
 

 

  

 

 

 

 

Kandidatuppsats i sociologi med inriktning mot personal- och arbetslivsfrågor, 15 hp 

Personalvetarprogrammet 180 hp 

Vt 2017   
 

 

 

UPPLEVELSER OCH 

REAKTIONER VID 

OMORGANISERING 

Psykiatriska kliniken Skellefteå 

Elias Henrysson 
  
 



 

 

Förord 

 

Jag vill rikta ett stort tack till psykiatriska kliniken Skellefteå, medarbetare och 

verksamhetsutvecklare och till Madelene Nordlund som stått för tillgänglig, hjälpsam och 

konstruktiv handledning. 

 

Umeå 2017 

Elias Henrysson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Sammanfattning 

 

Denna tvärsnittsundersökning riktar sig mot upplevelser och  reaktioner från ett 

medarbetarperspektiv före och efter en organisatorisk förändring. Mot sommaren år 2015 

skickades en enkät ut till ca 300 medarbetare vid psykiatriska kliniken Skellefteå och en 

uppföljning av förändringsprocessen kom ut våren 2017 med syfte att kunna jämföra 

medarbetarnas upplevelse. Tidigare forskning har visat att alla förändringsprocesser möter 

någon form av motstånd och förvirring och att det är viktigt med en god kommunikation, 

öppenhet och tydlighet för ett önskvärt resultat. Psykologiforskaren Claes Janssen har en 

teorimodell som kallas ”de fyra rummen”, teorin används bland annat vid organisatoriskt 

förändringsarbete. Många kommuner och stora företag exempelvis IKEA använder sig av 

”fyrarummaren” som den även kallas för att kartlägga vilken fas individen eller 

organisationen befinner sig i under en förändringsprocess. De olika rummen är nöjdhet, 

censur, förvirring och inspiration vilka har använts bland annat i rapportens resultat och 

analys. Resultatet visade att majoriteten av medarbetarna vid psykiatriska kliniken 

Skellefteå upplevde omorganiseringen nödvändig och att utfallet blev bra. Resultatet 

visade även på skillnader i olika reaktioner till förändringsprocessen, att kliniken bemött 

ett visst motstånd från medarbetare och att det varit skillnader i upplevelser och reaktioner 

beroende på den anställdes ålder. 
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Inledning/Bakgrund 
 

Tider förändras och vi med dem. Förändringsprocesser sker löpande hela tiden både i oss 

människor och organisationer. En del förändringar är absolut nödvändiga för överlevnad, 

andra kan vara för små förbättringar eller anpassning till omvärlden. En organisatorisk 

förändring är många gånger en planerad förändring i syfte att uppnå ett nytt mål (Jacobsen 

2004). En organisationsförändring kan få sin början i att medarbetare eller ledning märker 

att något inte står rätt till, att nya arbetssätt skulle kunna underlätta för kunder eller 

patienter (Jacobsen 2004). Med nya arbetssätt kommer också anpassningar, det innebär en 

förändring i medarbetarens sätt att arbeta, att gå från det gamla till det nya. Vi vet alla hur 

det kan kännas att ha haft något som man gillar eller känner sig bekväm med, ett par skor 

eller kanske den där frisyren, att gå från det gamla till det nya kan många gånger vara 

härligt, skönt eller behövligt med det kan också vara jobbigt. Alla 

organisationsförändringar berör medarbetare på olika sätt vilket är viktigt att vara 

medveten om för att tillsammans kunna nå det nya målet. 

 

Det nya målet för en organisationsförändring är det önskade läget, ett ”bör-läge”, detta då 

en organisation aldrig är still utan förändras hela tiden (Granberg 2011). Det finns flera 

sätt att nå det önskade läget men många gånger når organisationen inte ända fram utan 

misslyckas menar Alvesson och Svennsingson (2008). Enligt Beer och Nohria (2000) är 

det endast 30 procent av alla organisationsförändringar som når upp till förväntan och kan 

anses lyckade och att vidare kunskap om organisatoriska processer måste fortlöpa då den 

föränderliga miljön kräver det. Dawson (2013) och Forslund (2009) trycker på tidigare 

forskning, att det finns mycket kring organisationsförändringar men det mesta ur ett chefs- 

eller ledningsperspektiv och att medarbetarperspektivet måste fortsätta få uppmärksamhet 

för att öka kunskap till lyckade förändringsprocesser. En intressant variabel att ta hänsyn 

till vid förändringsarbete bör vara ålder då tidigare undersökningar visat att anställda inom 

ålder 45-60 år upplever högre arbetsmotivation än anställda i 18-24 år ålder (Eskildsen et 

al.2004). Samtidigt menar Kanfer och Ackerman (2004) att det är de yngre som har högre 

arbetsmotivation och att de äldre inom företaget tappar energin till sitt arbete. 

Arbetsmotivationen är en väldigt central del för att lyckas i ett förändringsarbete menar 

Angelöw (2010) och det bör då vara intressant att utläsa även åldersvariabeln. Då tidigare 

forskning främst fokuserat på förändringsprocesser ur ett chefsperspektiv är det därmed 

relevant att undersöka hur medarbetarna uppfattar det. 
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Detta arbete grundar sig på ett exempel på en omorganisation och hur den uppfattas ur ett 

medarbetarperspektiv. Med utgångspunkt från teorin bygger studien upp vad som kommer 

att visas i delen resultat och analys för att sedan diskuteras under rubriken diskussion. Det 

faktiska exemplet är hämtat från omorganiseringen vid psykiatriska kliniken Skellefteå 

som genomfördes hösten 2015 vilket presenteras nedan i varför omorganiseringen tog vid 

och hur verksamheten är uppbyggd. 

