller genomgår ett förändringsarbete. Med hjälp av vårt 

nätverk fick vi kontakt med Organisation X. Organisation X är en sluten, offentlig 

organisation med stark sekretess. Detta har inneburit att vi till viss del varit bakbundna i dels 

genomförandet av intervjuer genom svåra kontaktvägar, dels i presentation av resultat där det 

komplicerar tydligheten i vem som säger vad. För att få tillträde in i organisationen använde 

vi oss av en grindvakt, vilket är en person som ger en inträde i en sluten miljö (Bryman, 

2011). Grindvakten, som arbetar i staben, förmedlade kontakt med en av stabens 

avdelningschefer. Vi hade ett möte med avdelningschefen som gav oss information om staben 

samt de aktuella förändringarna. I samråd med avdelningschefen reviderades våra 

forskningsfrågor till nuvarande frågeställning.  

 

För att få en nyanserad bild av vår frågeställning ville vi tala med medarbetare och chefer på 

de två (tidigare tre) avdelningar som utgör staben. Detta för att vi vill lyfta både medarbetare 

och chefers åsikter för att få en rik analys där båda gruppers perspektiv är intressanta utifrån 

våra frågeställningar. Vi syftar inte till att jämföra perspektiven utan att lyfta bådas 

synvinklar. Med anledning av det genomfördes ett målstyrt urval, vilket innebär att vi valde 

informanter utifrån våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). Med hjälp av grindvakten kom vi i 
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kontakt med tre chefer och fyra medarbetare, som ville medverka i undersökningen. Med 

anledning av Organisation X:s sekretess förmedlades information muntligt från oss till 

grindvakten, som i sin tur vidareförmedlade till informanterna.  

 

Tillvägagångssätt och intervjuer 

Vi startade forskningsprocessen med att skapa oss en förståelse om forskningsfältet 

organisationsförändring. Vi fokuserade på begrepp som förändring, förändringsledarskap 

makt och motstånd. Efter vår primära litteraturgenomgång började vi utforma en 

intervjuguide. Vi valde att ha semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att ha teman att 

diskutera med informanterna, vilket ger informanten “stor frihet att utforma svaren på sitt eget 

sätt” (Bryman, 2011, s. 415). Detta för att medarbetarna själva skulle få berätta om sina 

upplevelser och känslor gällande förändringen och minska risken att styra för mycket vad de 

skulle berätta om. Intervjuguiden byggde på fyra teman: generell upplevelse av 

förändringsarbetet, risker med det, möjligheter med det, samt konsekvenser för samarbete. 

Dessa teman innehöll stödfrågor samt stödord för att undvika svävande och svårtolkade svar 

från informanterna (se bilaga 1). 

 
Vi genomförde en pilotintervju med grindvakten för att försäkra oss om att frågorna matchade 

studiens syfte och var begripliga. Efter pilotintervjun korrigerade vi intervjuguiden för att 

förtydliga vissa frågor. 

 
Sju intervjuer genomfördes med informanter inom staben. Av dessa var fyra medarbetare på 

staben och tre chefer; stabschefen och två avdelningschefer varav den ena arbetar inom 

organisationen men har inte tillträtt sin tjänst än. Sex av intervjuerna gjordes i ett 

konferensrum på informanternas arbetsplats, där vi båda medverkade. Intervjuerna varade 

från 40 minuter till 1 timme och 10 minuter. Vi turades om att vara samtalsledare, där den 

andra antecknade och ställde följdfrågor. Detta klargjordes för informanterna innan intervjun 

påbörjades för att undvika förvirring. Intervjuerna spelades in efter informantens samtycke 

och efter varje intervju diskuterade vi dem tillsammans för att se om vi hade samma 

uppfattning av intervjusvaren. En av intervjuerna genomfördes via telefon, då vi och 

informanten befann oss på olika orter. Endast en av oss höll i denna intervju och hade inte 

tekniskt sett möjlighet att spela in samtalet. Informantens svar antecknades under tiden hen 

pratade. 
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Innan varje intervju genomfördes gick vi igenom fyra etiska principer som rör “frivillighet, 

integritet, konfidentialitet och anonymitet” (Bryman, 2013 s. 131). Vi informerade 

informanterna att deltagande är frivilligt och att de när som helst i processen kan välja att 

avbryta, vad vi kommer använda materialet till, att denna uppsats kommer bli en offentlig 

handling och vad det innebär, samt vad syftet till undersökningen är. Vi informerade även hur 

vi avsåg att anonymisera organisationen och informanterna genom uppsatsen och vad det kan 

komma att innebära. Avslutningsvis fick informanterna bekräfta om de förstått och vi 

lämnade utrymme att ställa frågor innan intervjuerna startade. Informanterna är 

avidentifierade i denna uppsats och redan vid transkriberingen har vi benämnt dem som 

”informant”.  De inspelade intervjuerna transkriberades och vi fördelade denna procedur med 

lika många var. Intervjuerna gav varierande material, vissa var mycket innehållsrika medan 

andra präglades av svar som “jag vet inte”. 

 

Bearbetning av data och analys 

Vi läste intervjuerna enskilt och noggrant innan vi påbörjade vår analys. Vi har gjort en 

tematisk analys där vi delade in empirin i olika teman. Vi började med att sortera empirin, för 

att undvika kaosproblemet, vilket innebär att datan är i oordning (Rennstam, 2015).  Vi 

försökte sedan skapa ordning i empirin genom att koda den. Kodning innebär att man sätter 

etiketter på datan man har (Rennstam, 2015). Vi började med initial kodning, det vill säga 

kodade näst intill varje mening. Vi gick sedan över till fokuserad kodning, där vi sökte teman 

och mönster. Kodningen utfördes tillsammans genom att färglägga hela samt delar av citat 

som vi såg var återkommande. Detta resulterade i nio huvudteman; Professionalism, positiva 

möjligheter, negativa risker, makt, gruppen, ledarskap, verksamhet, logik/förståelse och 

motstånd. Vi båda ansåg att detta var för många teman för att presentera i resultatet och för att 

strukturera upp dem användes en tidslinje utifrån Organisation X:s förändringsprocess. 

Tidslinjen (som även resultatet presenteras efter) består av utgångsläget, sammanslagningen 

mellan två avdelningar samt framtida förväntningar.  