 

Psykiatriska kliniken Skellefteå 

Psykiatriska kliniken Skellefteå stod inför en omorganisering år 2015. Detta var en 

utmaning då medarbetare i öppenvården berördes i stor utsträckning och organisationen 

sedan länge har jobbat i samma arbetsmönster. Inom psykiatriska kliniken jobbar de 

anställda antingen inom öppen- eller slutenvård där öppenvård innefattar de icke 

inneliggande patienterna. 

 

Psykiatriska kliniken Skellefteå innefattar Skellefteå kommun samt Norsjö kommun med 

ett upptagningsområde på ca 80 000 personer. Idag har man 295 ansällda i Skellefteå 

kommuns psykiatriska klinik och har även slagit sig ihop med Södra Lappland. 

 

Kliniken i Skellefteå startade år 1984 och har sedan dess genomgått ett antal 

omorganiseringar. I början av 90-talet fick man dra ner på klinikens olika verksamheter. 

Tidigare var det exempelvis vanligt med behandlingshem vilket numera inte finns kvar. 

År 1997 samt år 2000 genomfördes ytterligare omorganiseringar där man -97 trodde sig 

kunna minska vårdplatserna drastiskt och ha mycket högre öppenvård än vad som visade 

sig vara möjligt. 

 

Inom psykiatrin i Skellefteå finns tre slutenvårdsavdelningar varav två allmänpsykiatriska 

avdelningar och en beroendeavdelning. Inom öppenvården arbetade personalen på ett 

geografiskt sätt i basteam vilket innebär att medarbetarna ansvarar för flera olika 

problemområden. Detta resulterade i bättre samarbete och kontakt med vårdcentralerna. 

För att ge ett exempel kan en läkare följa sin patient från öppenvård till slutenvård vilket 

är rätt unikt inom psykiatrin i Sverige. 

 

I samband med ny ledning våren 2013 uppkom en plan på ny omorganisering. 

Verksamhetschefen och den medicinskt ansvarige träffade alla enheter, presenterade sig 
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och frågade alla vad de tyckte och tänkte om organisationen i stort. Medarbetarna fick då 

tillfälle att lyfta, tankar, idéer och åsikter och det framkom att medarbetare hade 

synpunkter på första ingången till kliniken, det vill säga jourfunktionen som delas på 

klinikens fem öppenvårdsenheter. Medarbetarna upplevde att det blev olika bedömningar 

då flera enheter kunde bedöma samma patient och att gränssnittet mot primärvården var 

svårt att hitta. Ibland kunde vara upp emot 25 personer i jouren vilket upplevdes för 

många från ett medarbetarperspektiv men även från ledningen. Detta var en faktor som 

gjorde att psykiatrin behövde titta på en omorganisering, med mål att i mindre grupp 

kunna göra bättre bedömningar för den sökande patienten. Jourarbetet för läkare kunde 

också upplevas betungande. En mindre, mer vässad kompetent grupp skulle kunna 

underlätta för läkarna i det dagliga arbetet. Fler synpunkter som uppkom var att remisser 

som kom in till psykiatrin gick till de fem olika öppenvårdsenheterna. Utifrån detta 

uppstod tanken på en ”remissgrupp”, en grupp som skulle titta på allt tillsammans och 

själva göra bedömningar. 

 

Resultatet av detta var att begreppet ”en väg in” lät tilltalande för både medarbetare och 

ledning att satsa på och detta var den riktigt stora frågan som startade upp 

omorganiseringen. ”En väg in” skulle alltså innebära enhetlig bedömning för patienterna i 

eftersträvan lika vård för alla vilken även går i linje med klinikens starkaste värdegrund, 

patienten i fokus. 
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Syfte 

Syftet är att studera hur en omorganisering upplevs ur ett medarbetarperspektiv samt öka 

förståelsen för organisatoriska förändringsprocesser. Detta genom att studera medarbetares 

upplevelser och reaktioner i samband med en omorganisering vid psykiatriska kliniken 

Skellefteå. 

 

Frågeställning 

 

 Hur upplevs omorganiseringen från medarbetarna och är det någon skillnad i 

upplevelse före och efter omorganiseringen? 

 

 Vari kan ett möjligt motstånd och motivation ligga? 

 

 Skiljer sig förändringsbenägenheten beroende på medarbetarens ålder? 

 

 Går det utifrån en teorimodell, ”de fyra rummen” se att medarbetarna befinner sig i 

eller passerar olika faser under förändringsprocessen?  
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Teori 

Nedan presenteras i den inledande teoretiska delen hur gruppdynamiken kan påverkas 

under en omorganisering. Detta följt av FIRO-teorin för att få en förståelse för hur en 

person kan göra skillnad i en grupp. Därefter presenteras teorin om de fyra rummen följt 

av motstånd och motivation för att få en förståelse för medarbetares agerande och vilka 

faser medarbetaren kan befinna sig i under en förändringsprocess. Slutligen går den 

teoretiska delen igenom tidigare forskning. 

 

Omorganisering, reaktioner och orsaker till påverkad 

gruppdynamik 

Vid en omorganisering riskerar medarbetare att förflyttas inom organisationen, nya 

grupper ska bildas, medarbetare blir oroliga för att deras trygghet ska försvinna och rädsla 

för det okända kan många gånger uppstå (Jacobsen 2005). Därför är det viktigt att ta 

hänsyn till det sociala samspelet vid organisatoriska förändringar eftersom grupper och 

band som splittras kan bli en stor faktor att utgöra motstånd vid förändringsprocesser 

(Jacobsen 2005). 