 
Med inspiration från den hermeneutiska cirkeln har vi pendlat mellan textens delar och texten 

som helheten (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 252). Detta för att i så lång utsträckning som 

möjligt ta avstånd från vår egen förförståelse och minska risken att färga resultatet. Vid 
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kunskapsglapp har vi haft möjlighet att söka relevant litteratur genom hela processen samt 

återkoppling med informanterna och ställa följdfrågor, även efter intervjutillfället. 

 

Kvalitet och trovärdighet 

Genom hela processen har vi arbetat systematiskt och konsekvent med en gemensam loggbok. 

Där har vi kunnat anteckna tankar, idéer och ge påminnelser till oss själva för att inte något 

skulle falla mellan stolarna. I och med att vi båda deltagit vid samtliga intervjutillfällen, 

bortsett från telefonintervjun, har vi haft möjlighet att diskutera vår upplevelse och tolkning 

av materialet. Detta har gett oss möjlighet att ha interbedömarreliabilitet (Bryman, 2013). Det 

har underlättat i kodningsprocessen då vi haft samma tillgång till materialet. Således har vi 

kunnat säkerställa att båda tolkat likadant och vi har jämfört tolkningar som skiljt sig åt. Detta 

innebär att tolkningarna antas vara rimliga. Under skrivprocessen har informanterna som 

önskat det, fått se citat som används samt i vilken kontext. Detta har möjliggjort för 

huvudkällan att bekräfta tolkningen och att det stämmer överens med verkligheten. Ingen av 

informanterna som ville se citering har önskat korrigering i efterhand, därför antar vi att 

tolkningar som gjorts varit korrekta. 

 

För att öka trovärdigheten har vi gett varje informants utsagor i resultatet en beteckning. 

Medarbetare benämns som “M” tillsammans med siffran ett till fyra, medan chefer benämns 

som “C” och siffran ett till tre. Detta för att få en mer nyanserad bild av vem som säger vad 

utan att lyfta ett jämförande perspektiv. Samtidigt bör hänsyn tas till att ytterligare 

förtydligande inte är möjligt med anledning av organisationens sekretess och informanternas 

anonymitet.  
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Resultat 

Nedan presenteras resultatet från våra intervjuer. Avsnittet börjar med en redogörelse om 

professionalismen i staben och vidare presenteras resultatet enligt den tidslinje som 

förändringsprocessen följt. Processen startade med ett direktiv från ledningen att öka 

enhetligheten på staben. Först presenteras utgångsläget och starten på förändringen, sedan 

den del i förändringsarbetet som bestod av en sammanslagning. Avsnittet avslutas med synen 

framåt gällande enhetlighet i staben. 

 

En professionell stab 

Medarbetarna på staben framhåller sin specialistkompetens och sitt specifika ansvarsområde 

(se figur 3). Informanterna antyder att den egna insatsen värderas högt och de anser att den 

egna positionen är viktig för verksamheten. Det finns en inställning av hög grad av 

professionalism och en tydlig tilltro till den egna förmågan. En informant berättar; 

 
“Jag styr lite verksamheten här. Jag projektleder förändringar, jag tillgodoser verksamhetens 

behov i stora drag.” M1 

 
Likväl som det finns en tilltro till den egna förmågan så har informanterna förtroende för att 

sina kollegor är specialister inom deras områden och har stor kompetens. Samma informant 

fortsätter; 

 
“Vi känner alla ett väldigt eget ansvar och ägarskap i våra funktioner och uppgifter så man 

kan känna sig trygg med att det är ingenting som blir liggandes. Men också att vi känner att 

vi har mandat och ansvar för vår roll.” - M1 

 

Utgångsläget 

Det fanns initialt ett önskemål från ledningen att staben ska arbeta mer enhetligt. Genom detta 

arbetssätt finns en förhoppning om att öka kontrollen på inkommande uppdrag och säkerställa 

att rätt person gör rätt saker för att arbetet ska effektiviseras tidsmässigt och resursmässigt. 

 
“Samarbetet har inte varit optimalt. Det märktes då arbetet inte var synkroniserat.” - C3 
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Det påtalas att det tidigt fanns ett motstånd till förändringen, som innebar ökad enhetlighet i 

staben, från två av de tre avdelningschefer då ett enhetligt arbetssätt inte nödvändigtvis var 

önskvärt från avdelningschefer eller medarbetarnas sida. Det fanns en upplevelse bland 

avdelningscheferna att var och en håller sig inom sitt område och ett enhetligt arbetssätt var 

inte aktuellt. En avdelningschef berättar; 

 
“Alla tre avdelningschefer kramade sin egen personal. Att prata över avdelningsgränserna 

var inte okej. ’Du kan väl maila oss om det’ ungefär. Istället för att prata om det eller jämföra 

eller hitta synergier.” - C1 

 
Avdelningschefen för Planering, som ansågs ha varit positivt inställd till utökat samarbete, 

gick vidare med sin avdelning och påbörjade ett förändringsarbete (se figur 6). Hen uppger att 

hen stötte på motstånd, framförallt passivt motstånd från andra avdelningschefer. Det yttrade 

sig i ovilja att samarbeta mellan avdelningarna genom att inte prioritera att diskutera hur 

samarbetet skulle ske. Det upplevs även ha funnits synpunkter på ledarskapet inom Planering 

som sägs präglas av ett modernt tänk i en organisation med traditionella hierarkier. Det har 

avdelningschefen på Planering hanterat genom att använda sitt mandat, hitta genvägar och 

arbetat runt hinder gällande verktyg och arbetssätt och därmed lyckats med genomförandet av 

förändring inom den egna avdelningen. 

 
“Det påbörjades ett arbete som fick rätt mycket mothåll, det gjorde att man hamnade lite i 

ett status quo och jag valde att gå vidare med det mandatet jag hade. Jag valde att gå 

vidare med att utveckla avdelningen Planering.” - C1 

 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

Figur 6. Förändringsarbetet i detta avsnitt rör avdelningen Planering. 
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Utvecklingen av Planering syftade till ett tätare samarbete och hitta gemensamma plattformar 

inom avdelningen. Genom att ta avstånd från traditionella hierarkier, leda på ett informellt sätt 

och uppmana till att ha roligt på jobbet anses avdelningen blivit ett sammansvetsat team, där 

de hittat samsyn för samarbete, samtidigt som ledarskapet främjat självständighet och tilltro 

till medarbetarnas egen förmåga. Avdelningschefen beskriver hur detta tar sig i uttryck; 

 
“Vi misslyckas tillsammans och vi lyckas tillsammans. Och det var det, just för att få bort 

stuprörs-tänket.” - C1 

 
Avdelningschefen förespråkar ett öppet klimat som präglas av acceptans och det tillåts att 

göra fel. Hen menar sig ha använt ett modernt ledarskap när hen drivit förändringsprocessen 

och förespråkar att medarbetare har ägandeskap över arbetsprocesser samt ett öppet 

samtalsklimat. 

En sammansvetsad avdelning 

Det förändringsarbete avdelningschefen för Planering har genomfört sägs ha resulterat i en 

stark kultur inom avdelningen, vilken upplevs ha sin grund i ett bilateralt samarbete mellan 

medarbetare och chef. Kulturen präglas av öppet samtalsklimat och att det ska vara trivsamt 

att gå till jobbet. Informanterna berättar att på avdelningen skämtar man ofta med varandra 

och med kollegor på andra avdelningar, vilket gör att de syns och hörs i korridorer, fikarum 

och på möten. Samtidigt anser informanterna som arbetar på Planering att det är viktigt att 

leverera och uppfattas som professionella. 

 
“Vi har väldigt roligt. Vi har en bra nivå, där vi kan ha lite lekstuga och ha kul och skoja med 

varandra, men också när det är allvar, när det är arbete, då är det så att säga 

professionalism” - M1 

 
Informanterna som är en del av kulturen ser positivt på denna. Det finns en önskan att få 

utomstående att känna sig inkluderade och att vara inbjudande. De uppger att det är viktigt att 

vara receptiv för vad utomstående kan tycka och känna inför att inte vara en del av kulturen, 

samt vara mottaglig för hur kulturen kan uppfattas av andra. 

 
“Jag tror vi har bra kultur och skön jargong så vi är ett starkt gäng som jag upplever att 

många vänder sig åt och tittar och blir nyfikna på ett positivt sätt. Men det är också viktigt att 



 16 

vi tittar utåt också, väldigt mycket. Och ser hur vår självbild ser ut, och får det bekräftat eller 

vad man nu ska säga” - M2 

 
En annan informant berättar om vikten att vara receptiv för tankar från utomstående; 

 
“Och fundera på vad man sänder för budskap och också inte blir så slutna att man söker alla 

lösningar inom gruppen. Bara för vi är jättenöjda med vår uppgift och tycker att vi gör ett 

skitbra jobb och har en bra sammanhållning, är det väldigt viktigt att ha en input utifrån. Ni 

vet som i en arbetsgrupp som är väldigt överens, men är väldigt likasinnade, det kan ju 

faktiskt begränsa utvecklingen och hämma den i slutändan.” - M3 

 
Det finns en insikt att andra kan uppfatta kulturen som flamsig och oprofessionell som 

informanter både på och utanför Planering hört rykten om. Det har visat sig genom 

konversationer i korridorer och fikarum och är en av anledningarna till att medarbetarna på 

Planering pratar om kulturen inom gruppen och varför det är viktigt att vara öppen för 

påverkan utanför gruppen. Oavsett om det är den verkliga uppfattningen utifrån är det viktigt 

för informanterna på Planering att de uppfattas som professionella samt att verksamheten är 

trygg i vad Planering levererar. 

 

Sammanslagningen mellan två avdelningar 

Som en del i att arbeta mer enhetligt på staben slogs avdelningarna Planering och Ekonomi 

ihop, denna nya avdelning kallar vi P/EK (se figur 7). Sammanslagningen skedde utan att nya 

Ekonomichefen tillträtt sin tjänst och det har varit en successiv process som ökat samarbetet 

under en tid med bland annat gemensamma avdelningsmöten. 

 

 
 
 

Figur 7. Illustrerar sammanslagningen av avdelningarna Planering och 
Ekonomi. 
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Denna förändring anses av informanterna ha mottagits väl, både bland chefer och 

medarbetare. Att inkludera Ekonomi i Planering upplevs som en logisk förändring som ger 

ökad förståelse och trygghet mellan medarbetarna på staben. Genom att öka förståelsen för 

varandras arbetsuppgifter tror informanterna att verksamhetens arbete kan fortgå vid eventuell 

frånvaro. En informant berättar att det har varit en naturlig process och är positivt inställd till 

förändringen; 

 
“Utifrån att vi faktiskt är kollegor som är bekanta med varandra sedan tidigare och nu 

jobbar vi gemensamt som en avdelning. Jag kan se utifrån personligheterna i gruppen att jag 

tror att vi kommer komplettera varandra väldigt bra. Och samarbetet så här långt har 

fungerat väldigt bra. Det är öppensinnade personer” - C2 

 
Förväntningarna på sammanslagningen har varit positiva och det fanns en önskan om mer 

öppen dialog och utökat samarbete mellan Ekonomi och Planering. En informant berättar om 

sina förväntningar; 

 
“Förväntningen är förstås att det blir ännu större utbyte av information och gemensamt stöd 

också. Och större förståelse” - M4 

Ledarskap under sammanslagningen 

Den nya avdelningen P/EK, består av nya kollegor och arbetssätt samt sammanvävning av 

vad som beskrivs vara hårda värden. Detta har upplevts som en självklar sammanslagning. I 

och med personalomsättning och vakanta tjänster har sammanslagningen upplevts naturlig, då 

verksamheten redan varit i rörelse. Informanterna upplever i stor utsträckning att de förstått 

processen och fått vara delaktiga i processen, samt i de besluten som fattats. Medarbetarna 

upplever även att chefer varit transparenta då de fått den information som varit önskvärd. En 

informant berättar hur hen upplevt öppenhet från sin chef; 

 
“Chefen sa att jag har en plan. ´Vi ska ta över detta, vi ska ha mer kontroll på det här, vi ska 

bli en enhet och få bättre samarbete´. Och sen ritade hen upp mycket visuellt på 

whiteboardtavlor och sa ’det ni kommer få nytt i detta är det här’. Sen ville hen absolut 

diskutera vad vi tycker och våra åsikter. Men det var väldigt genomtänk från början.” - M4 

 
Det finns en upplevelse av att medarbetare och chef har stort förtroende för varandra. 