 

Medarbetare värderar en förändringsprocess ofta som negativ eller positiv där reaktionen 

har sin bakgrund i medarbetarens tidigare erfarenheter, kompetens att hantera 

förändringen, handlingsutrymme och livssituation (Angelöw 2010). Föranledningar till de 

positiva reaktionerna kan vara att ledning varit tydlig och motiverat den anställde innan 

processen tar vid. Exempelvis att medarbetaren involverats, kan se det önskvärda 

resultatet, försedd med bra information och kan känna trygghet och tro på sin 

förändringskompetens (Angelöw 2010). Detta förespråkar en konstruktiv reaktion som 

innebär att medarbetaren anpassar sig bra och se möjligheter till förbättring med 

förändringen (Granberg 2011). Negativa utfall kan vara att medarbetaren reagerar 

förnekande, ser ingen förbättring utan vill jobba på som tidigare och en flyende reaktion 

gör att individen vill avlägsna sig platsen, något som ibland kan ske planlöst och i panik 

(Granberg 2011).  

Medarbetare kan även reagera stridande vilket innebär att individen uttalar sig negativt 

mot ledning samtidigt som den anställde praktiskt motarbetar organisationen och kan visa 

ett aggressivt beteende (Granberg 2011). Sedan kan medarbetaren reagera apatiskt, en 

sorts handlingsförlamning där individen drar sig undan och i det tysta, misströstar och 

ibland deppar (Granberg 2011). Det finns väldigt många reaktioner då vi alla är olika men 
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eftersom konsekvensen av en förändring är att vana och trygghet reduceras i olika grader 

visas ofta ovan nämnda reaktioner. Därför måste förändringsledare jobba förebyggande 

för att reaktionerna så bli så konstruktiva som möjliga (Granberg 2011). 

 

FIRO 

Psykologen Will Schutz har utvecklat en teori som kan förklara varför det kan bli så stor 

skillnad när en person kommer in i en ny arbetsgrupp, något han kallar för FIRO-teorin, 

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (Schutz 1994). Teorin grundar sig på tre 

dimensioner, tillhöra, kontroll och öppenhet vilka förklarar interaktion och samspel mellan 

individer och grupper (Schutz 1994). 

 

FIRO- teorin kartlägger att vi har tre grundläggande behov som människa, att känna sig 

omtyckt, betydelsefull och kompetent (Schutz 1994).  Dessa behov kommer till uttryck i 

vår självbild, känslor och beteenden för att sedan i teorin appliceras till de tre 

dimensionerna tillhöra, krontroll och öppenhet (Schutz 1994).  

 

Vad som konstateras utefter FIRO-teorin är att om medarbetaren har en god självkänsla 

och är kompatibel, kommer medarbetaren kunna arbeta bra med andra och visa 

uppskattning och respekt (Schutz 1994). Gruppen i sig har ett förväntat behov som den 

nya ska bidra med, om inte förväntningarna levs upp till påverkas gruppens öppna 

samarbete (Schuzt 1994).  Känner organisationen till detta och kan jobba för att 

medarbetarna ska inneha en god självbild blir det också lättare att forma högpresterande 

team och en organisation i linje med förtroende och tillit (Schutz 1994). Även Ekblom 

(2015) understryker vikten av att arbeta med den anställdes självbild för lyckade 

förändringsprocesser, att de organisationer som inte arbetar med anställdas självbild får ett 

runt hål att lägga en fyrkantig pusselbit i. Det vill säga en medarbetare med dålig 

självkänsla får svårt att vara kreativ i det nya arbetssättet, blir stelbent och gruppens 

samarbete försämras (Schutz 1994). FIRO-teorin blir därmed en grund som kan hjälpa till 

att förstå huruvida en förändringsprocess lyckas eller ej beroende på medarbetarens 

självaktning. Exempel på stärkande självkänsla skulle kunna vara i form av hur 

medarbetaren bland annat trivs, har lätt för att uttrycka åsikter och visar på hög grad av 

kontroll och gemenskap. 

 

De fyra rummen 
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Claes Janssen (2005) har en teorimodell som kallas de fyra rummen eller förändringens 

fyra rum. I dessa fyra rum är det viktigt att känna till och kunna identifiera vilken fas 

medarbetaren eller organisationen befinner sig i för ett framgångsrikt förändringsarbete 

(Ekblom 2015). Teorin visar att förändringar alltid kommer att befinna sig i olika faser 

som är viktiga att känna till för att kunna få en öppen, trygg och säker kommunikation 

med sina medarbetare (Ekblom 2015). Figur 1.0 visar en illustration över de fyra rummen, 

vilka faser medarbetaren kan befinna sig i vid en förändringsprocess. 

 

 

Figur 1.0 De fyra rummen. Modell hämtad från: Johnny Alm 2017 - ledarutveckling, 

förändring, coaching 

 

I förändringens fyra rum är det första rummet nöjdhet, nöjdhet är en fas medarbetaren ofta 

befinner sig i innan en organisatorisk förändring eller efter en förändring stannat av ett tag, 

rummet kännetecknas med att allt är bra och det finns inte någon önskan till förändring 

(Janssen 2005). I det första rummet vet den anställde vart hon eller han har sina 

arbetskollegor, trivs och levererar men det finns en risk för stagnation (Jenssen 2005). Det 

andra rummet är censur, även förnekelse vilket innebär en form av tomhet, irritation och 

inga klara känslor till förändringen (Jenssen 2005). I det andra rummet vill medarbetaren 

inte anpassa sig till förändringen utan vill jobba på som tidigare i fråga varför ändra något 

som redan fungerar (Jenssen 2005). Det efterföljande rummet, det tredje rummet är 

förvirring och konflikt (Jenssen 2005). Förvirring kan innebära att man är osäker på vad 

som är rätt, rätt för mig, rätt för andra eller rätt för organisationen, det kan även leda till 

självupptagenhet, ilska, rädsla, konflikt eller motstånd (Jenssen 2005). I ansträngningen 

där förvirringen ligger också framgången, medarbetaren aktiverar nya tankemönster för att 

hitta rätt arbetssätt och vill på nytt hitta sina grundläggande för självförverkligande 

(Ekblom 2015). Jenssen (2005) menar att medarbetaren passerar dessa rum för att 

slutligen kunna komma till det fjärde rummet i förändringsprocessen, rummet inspiration 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9rqnL8eTTAhUEXSwKHb6bAuAQjRwIBw&url=http://www.nkja.se/forandringens-fyra-rum/&psig=AFQjCNEyd5kwgWDbAETLZIwlQJTKv5CWKw&ust=1494490608400955
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och förnyelse. Det är inspiration och förnyelse organisationen vill åt och eftersträva att 

ständigt ligga kvar där positiv handlingskraft kan äga rum, ett stadie av skapande till 

förändring, vilja att påverka, öppenhet och gemenskap (Jenssen 2005). 

 

Motstånd 

I det tredje rummet av teorimodellen förändringens fyra rum, förvirring och konflikt kan 

organisationen komma att stöta på motstånd av olika slag, men även i det andra rummet 

censur, kan ett kognitivt motstånd uppstå. Nedan följer ett citat från Claes Janssen: 

 

Censur och Förvirring är aspekter av förändringsmotstånd. De är olika etapper på vägen 

mellan den gamla Nöjdheten, som har gått förlorad och den nya, som förhoppningsvis 

uppnås, när motståndet har övervunnits. Vid en given tidpunkt i en 

organisationsförändring befinner sig de som berörs av den mycket sannolikt på olika 

ställen längs den vägen; därför är det viktigt att identifiera tillstånden. De skiljer sig både i 

sin fenomenologi (som upplevelser) och sina manifestationer (beteende). Men det finns 

alltid en dold förvirring i censuren, eftersom censuren är ett försvar mot den, och en dold 

eller eftersläpande censur i förvirningen (C. Janssen, personlig kommunikation, 22.a maj 

2017). 

 

Motstånd generellt ansågs förr i tiden från organisatoriskt perspektiv endas besvärligt men 

nu kan motstånd även definieras som frigjord mental energi uttryckt i ett äkta 

engagemang mot en bestämd process, man värdesätter engagemanget som finns i 

motståndet och vill ta tillvara på dess energi (Ahrenfelt 2013). 

 

Även om ett företag eller organisation anser sig ha en bra produkt där inget ska ändras 

uppkommer alltid förändringar och förändringsprocesser, det är oundvikligt då de ständigt 

löper inre och yttre tryck av förändringsbehov (Ahrenfelt 2013). Ett yttre tryck av 

förändring kan innebära en förändringsidentitet som säger att ” detta är inte vi, inte jag” 

vilket skapar ett motstånd som förändringsledaren kan få svårt att arbeta med (Ahrenfelt 

2013). 

 

De gånger omorganiseringar misslyckas beror ofta på att förändringsledaren underskattar 

den centrala roll som medarbetarna har i processen, för lite hänsyn tillges medarbetarnas 

upplevelser till det nya arbetssättet (Myungweon 2011). Implementationen, 

genomförandet eller ett misslyckande av en förändringsprocess kan leda till ett starkt 

motstånd (Myungweon 2011). Motstånd finns i flera olika former, bland annat affektiva 
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som kan relateras till känslor, kognitivt motstånd som är en tanke om förändringen 

exempelvis ”det här blir inte bra” och beteendemotstånd som är när motståndet går till 

handling (Chung, Su & Su 2012). Granberg (2011) skriver om medvetet och omedvetet 

motstånd där det omedvetna motståndet kan handla om att medarbetaren inte tar initiativet 

och därmed inte underlättar vägen till ett önskat läge. Vad som kan få en medarbetare att 

inte vilja hjälpa till kan bland annat vara oro, osäkerhet, rädsla eller modlöshet (Granberg 

2011). Angelöw (2010) menar att människor i allmänhet inte är motståndare till 

organisatoriska förändringsprocesser men att motstånd ändå uppstår. Medarbetaren visar 

motstånd i form av rädsla att förändringen ska leda till försämring, allmän misstro, 

otrygghet, bristande självförtroende eller i form av att medarbetaren har svårigheter med 

att se fördelar till förändringen (Angelöw 2010). Granberg (2011) påminner även om 

känslan av att vara betydelsefull eller uppskattad, när den känslan rubbas för medarbetare 

skapas en kraft som kan föda motstånd (Granberg 2011). Dessa faktorer därmed relevant 

för studien för att möjligt kunna besvara frågan och öka förståelsen för ett bemött 

motstånd. 

 

Motivation 

En av delarna i Claes Janssens modell från det fjärde rummet är innebär att medarbetaren 

är motiverad. Motivation och viljan till att utföra det goda arbetet menar Hällstén och 

Tengblad (2006) beror på hur den anställde känner sig behövd och uppskattad. Att det är 

viktigt för medarbetaren att känna meningsfullhet i sitt arbete, något som leder till 

personlig utveckling och lönsamhet (Hällstén & Tengblad 2006). Forskare pekar på att det 

är attitydmässiga konstruktioner som kan avgöra en viss förändringsbenägenhet 

(Myungweon 2011). Konstruktionerna är bland annat beredskap för förändring, öppenhet, 

engagemang och cynism om organisatoriska förändringar, där öppenhet är den mest 

positiva konstruktionen (Myungweon 2011). 