Kommunikationen uppges fungera bra och det finns en känsla av transparens, både mellan 
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medarbetare och chef och chefer emellan. Det har visat sig genom delegering av 

arbetsuppgifter och informationsflöde gällande sammanslagningen i hela 

förändringsprocessen. 

 
“Men det har varit så att jag har förstått och det har varit en bra kommunikation från min 

närmsta chef. Det är fortfarande under diskussion men det är detta som  

är det vi eftersträvar och så vidare” - M4 

 
Avdelningschefen på Planering har planerat för förändringen längre än vad medarbetarna vet 

om, men det är ingen information som de intervjuade medarbetarna uppger att de saknat. 

Ekonomichefen har inte tillträtt sin tjänst än, när hen gör det finns det en förhoppning att 

samarbetet ska fungera bra mellan cheferna på P/EK och att de ska hitta gemensamma 

samarbetsytor. Det finns en tilltro till att samarbetet ska fungera bra om cheferna respekterar 

varandras utrymme i arbetsprocesser. 

Risker med sammanslagningen 

I och med att sammanslagningen består av en mindre avdelning (Ekonomi) som nu slås ihop 

med en större avdelning (Planering) antyder vissa av informanterna att det per automatik bör 

vara majoriteten som inkluderar minoriteten snarare än att hitta ett gemensamt 

förhållningssätt till gruppen, arbetssätt och mål. 

 
“Och jag kan tycka att finns det en metod, ett sätt, som man har majoritetens röst på. Då 

måste det också någonstans få styra annars kommer man ingen vart.” - M1 

 
Informanterna visar en medvetenhet kring den numerära skillnaden i antal medarbetare på 

respektive avdelning och det upplevs en oro att sammanslagningen kan innebära minskat 

utrymme gällande arbetsprocesser. Informanterna antyder att det är viktigt att vara öppen för 

andra perspektiv och gemensamt skapa en plattform för samarbete. I och med att avdelningen 

till majoritet består av medarbetare från Planering finns en utmaning i att antingen inkludera 

de nya kollegorna i den befintliga kulturen eller att hitta en gemensam plattform och skapa sin 

egen.  

  

“Det kan vara olika för olika människor, en viss jargong eller sammanhållning i en grupp så 

ska man ju förstås titta åt allas håll, hitta en gemensam yta att stå på. Så det är sånt här som 

ska göras med hänsyn och förståelse.” - M4 
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Informanterna som tillhör P/EK upplever att sammanslagningen är logisk utifrån de 

arbetsprocesser som råder nu, men det finns en viss oro för framtiden. Oron grundar sig i en 

risk för ökad arbetsbelastning för sin egen, kollegor och chefers del samt att personalgruppen 

blir för stor. En informant berättar om sin oro för ökad arbetsbelastning; 

 
“Men en annan konkret sak kan ju vara att det rent praktiskt inte blir bättre, Alltså vi får inte 

en bättre output för vi slog ihop oss och det genererar kanske i merarbete” - M4 

 
Det finns en upplevelse att det saknas ett tydligt avstamp för förändringen och när den faktiskt 

tar vid, dels inofficiellt för enbart berörda personer, dels officiellt för resten av organisationen. 

En informant berättar att detta kan skapa osäkerhet kring vilken information som ska 

förmedlas ut i resten av verksamheten, vilket kan leda till ryktesspridning. 

 
“Jag tror det är viktigt att man sätter en deadline med saker så alla är trygga med vad de kan 

säga, vad som förväntas och vad som är klart eller inte klart. Annars så sipprar det bara ut 

små underhandsinformation allt eftersom. Det som först och främst skulle förmedlas som 

någonting kanske framstår från något helt annat.” - M2 

 
Samtidigt som beaktning bör tas till hur mycket som kommuniceras ut till resten av 

organisationen då det finns en risk att förändringsarbetet inte genererar i mer effektivitet och 

förbättrad leverans. 

 
“Om sammanslagningen förmedlas och så visar det sig att den inte fungerar. Då kan man ju 

fundera på vad det sänder för budskap” - M1 

 
Även om chef och medarbetare välkomnar ett öppet samtalsklimat och oliktänkande finns en 

medvetenhet kring risker om avdelningen blir stöpt i samma form i och med 

sammanslagningen och de riskerar att långsiktigt stagnera i utveckling. 

 
“Det är viktigt, som alltid med ens egen självbild. Att ta input utifrån. Så att man inte blir 

övertygad om att man är på helt rätt väg alltid.“ - M1 

 
 

Framtida förväntningar 
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Som tidigare nämnts finns en självbild av professionalism, att den egna insatsen för 

verksamheten är betydelsefull och ett förtroende för att kollegorna tar ansvar för sina 

arbetsuppgifter och levererar enligt stabens uppdrag. Samtidigt finns det en upplevelse av att 

ökat samarbete inom vissa områden ökar effektiviteten inom staben. Vissa anser att det saknas 

gemensamma mål för den nya avdelningen P/EK. Flera av informanterna berättar att det är 

värdefullt med gemensamma mål, då det finns en upplevelse av att det kan förbättra 

samarbetet. En informant berättar; 

 
“Man kan ju vara oense, men så länge man har ett gemensamt mål att leverera mot så får 

man finna sig i att kan man inte är fullständigt överens men att man i alla fall kan vara 

överens med det gemensamma målet.” - C2 

 
Ledningens synsätt på att staben ska arbeta enhetligt innebär att en gemensam stabskultur ska 

råda och medarbetarna ska ha en primär känsla av tillhörighet till staben, inte endast den egna 

avdelningen (se figur 8). 

 
 

 
 
 
 
 
På de avdelningar som tidigare valt att inte följa med i förändringsprocessen (HR samt 

tidigare Ekonomi) finns idag vakanta tjänster som har en central roll i en arbetsprocess mot en 

mer enhetlig stab. De intervjuade medarbetarna ser fördelar med att få inblick i vad andra gör 

för att öka förståelsen för sina kollegor på staben, men ser inte hur man kan komma dit genom 

ett ökat samarbete mellan avdelningarna. Gällande utökat samarbete säger en informant; 

 
“Jag ser ingen nytta med det. Det är så olika djur så att. Nej, alltså det skulle nog bli mer 

konstlat än något annat.” - M3 

Figur 8. Illustrerar ledningens förväntningar framåt gällande staben.  
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För att få ett mer gemensamt klimat på staben uppger medarbetarna på Planering att de 

inkluderar andra genom att fråga om de vill medverka på möten och aktiviteter både under 

och efter arbetstid. De som tackar nej gör det för att det inte finns en önskan att vara delaktig. 

Inte för att de ställer sig negativa till sammanhållningen och att gruppen har roligt, men för att 

de inte önskar att vara en del av den kulturen. Utomstående kollegor upplever sig ha ett 

neutralt förhållningssätt till kulturen och tycker varken den tillför eller skadar verksamheten. 

 

Sammanfattningsvis 

Direktivet från ledningen om en mer enhetlig stab har inneburit att en förändringsprocess 

igångsatts sedan en tid tillbaka. Förändringsarbetet togs emot med visst motstånd från två av 

tre avdelningschefer. Således började förändringsarbetet med att en avdelning, Planering, 

ökade enhetligheten och samarbetet inom den egna avdelningen. Detta upplevdes som 

positivt, då det främjade en kultur av arbetsglädje. Kulturen på Planering upplevdes då skifta 

från ett hierarkiskt förhållningssätt till ett mer bilateralt samarbete. 

 
Förändringsarbetet fortsatte med en sammanslagning av de två avdelningarna Planering och 

Ekonomi (P/EK). Denna sammanslagning upplevdes som logisk av informanterna och att slå 

ihop de hårda värdena kändes som en naturlig process. Det finns en förhoppning om ökat 

samarbete och utbyte av information inom nya avdelningen P/EK och inget uppenbart 

motstånd mot sammanslagningen visades. Det finns dock en oro gällande ökad 

arbetsbelastning på både kollegor och chef, en ovisshet i vad för information förmedlas utåt i 

organisationen gällande sammanslagningen samt att både Planering och Ekonomi ska få lika 

stort utrymme inom de gemensamma arbetsprocesser som finns.   

 
På frågan om enhetlighet över hela staben, gällande en gemensam stabstillhörighet och kultur 

samt ökat samarbete, är de intervjuade medarbetarna tveksamma. Det finns en upplevelse att 

det inte är logiskt att slå ihop hårda och mjuka värden, där P/EK upplevs stå för de hårda 

värdena och HR som mjuka värden och medarbetarna ser inte fördelarna med det. Den 

generella uppfattningen är att så länge staben arbetar mot det gemensamma målet att stödja 

verksamheten, så är det samarbete nog. Däremot vill de intervjuade cheferna att enhetligheten 

ska öka gällande vi-känsla inom staben och menar att ett ökat samarbete kan leda till bättre 

leveranser.   
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Analys/Diskussion 

I detta avsnitt analyserar och diskuterar vi våra resultat i relation till tidigare 

forskning.  Även här presenteras analys/diskussion enligt den tidslinje som 

förändringsprocessen genomförts. Avsnittet avslutas med en diskussion om vårt 

tillvägagångssätt.  

  

Utgångsläget 

Förändringsprocessen vi undersökt startade med direktiv från en ledningsgrupp och innebar 

att staben och dess specialister skall jobba mer enhetligt. Processen började med att en av de 

tre avdelningscheferna ansåg sig vara förändringsbenägen och påbörjade därmed förändringen 

mot ett ökat samarbete på sin egen avdelning. Avdelningschefen upplevde passivt motstånd 

från de andra två avdelningscheferna och menar även att alla avdelningschefer höll hårt om 

sina egna medarbetare. Det uppvisade motståndet kan vara uttryck för motvilja till 

inblandning, som Connor (1995) beskriver. Vi drar slutsatsen att den typ av motstånd kan 

vara en risk gällande stabsfunktioner, då motvilja kan uppstå av personer som vill ha mandat i 

sin egen funktion. Vi antar att ett ökat samarbete och mer enhetlighet i staben skulle kunna 

leda till att rådande maktstrukturer rubbas, vilket i sin tur kan minska handlingsfrihet och 

status hos de som förlorar makt. Enligt Jacobsen (2013) är rädslan för förlust av makt en 

anledning till att motstånd kan uppstå. Vi antar att visst motstånd en naturlig del vid en sådan 

här förändringsprocess där specialister, som har informell makt, ska styras.   

 
Utifrån empirin framkommer det att avdelningschefen för Planering upplever sig ha haft en 

stor maktbas innan förändringsarbetet startade och beskriver hur hen har använt sitt mandat 

för att gå sin egen väg inom organisationen. Kotter (2008) menar att en stor maktbas kan 

underlätta att möta motstånd, vilket avdelningschefen gjorde initialt från andra 

avdelningschefer. Avdelningschefens stora maktbas kan antas ha hjälpt hen att bemöta 

motstånd. Vi antar att denna maktbas kan ha förstärkt gruppen Planerings gemensamma 

maktbas, vilket kan ha bidragit till att öka förtroende mellan medarbetare och chef inom 

avdelningen. 

 
Förändringen som avdelningschefen genomförde upplevs ha bidragit till en ökad 

sammanhållning i Planering, vilket beskrivs som en modern kultur som präglas av 
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arbetsglädje. Vi ser en risk att den starka kulturen skapar en distans till andra avdelningar och 

ett utanförskap bildas för de som inte är en del av kulturen eller avdelningen. Det kan i sin tur 

innebära svårigheter i samarbete avdelningarna emellan och leda till minskat förtroende för att 

Planering utför rätt arbetsuppgifter till deadline. 

 

Sammanslagningen mellan två avdelningar 

Att slå ihop två specialistavdelningar kan vara svårt och komplext med anledning av de 

informella makthierarkier som finns med hänsyn till specialisternas förmåga att påverka 

förändringar (Lofquist 2011).  Detta sätter krav på ledarskapet, där transparent 

kommunikation och medarbetarnas delaktighet är framgångsfaktorer (Angelöw, 2010). 

Samtliga intervjuade medarbetare på avdelningarna som skulle slås ihop (Planering och 

Ekonomi) upplevde att de fått vara delaktiga i hela förändringsprocessen och fått den 

information om sammanslagningen som de behövde. 