 

Hellstén och Tengblad (2006) visar på ett arbetsförhållande som kallas det myndiga 

medarbetarskapet, vilket bygger på öppenhet, förtroende, gemenskap, meningsfullhet, 

egagemang, ansvar och initiativförmåga. Viljan till att arbeta och hålla sig frisk finns även 

i teorier från den berömda sociologen Aaron Antonovsky, KASAM vilket står för känslan 

av sammanhang (Ahrenfelt 2013). KASAM består av tre delar vilka är begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet där begriplighet innefattar struktur, kunna se möjligheter 

och kunna se arbetssättet, även ordning och reda (Ahrenfelt 2013). Hanterbarhet handlar 

om att kunna nyttja möjligheterna och inneha tillräckligt med stöd och resurser (Ahrenfelt 
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2013). Meningsfullheten går att översätta till att känslor, tankar och engagemang är riktat i 

linje mot organisationens mål och vision (Ahrenfelt 2013). 

 

Med motiverade anställda underlättas organisationsförändringen, bland annat används 

medarbetarnas erfarenhet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och 

problemlösningsförmåga till att underlätta organisationsförändringen (Granberg 2011). 

Lyckas man inte motivera sina anställda till förändringsprocessen riskerar organisationen 

att medarbetarens resurser inte kommer till uttryck (Granberg 2011) 

 

Tidigare forskning 

Inom ämnet organisationsförändring finns det mycket tidigare forskning, ofta breddar det 

ytterligare en del i samband med organisationsförändring som exempelvis ”attityder”, 

”genusperspektiv” eller ”kommunikation”. Det går även att hitta om ”medarbetares 

upplevelser vid organisationsförändring” vilket visat på att kommunikationen är ett av de 

viktigaste verktygen (Matos & Esposito 2014) och att delaktighet för att involvera 

medarbetarna blir allt mer betydande  (Dawson 2003). 

 

Tidigare forskning visar också att förändringsprocesser alltid möter någon form av 

motstånd. Exempelvis menar, Abrahamsson (2009) att organisationsförändringar tar två 

steg fram och ett steg tillbaka vilket står för det utgörande motståndet. Det utgörande 

motståndet menar Dawson (2003) beror på att medarbetare inom organisationen måste 

lämna sin trygghetszon. Angelöw (2010) menar vidare att organisationen måste jobba med 

att minska otryggheten i stå stor utsträckning som möjligt, då tryggheten alltid reduceras 

till någon grad vid påfrestande förändringar. 

 

Chung, Su och Su (2012) gjorde också en studie i Taiwan där det gick att se vissa 

kognitiva personlighetsdrag som exempelvis flexibilitet var relaterat till motstånd vid 

organisatorisk förändring. Tidigare forskning har även visat på att det är individers 

subjektiva upplevelser av händelser och inte de faktiska händelserna som avgör hur den 

anställde reagerar på en organisationsförändring (Liljegren et al. 2003). 

Sammanfattningsvis finns en hel del studier gjorda inom ämnet men denna studie kommer 

att fokusera på vad som är mindre utforskat, det vill säga medarbetarperspektiv i 

kombination med åldersperspektiv. 
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Metod 

Nedan presenteras en genomgång av forskningsrapportens metod i avsnitt berörande 

kvantitativ studie tvärsnitt, urval och bortfall, variabler, datainsamling, bearbetning och 

analys, litteratursökning, etik och kvalitet. Till att börja med presenteras idén till studien 

följt av vilken metod som använts för att slutligen presentera kvaliten i arbetet i form av 

validitet och reliabilitet. 

 

Kvantitativa tvärsnittsstudier 

Idén till studiedesign uppkom våren 2015 i samband med att nära anhöriga berättade om 

att en omorganisering skulle äga rum vid psykiatriska kliniken Skellefteå. 

Omorganiseringen hamnade i en intressant mediebevakning vilket väckte nyfikenheten att 

ta reda på hur medarbetarna kände inför förändringsprocessen. Med tillåtelse från 

studievägledare och kurssamordnare kunde en kartläggning av psykiatriska kliniken 

Skellefteå påbörjas och undersökningen av en tvärsnittsstudie tog fart. 

 

I relation till syfte för undersökningen, att studera medarbetares upplevda reaktioner i 

samband med omorganisering, då alla 295 anställda på psykiatriska kliniken Skellefteå 

skulle få möjlighet att svara och yttra sina åsikter valdes en kvantitativ studie ut. Planen 

för den kvantitativa tvärsnittsstudien var att medarbetarna vid psykiatriska kliniken 

Skellefteå skulle medverka innan omorganiseringen år 2015 och delta i uppföljning efter 

omorganisering år 2017.  

 

Urval och bortfall 

Ett av målen med undersökningen var att alla berörda av omorganiseringen skulle få 

möjlighet att medverka och yttra sig, därav skickades enkäten ut till alla medarbetare inom 

psykiatrin Skellefteå. Detta gör att enkätundersökningen får ett totalurval av informanter 

(Ejlertsson 2014). Av alla de 295 st anställda var det 101 st medverkande år 2015 och 103 

st medverkande år 2017, svarsfrekvensen uppgick därmed till strax under 35 procent 

vardera år. Frågor i en enkätundersökning kan vara korrekt ställda men det skulle inte 

spela någon roll om informanterna som deltar väljer att inte svara på frågorna (Ejlersson 

2011). Av svarande på respektive undersökning från år 2015 och år 2017 var det ett 

väldigt högt engagemang med endast en procent internt bortfall. Det skiljde endast ett 

antal på två personer i medverkande från år 2015 till år 2017. Gällande antal deltagande 

kvinnor och män, tillhörande öppenvård eller slutenvård så skiljde det endast en 
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procentenhet vilket även det tenderar ett deltagande vid två tillfällen. 

Personalomsättningen har under år 2015-2017 varit låg vilket därmed ger signaler att det 

kan vara samma personer som medverkat i undersökningen. Det externa bortfallet tillhör 

stora delar av slutenvården då de inte har tillgång till egen stationär dator och medarbetare 

tillhörande slutenvården kan ha valt att inte medverka då de även berördes i mindre 

utsträckning. 