 
I empirin saknas konkreta exempel på motstånd mot denna förändring, vilket kan förklaras av 

att informanterna inte varit helt öppna med eller medvetna om sina attityder till de ändrade 

arbetsförhållanden och maktstrukturer som sammanslagningen innebar. Dock har informanter 

inom hela staben uttryckt att det var logiskt att slå ihop Planering och Ekonomi. Då 

informationsflödet uppfattats som tydligt och upplevelsen av delaktighet var hög kan vi anta 

att detta har reducerat eventuellt motstånd. Om en förändringsprocess är väl förberedd och 

genomsyras av kommunikation minskar risken för motstånd (Garies, 2010) och utifrån 

resultatet kan vi se att detta återspeglas i förändringsprocessen som rörde sammanslagningen. 

 

Lofquist (2011) betonar vikten av att ledarskapet matchas mot kulturen som finns inom de 

grupper som berörs av förändringen. I och med att avdelningschefen varit med och skapat den 

rådande kulturen inom Planering kan vi tolka det som att det varit en lyckad 

matchningsprocess mellan kultur och ledarskap. 

 
Jacobsen (2013) menar att den tidpunkt som förändringen sker inom är betydelsefull, då 

förutsättningar konstant förändras över tid. Den förändringen som skett i och med 

sammanslagningen upplevs ha skett vid rätt tidpunkt då Planering och Ekonomi redan 

befunnit sig i rörelse på grund av personalomsättning och steget mot en sammanslagning har 

upplevts som litet. I och med vakanta tjänster och nya anställda på både Planering och 
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Ekonomi tolkar vi att det var tidsmässigt lämpligt att genomföra en sammanslagning. Detta 

för att färre personer förflyttats och nya tjänster tillsatts som en del av den nya avdelningen 

P/EK. Det kan ha underlättat processen då färre personer är färgade av tidigare invanda 

beteenden och attityder och kan komma in i kultur och arbetsuppgifter som ett blankt blad. Vi 

antar att en ny medlem i en arbetsgrupp redan har en viss osäkerhet inför framtiden. Den nya 

medlemmen präglas inte av tidigare vanor, arbetssätt och kulturer i organisationen och 

individen saknar en självklar informell maktposition. Utifrån detta drar vi slutsatsen att det 

har varit en fördel att ekonomichefen inte tillträtt sin tjänst än. Detta kan innebära att det blir 

färre intressen som spelar in i förändringens gång och att det då är lättare att få med sig 

medarbetarna på tåget. 

 
Både Choi (2011) och Connor (1995)  menar att en anledning till motstånd kan vara misstro 

för ledningen. Enligt informanterna finns idag stort förtroende för avdelningschefen på P/EK 

som även berättar om förtroendet till sina medarbetare. Detta tyder på att ett ömsesidigt 

förtroende kan vara en framgångsfaktor i en förändringsprocess. De intervjuade 

medarbetarnas förtroende till chefen tolkar vi som en bidragande faktor till de positiva 

förväntningarna som finns gällande sammanslagningen. Genom förtroende för ledarskapet 

finns även förtroende för förändringen. 

Risker med sammanslagningen 

En förändring innebär att man går från ett känt till ett okänt läge, vilket skapar en känsla av 

osäkerhet inför framtiden (Jacobsen, 2013). Informanterna lyfter också olika aspekter av 

ovisshet för framtiden. Detta inkluderar risk för ökad arbetsbelastning för sin egen del och för 

sin chefs del. Det finns även en viss osäkerhet om sammanslagningen är officiell utåt i 

organisationen och en upplevelse av att det saknas ett tydligt avstamp för sammanslagningen. 

De intervjuade medarbetarna berättar att det kan resultera i ryktesspridning i och med en 

osäkerhet kring vad som gäller. Informanterna menar att de inte vill informera övriga 

verksamheten mer än nödvändigt, om sammanslagningen inte skulle visa sig vara lyckad. 

 
Vi ser att det finns en rädsla för vad resterande verksamhet ska tycka om staben gör en 

förändring som ”misslyckas”. Det kan tolkas som en rädsla att förlora status och makt. Utifrån 

detta drar vi slutsatsen att även en väl förankrad process med hög grad av delaktighet av 

medarbetare med makt, finns det en osäkerhet inför framtiden. Osäkerheten kan leda till 

motstånd då vi utgår från att människan strävar efter stabilitet och tycker det är obehagligt 
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med förändring. Vi har som tidigare nämnt inte fått ta del av konkreta exempel på hur 

motstånd tagit sig i uttryck men vi kan anta att det funnits underliggande attityder, även om de 

intervjuade medarbetarna inte varit öppna med dem. 

 

Framtida förväntningar 

En utmärkande del i denna stab är att den numer består av två avdelningar, där den ena 

(P/EK) är numerärt större än den andra (HR). Detta kan innebära att P/EK besitter större makt 

än HR, dels på grund av att medarbetare på P/EK är i majoritet, dels på grund av den 

uppenbart goda sammanhållningen. 

 
Informanterna menar att kulturen på Planering (numera P/EK) kan uppfattas som flamsig och 

oprofessionell och samtliga informanter belyser vikten av att ge ett professionellt intryck. 

Informanterna på P/EK betonar vikten av att vara receptiv för utomstående åsikter och inte bli 

en helt sluten grupp. Vi tolkar detta som en viss oro att om P/EK växer sig starkare skapas en 

polarisering till övriga staben. I och med att avdelningen växer numerärt, samt har en upplevd 

stark kultur, menar vi att det kan försvåra samarbetet med övriga avdelningar på staben, både 

informellt och formellt. Den informella maktpositionen detta kan innebära för P/EK kan 

försvåra för utomstående medarbetare att närma sig och/eller kritisera avdelningen. Detta kan 

i sin tur resultera i att avdelningen slutar att utmanas till förbättring och riskerar att stagnera i 

sin utveckling. Det kan även innebära att avdelningschefen på P/EK, som får större 

personalgrupp och utökat mandat i och med sammanslagningen med Ekonomi, får en ännu 

större maktbas. Vilket i sin tur kan skapa en distans till andra avdelningschefer som inte har 

lika många medarbetare under sig och därmed inte har lika stor upplevelse av informell makt. 

Det riskerar att komplicera samarbetet mellan avdelningschefer och hindra arbetet mot en mer 

enhetlig stab. 

 
Lewin menar att förändring kan betraktas som en linjär process som sker stegvis (Hatch, 

2002). Förändringsprocessen som undersökts i denna studie är motiverad genom behov. Detta 

på direktiv från ledningen, som identifierat behov dels av ett mer synkroniserat arbetssätt, dels 

ökad kontroll. Med anledning av bakgrunden till den här förändringen kan förändringsarbetet 

ses som stegvis, där ovanstående behov har lett till en rad förändringar. Däremot har 

processen, som vi tolkar det, varken varit linjär eller statiskt med anledning av att det är en 

fortgående process och arbetet är inte färdigt. Det finns en komplexitet i förändringar och att 
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se på dem som linjära processer stämmer inte överens med vad vi kunnat utläsa i denna 

studie. I och med motstånd från andra avdelningschefer, medarbetares behov och oförutsedda 

förändringar som personalomsättning har berörda chefer, dels i samråd med ledningen, dels 

med hjälp av sitt eget mandat, behövt hitta alternativa tillvägagångssätt för att genomföra 

förändringsarbetet. Således stämmer den studerade förändringsprocessen inte överens med 

Lewins modell (Hatch, 2002). För att lyfta det här ytterligare vore det intressant att ha 

genomfört en longitudinell studie där förändringsarbetet följs under en längre period. Detta 

för att se hur stegen tagit sig i uttryck och om det finns ett steg av ny stabilitet. Genom att 

undersöka utfallen skulle vi också kunna se på de kritiska punkter och svårigheterna som 

eventuellt skulle uppstå längre fram i förändringsarbetet. 

Förväntat motstånd 

Om förändringen inte anses vara nödvändig kan det leda till motstånd till förändringen 

(Connor, 1995). Gällande att få staben att arbeta mer enhetligt är det inget som de intervjuade 

medarbetarna upplever nödvändigt. De menar att de inte ser logiken i att få en mer enhetlig 

stab. Vår slutsats är att ytterligare förändring mot en mer enhetlig stab inte anses nödvändig, 

för att sammanslagningen upplevs som en lyckad förändring och nuläget anses som 

framgångsrikt. Att sammanslagningen upplevs som lyckad skulle kunna resultera i en större 

motivation till vidare förändring genom att framhäva det positiva resultatet som ett exempel. 

Så är dock inte fallet och känslan av framgång inom staben idag kan snarare innebära ett än 

mer utmanande utgångsläge att påbörja förändringsarbetet mot en mer enhetlig stab. I 

samband med sammanslagningen har det framkommit att den maktposition medarbetare och 

chefer besitter idag kan komma att förändras vid ytterligare förändring. Detta kan leda till oro 

då befogenheter kan förflyttas och den position i hierarkin man tidigare haft kan komma att 

ändras. 

 
Den makt medarbetarna på staben har idag innebär uppenbart stor handlingsfrihet (Jacobsen, 

2013). Handlingsfriheten är dels en motivationsfaktor, dels en statusindikation. I och med 

förändringsarbetet och personalomsättning flyttas befogenheter och tidigare maktstrukturer 

och hierarkier rubbas. Vi tolkar detta som att ytterligare förändring mot en enhetlig stab skulle 

leda till ett sökande efter sin plats och roll då det kan bli otydligt för den enskilda 

medarbetaren var man ska tillhöra och för vems skull. Med den makt och nyckelposition 

medarbetarna besitter har de även möjlighet påverka processen genom starkt motstånd om 

vidare förändring inte är önskvärt. Det kan komma att skada verksamheten att inte ta hänsyn 
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till nyckelpersoners motstånd med anledning av de kritiska uppgifter de utför. Vi menar att 

det är av stor vikt att ledningen tar hänsyn till nyckelpersoners inställning till en förändring 

och att ledarskapet matchas till den grupp som ska styras. 

 

Slutsatser 

Både chefer och medarbetare ser positiva möjligheter i sammanslagningen av P/EK. Det finns 

en förståelse för varför förändringen genomförts och en förhoppning om att det resulterar i 

ökat informationsflöde, mer kontroll av inkommande uppdrag och ett utbyte av kunskap. 

Detta kommer i sin tur generera i ett ökat samarbete och ett effektiviserat arbetssätt. 

 
De risker som finns uttrycks av medarbetare genom en oro för ökad arbetsbelastning för både 

sin egen, sina kollegors och sin chefs del. Saknaden av ett tydligt avstamp ses som en risk i 

och med det budskap som sänds till resterande verksamhet och att det kan upplevas som en 

otydlig förändring. Det kan i sin tur resultera i ryktesspridning och en oro för hur det kan se ut 

för resten av organisationen om sammanslagningen misslyckas. 

 
Avdelningscheferna ser en risk med den numerära personella skillnaden och att berörda 

chefer. Medarbetare bör vara uppmärksamma på att inkludera den som vill bli inkluderad och 

att tillräckligt stort utrymme lämnas för de olika arbetsprocesser som finns och skiljer sig åt 

mellan avdelningarna. 

 
Chefer vill att staben ska arbeta mer enhetligt. Inte nödvändigtvis på samma sätt som P/EK 

men genom att hitta en egen kultur och struktur. Medarbetarna är inte av samma inställning 

och anser inte att staben ska arbeta mer enhetligt. Med anledning av medarbetarnas 

nyckelposition skulle vidare förändring vara svårt och hänsyn måste tas till eventuellt 

motstånd. 

 
Genom en förändringsprocess bör hänsyn tas till organisationens nyckelpersoner. Detta för att 

de besitter en maktbas och kan utgöra ett starkt motstånd om de motsätter sig förändringen. 

För att minska risken för motstånd bör informationsflödet vara tydligt och korrekt samt 

inkludera nyckelpersonerna för att behålla deras upplevelse av handlingsfrihet. Detta sätter 

krav på ledarskapet och hur det matchas mot medarbetarnas position i organisationen. Vi tror 

att andra organisationer, antingen sådana som består av experter eller andra stabsfunktioner, 
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har liknande utmaningar vid förändring. Därmed anser vi att resultatet i denna studie kan 

överföras på andra organisationer.   

 

Metoddiskussion 

Vår intention har varit att fånga informanternas upplevelser och känslor kring 

förändringsprocessen som pågått samt inställning till en fortsatt förändring mot en mer 

enhetlig stab. Därav var ett kvalitativt metodval lämpligt då detta lämnat utrymme för 

informanter att delge sina upplevelser, känslor och tankar. Om vi valt ett kvantitativt 

tillvägagångssätt hade det försvårat tolkningen och analysen då vi hade behövt kvantifiera 

begrepp och värdera dem, vilket kan vara svårt gällande just upplevelser och känslor. 