 

Variabler 

Variabler som valts ut till respektive enkätundersökningar har utformats dels beroende på 

om det är före eller efter omorganiseringen. Exempelvis hur medarbetarna innan tror att 

omorganiseringen kommer att underlätta och sedan hur medarbetarna upplever efteråt att 

det nya arbetssättet faktiskt underlättat, detta för att sedan kunna jämföras och analyseras. 

Variablerna är även ställda för att mäta olika känslor och där har tidigare forskning tagits 

del av för att exempelvis kunna utläsa motstånd, vilka variabler som signalerar på 

motstånd bland annat är rädsla och oro. Andra variabler som valts ut är även de baserade 

på tidigare forskning, exempelvis betonar Dawson (2003) vikten av delaktighet vilket 

härleder att fråga medarbetare om de bland annat erhållit god information. 

 

Datainsamling 

För att kartlägga psykiatriska kliniken Skellefteå på bästa sätt utfördes en timmes intervju 

med verksamhetsutvecklaren vid psykiatriska kliniken, vilken har god insyn i den 

planerade organisationsförändringen. Intervjun transkriberades sedan, detta för att få så 

korrekt information som möjligt om i vilket stadie förändringsprocessen befann sig i, samt 

syftet med omorganiseringen. 

 

År 2015 skickades en enkät ut via Google-enkäter till de 295 st anställda inom psykiatriska 

kliniken Skellefteå. Den webbelektroniska enkätlänken gick först till verksamhetsutvecklaren som 

sedan skickade vidare länken till alla anställda. År 2017 skickades på samma sätt en webbaserad 

enkät ut, men denna gång användes Webbenkäter som plattform som verksamhetsutvecklaren 

återigen skickade vidare till alla anställda vid psykiatriska kliniken Skellefteå. Valet av att år 2017 

samla in resultaten via Webbenkäter och inte via Google-enkäter var den personliga uppfattningen 

av tydlighet och struktur som Webbenkäter kunde bidra med vid analys av samlad data. Båda 

enkäterna utformades mestadels i likertskala med möjlighet att välja på fem olika alternativ eller 

inte svara alls. De frågor som inte var likertskala 1-5 var exempelvis, kön, ålder, 

öppenvår/slutevård eller om den anställde har tidigare erfarenhet av organisationsförändringar. 
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Sista frågan i båda enkäterna var en öppen fråga där den anställde gavs möjlighet att fritt skriva 

vad hon/han tycker och tänker, om något var bra eller mindre bra. 

 

Bearbetning av data och analys 

De flesta av de medverkande vid undersökningen var kvinnor så det fanns ingen möjlighet 

att studera kön på kliniken och utifrån att ålder och anställningstid på kliniken korrelerade 

valdes en presentation i skillnad av ålder. 

 

Den första enkäten som skickades ut år 2015 sammanställdes i Excel. Filtrerat på datum 

kunde eget test och pilotstudier tas bort, därefter sammanställdes alla frågor inklusive den 

sista öppna frågan med fritt ord. Ca 35 procent av medverkande gav många kommentarer 

på de öppna frågorna vilket gjorde att varje yttrande kodades i olika färger. Exempelvis de 

som tror att förändringsprocessen innebar en försämring för patient, medarbetare eller 

organisation blev röda,  neutrala blev gula och positiva blev gröna. De röda kodades även 

in i kategorier om vilka som uttryckte oro, osäkerhet eller tyckte att det var otydligt eller 

rörigt med förändringsprocessen. 

 

Enkäten år 2015 bestod av 30 st frågor i likertskala 1-5 med möjlighet att inte svara på 

någon fråga. Den andra enkäten som skickades ut år 2017 sammanställdes dels på 

hemsidan och konverterades även till Excel för att kunna studera och analysera samband. I 

denna enkät lämnades utrymme för två stycken öppna frågor, dels i mitten av 

undersökningen, hur i sådana fall förändringen kunnat genomföras annorlunda och sista 

frågan, något som varit bra/mindre bra. Totalt kodades 64 st kommentarer till olika färger, 

flera av dem hade rikligt med synpunkter. Då åldersskillnad och antal år på kliniken 

korelerade presenterades skillnad i ålder vilket innefattade under 2015 års kategori: 18-29 

år nio stycken medarbetare, 30-39 år elva stycken medarbetare, 40-49 år 29 st 

medarbetare, 50-59 år 37 st medarbetare och 60+ år 15 st medarbetare. 2017 års kategori 

innefattade: 18-29 år fem stycken medarbetare, 30-39 år 11 stycken medarbetare, 40-49 år 

30 st medarbetare, 50-59 år 40 st medarbetare och 60+ år 17 st medarbetare. 

 

Litteratursökning 

Vid studiens start år 2015 började litteratursökning som rörde organisationsförändringar 

och under personalvetarprogrammets kurser uppmärksammades de områden som skulle 

kunna komma till användning, exempelvis vilja till att arbeta, motstånd och 

gruppsammansättningar. Vidare har böcker lånats relevanta för studien vid Umeå 
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universitetsbibliotek, Campusbiblioteket i Skellefteå, Stadsbiblioteket Skellefteå och 

Medicinska biblioteket Umeå. Internetbaserade källor har tagits del av, främst i sökandet 

för artiklar och böcker. 

 

Etik 

Etik från grekiskans ethos betydande seder, bruk och karaktär är en teoretisk reflektion 

över mänskliga värderingar och grunder (Granberg 2011). Denna studie har redan från 

starten år 2015 tagit hänsyn till det forskningsetiska kraven med god karaktär. Psykiatrin 

är en speciell och känslig bransch där etiska värderingar kan göra vården bättre. Det finns 

många starka viljor bland de anställda inom vården och det har varit viktigt att visa 

ödmjukhet och öppenhet och inte ställa ledande eller provocerande frågor på något sätt. 