 
Vi diskuterade syfte och frågeställningar med en avdelningschef vid ett första möte. Det 

resulterade i att vi förändrade frågeställningarna utifrån avdelningschefens tankar. Detta kan 

ha påverkat oss i en riktning att undersöka det avdelningschefen önskar att vi skulle komma 

fram till. Vi ser ändå att det ökade förståelsen för den förändringsprocess som pågår och gav 

oss ett bättre underlag inför undersökningen. Hade vi gjort detta på ett annorlunda sätt och 

inte tagit hänsyn till avdelningschefens synpunkter, skulle det eventuellt försvåra vår 

möjlighet att rama in problemet. 

 
I Intervjuguiden fanns ambitionen att ha en tydlig utgångspunkt i vår teoretiska referensram 

samt i vårt syfte och frågeställningar. Vi anser att vi lyckats med detta då vi generellt sett fick 

rikligt med användbar data under intervjuerna. Användandet av en grindvakt kan dock ha 

påverkat resultatet. Dels för att pilotintervjun gjordes med hen, dels då grindvakten varit 

länken mellan oss och informanterna. Detta gör det svårt att säga hur riktade våra frågor i 

intervjuguiden varit samt hur mycket informanterna har präglats av grindvaktens uppfattning 

om vår studie när hen förmedlade kontakten vidare. Dock ser vi inte att vi skulle kunnat göra 

på ett annat sätt då organisationen vi genomfört studien vid präglas av strikt sekretess. Vi vill 

heller inte utesluta att informanternas utsagor blivit påverkade av den strikta sekretess som 

råder.  

 
Vid intervjuer som datainsamlingsmetod finns en risk att innehållet präglas av forskarens 

förförståelse. Vi har försökt undvika det genom att ställa öppna frågor, dock är vi medvetna 
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om att våra följdfrågor kan ha varit vinklade utifrån vår förförståelse och därför är det oklart i 

vilken utsträckning vi lyckats hålla oss objektiva. 

 
Sex av sju intervjuer transkriberades, vilket gjorde det möjligt för oss att lära känna materialet 

och kunna gå tillbaka och se vad som faktiskt sades och i vilket sammanhang. Det hade 

underlättat om vi hade haft möjlighet att spela in och transkribera även den sjunde intervjun, 

då det kan ha berikat vårt dataunderlag. Under intervjuerna upplevde vi att majoriteten av 

informanterna var öppna. Vi har agerat utifrån god tro, och utgår från att det informanterna sa 

till oss stämmer överens med vad de tycker.   

 

Under bearbetning och tematisering av empirin kan vår förförståelse ha påverkat denna, trots 

att vi försökt hålla oss objektiva. Vi kan i efterhand se att någon eller några fler intervjuer 

hade berikat datan och kunnat ge oss en mer nyanserad bild. Utifrån tidsaspekten samt antal 

medarbetare på staben upplevde vi att detta inte var genomförbart, däremot skulle det kunna 

resultera i en djupare förståelse och ett än mer trovärdigt resultat. 
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Vidare forskning 

Nedan presenteras hur denna studie skulle kunna utvecklas genom vidare forskning 

På grund av begränsat med tid och ett behov att smalna av ämnet ges inte möjligheten att se 

på alla aspekter av en organisationsförändring och dess omfattning. Vidare vore det intressant 

att tillfråga fler medarbetare på staben för att fler röster ska få komma till tals gällande 

arbetssätt inom staben och om det är önskvärt att arbeta som ett mer enhetligt team. Staben 

som präglas av professionalism med specialistkompetens värderar den egna kompetensen 

högt och anser att de har en ledande funktion för organisationen. Ett nästa steg kan vara att 

undersöka vad medarbetare utanför staben har för syn på dess funktion och roll. En sådan 

kunskap skulle möjliggöra en helhetsbild och bekräfta eller dementera den självbild som 

medarbetare på staben har. Eftersom de har en stödjande funktion till organisationen vore det 

även intressant att undersöka vilka förväntningar som finns och vilken funktion som är 

önskvärd att staben ska fylla. 

För att lyfta blicken ytterligare vore det värdefullt med ett jämförande perspektiv för att se 

likheter och skillnader. Exempelvis genom att undersöka förändring inom stabsfunktioner 

inom en annan sektor eller bransch. Vårt antagande är att de traditioner och traditionella 

hierarkier som finns är speciella för just den organisation vi rört oss inom. 

Naturligtvis vore det även spännande att få ta del av en mer detaljerad och långsiktig 

utvärdering då organisationen fortfarande är i ett stadie av implementering. Med anledning av 

tidsaspekten har detta inte varit genomförbart men att genomföra en longitudinell studie och 

prata med samma informanter för att jämföra förväntningar och den upplevelse som finns 

hittills med det faktiska utfallet. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

Inledning: 

Presentera oss, berätta om de fyra etiska principerna och fråga om vi får spela in intervjun.  
 

Bakgrund:  

Kan du berätta om din yrkesroll i organisationen? 

- Hur länge du har arbetat här?  

 

Vad är din generella upplevelse av förändringsarbetet som skett på staben i form av 

samordning av avd./funktioner?  

- Hur var det, hur blev det, bättre sämre, vägen dit? Vad innebar det för dig/din 

avdelning? Vad är största skillnaden? 

- Om det är en chef: Vad är den generella upplevelsen hos dina medarbetare? Hur 

visar det sig?  

- Hur har informationsflödet sett ut? Om chef: hur har du förmedlat till dina 

medarbetare? 

- Hur väl stämmer det överens med förväntningar? Vad har ni för förväntningar på att 

arbeta som en enhet? 

 

Finns det några negativa risker med ett enhetligt arbetssätt på staben?  

- Vad beror de på?  

- Specificera risker, ge exempel  

- Yrkesutövandet/samarbetet? (mål/medel) 

- Är nuläge optimalt? 

 

Ser ni några positiva möjligheter med ett enhetligt arbetssätt på staben?  

- Vad beror de på? 

- (finns det någon som är positivt inställd? i så fall varför? 
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Hur fungerar samarbetet mellan avdelningarna idag?  

- Vad fungerar bra? Vad fungerar dåligt? 

- På vilket sätt har förändringen påverkat samarbetet mellan avdelningarna? 

- Hur önskar du att samarbetet såg ut?  

- Finns det alternativa vägar att gå? 

 

 

 