Det har därför varit viktigt att vara tydlig med vad de forskningsetiska kraven innebär; 

informationskravet - syftet med studien, samtyckeskravet - att deltagandet är frivilligt och 

att det går att avbryta när som helst. Konfidentialitetskravet – att de anställda svarar 

anonymt och till sist nyttjandekravet – vad enkätundersökningen kommer användas till 

(Ejlertsson 2014). 

 

Kvalitet 

Nedan följer arbetets kvalité i form av validitet och reliabilitet. 

 

Validitet och Reliabilitet 

För att styrka kvalitén i arbetet måste undersökningen mäta vad den avser att mäta, det vill 

säga inneha en god validitet samt att den måste gå till på ett tillförlitligt sätt, den ger 

därmed en god reliabilitet (Patel & Davidson 2011). I denna studie har insamling av 

datamaterial och enkätundersökning genomförts efter planerad struktur och det samlade 

intrycket är att arbetet har präglats av en god validitet och reliabilitet. Frågorna i 

enkätundersökningarna har genomgått pilotstudier för att säkerställa så liten misstolkning 

som möjligt. Frågorna har även ställts i relation till studiens syfte både år 2015 och år 

2017 för att mäta hur medarbetarna upplevde omorganiseringen både innan och efter 

förändringsprocessen. Vad som gick att konstatera i analys av data var att ingen svarat 

med samma värde på alla frågor vilket stärker att medarbetaren svarat nyanserat och 

uppriktigt. Vad som också bör belysas är engagemanget för det utförliga fria ordet som 

medarbetarna gav denna studie där nio sidor fick kodas för att styrka enkätens frågor med 
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svarsalternativ. Vidare är denna studie generaliserbar till andra organisationer som vill 

studera medarbetares upplevelser av förändringsprocesser. 

 

Resultat och analys 

Nedan presenteras resultateten och analyseras parallellt. Avsnitten som följer efter den 

inledande medverkan baserar sig på förändringens fyra rum, därefter kommer attityder, 

KASAM och upplevelser och reaktioner av omorganiseringen. 

 

Medverkande år 2015 och år 2017 

År 2015 deltog 101 st anställda varav 84 procent kvinnor och 16 procent män, 90 procent 

kom från öppenvården och 10 procent från slutenvården. Majoriteten av medverkande 

befann sig mellan 40-59 år och hade jobbat mer än 10 år på kliniken. 

 

År 2017 deltog 103 st anställda varav 85 procent kvinnor och 15 procent män, 91 procent 

kom från öppenvården och 9 procent från slutenvården. Majoriteten av medverkande 

befann sig även här mellan 40-59 år och hade jobbat mer än 10 år på kliniken. 

 

Första rummet - nöjdhet 

Rummet kännetecknas av nöjdhet, allt är bra och det finns ingen önskan till förändring, 

den anställde kan fråga sig varför förändra något som redan fungerar (Janssen 2005). I det 

första rummet av förändringsprocessen är det viktigt att vara tydlig med varför, det vill 

säga syftet med förändringen och orsaken. Det gäller även att förse medarbetarna med 

tillräckligt med information, inte överflödigt och att den kommer i lämplig tid innan och 

under förändringsprocessen. Figur 1.1 visar huruvida medarbetarna kände till syfte, orsak 

och hur de ansåg informationen till förändringsprocessen där värde ett innebär dåligt och 

fem innebär mycket bra. Figuren visar även i vilken utsträckning medarbetarna känner sig 

nöjda just nu. 
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Figur 1.1 Hur svarande upplevde syfte, orsak och information innan förändringen samt 

nöjdhet just nu. Skattat medelvärde 1-5. 

 

Medarbetarna vid psykiatriska kliniken upplever att de i hög utsträckning känner till syfte 

och orsak till förändringen. Den åldersgrupp som kände till syfte och orsak till förändring 

bäst var mellan 30-39 år. Rörande information innan omorganiseringen ansåg majoriteten 

av de anställda att de erhållit bra med information och att den kom i lämplig tid inpå 

omorganiseringen. Den åldersgrupp som uppgav lägst svar om att få ta del av tillräckligt 

med information och att få den i tillräckligt god tid var de yngsta. Beträffande nöjdheten 

uppger medarbetarna att de är ganska nöjda just nu, även här var det de yngre samt de 

äldsta, 60+ år som uppgav en lägre grad av nöjdhet. Någon medarbetare svarade i fältet 

för egna kommentarer enligt nedan: 

 

[...]Mindre bra är att det blir för stora förändringar tex lokalbyten, alla ska söka 

tjänster. Bra med "en väg i in" men varför röra om allt? även en fungerande 

öppenvård.... 

 

Citatet speglar att den anställde känner till syftet innan omorganiseringen ”en väg in” men 

ser ingen önskan till förändring vilket är en naturlig reaktion i det första rummet (Janssen 

2005).  
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I det andra rummet där självcensur och förnekelse förekommer innebär det att 

medarbetaren blockerar tankesättet att förändringen kommer att bli till det bättre (Janssen 

2005). Irritation eller tomhet kan uppstå då tryggheten från det första rummet reduceras 

och en förändring införlivas (Janssen 2005). Figur 1.2 visar hur medarbetarna vid 

psykiatriska kliniken Skellefteå upplever att förändringen kommer att underlätta i det egna 

arbetssättet innan omorganiseringen och hur medarbetarna upplever att det underlättat 

efter. Värde ett innebär dåligt och värde fem innebär mycket bra. 

 

 

Figur 1.2 Hur svarande upplevde att förändringen kommer att underlätta (2015) och har 

underlättat i det egna sättet att arbeta (2017). Skattat medelvärde 1-5. 

 

Vad som går att se i figur 1.2 längst till höger under totalen är att medarbetarna upplevde 

en liten ökning hur det har underlättat i det egna arbetssättet från vad medarbetarna trodde 

innan omorganiseringen. Vad som bör belysas är de yngre åldersspannen som inte 

upplever att förändringen underlättat i det egna arbetssättet så som man trodde men var 

samtidigt väldigt positiva innan förändringen. Majoriteten av medverkande befinner sig 

fortfarande i ålder 40 år och uppåt och där går det att se en liten ökning vilket stödjer 

teorin om att de anställda passerat det andra rummet under förändringsprocessen. Nedan 

följer en kommentar från innan omorganiseringen: 

 

Rädd att "en väg in" innebär att det blir "en smal väg in", dvs mycket svårare att få hjälp 

här på psyk kliniken. Människor kommer att nekade och hänvisade till vårdcentralerna, 

som vi vet redan nu INTE har resurser att möta alla lättare depressioner, utmattningar osv  

Folk kommer att stå utan hjälp en period, bli sämre och sen komma till psykiatrin. det 
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innebär att de blir svårare att hjälpa, personalen här får ett totalt tyngre psykiatri, vilket 

kommer att slita på de anställda.   

 

Rädd att det blir sämre för patienterna -  att de inte får hjälp vare sig på psyk kliniken eller 

på vårdcentralerna som inte har resurser som möter vårdbehovet.  det blir också tyngre för 

oss som enbart får tung psykiatri och inga "guldkorn" av lättare patienter. 

 

Båda citaten visar tydligt ett högt engagemang till sitt arbete men även hur medarbetare 

tidigt kan misströsta att det inte kommer att underlätta i arbetet och där irritation 

förekommer. Medarbetarna visar även tendenser till att de är rädda och oroliga över att 

förändringen leder till en försämring, ett motstånd som kan relateras till tankar och 

känslor, vad Granberg (2011) menar affektivt och kognitivt motstånd. 

 

Tredje rummet - förvirring 

Det tredje rummet i förändringsprocessen är förvirring, medarbetarna kan känna sig 

osäkra till och med rädda, något som kan leda till konflikt eller motstånd (Janssen 2005). 

Det är även i det tredje rummet där visst obehag kan förekomma som förvirringsfasen för 

med sig den faktiska framgången, medarbetarna utmanar tankemönster och kreativitet för 

att hitta sammanhang och gemenskap (Ekblom 2015). Det blir därför viktigt i  

förvirringsfasen för chefer och ledning att finnas nära tillhands, kan visa tydlighet och 

stötta i rätt riktning. Figur 1.3 visar hur medarbetarna vid två tillfällen upplever osäkerhet, 

rädsla och stöd även hur de upplever förvirring just nu. Värde ett innebär inget alls och 

värde fem innebär väldigt mycket. 
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Figur 1.3 Hur svarande upplever osäkerhet, rädsla och stöd vid två tillfällen och 

förvirring just nu. Skattat medelvärde 1-5. 

 

Medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå upplever att osäkerheten och rädslan 

minskat. Djupare analys visade även att 35 procent av svarande upplevde en hög grad av 

osäkerhet innan omorganiseringen, de flesta mellan ålder 30-39 år, efter omorganiseringen 

var det endast 8 procent som upplevde en hög grad av osäkerhet men för de yngsta har inte 

osäkerheten minskat. Analysen visade även 16 procent av svarande upplevde en hög grad 

rädsla innan omorganiseringen, nu upplever endas 2 procent vad som kan betraktas hög 

grad av rädsla.  

Stödet innan och efter omorganiseringen upplever de anställda som bra, en liten ökning 

totalt upplever medarbetarna att de fått under förändringsprocessen men samtidigt 

upplever anställda mellan 30-39 år en minskning av stöd. Förvirringen just nu upplever de 

yngre medarbetarna till högre grad än de äldre. Schutz (1994) skriver att förvirring innebär 

att den anställdes kontroll och självbild reduceras. Nedan följer kommentarer från det fria 

fältet av några medarbetare: 

 

[...]Tufft för personal med alla förändringar under en övergångsperiod vid en så stor 

omorganisation, med vilsenhet innan man hittar sin plats i den nya organisationen. 

 

[...]Man har inte lyckats göra det förändringar/förbättringar som beslutades fullt ut. 

Problemet är att ledningen inte lyckats få personalen att acceptera och underordna sig 

beslutet. 
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Snacket om LEAN, vart tog det vägen? Det försvann lika fort som det kom. Vi behöver 

fortsätta att diskutera tvärprofessionellt hur vi kan förbättra och effektivisera 

patientflödena utan att behöva göra avkall på kvaliteten i arbetet. 

 

Det första citatet från medarbetaren präglar förvirringen som kan råda under en 

fortlöpande förändringsprocess. Därefter bygger de två efterföljande citaten upp till 

motstånd och konflikt och det blir därmed viktigt för förändringsledare att jobba med 

tydlighet, motivation och stöd för att komma vidare till det fjärde rummet. Ett av citaten 

nämnde att ledningen inte lyckats få personalen att underordna sig besluten vilket även 

visar tecken på vad Chung, Su och Su (2012) menar beteendemotstånd, vilket innebär att 

motståndet har kommit till handling. Huruvida beteendemotståndet kommer till uttryck 

går inte att avläsa i citatet, det skulle kunna vara i form av både medvetet och omedvetet 

motstånd.  

 

Fjärde rummet – inspiration 

Det fjärde rummet, inspiration även kallad förnyelse kännetecknas med en trivsel, 

kreativitet och motivation där positiv handlingskraft äger rum (Janssen 2005). I det fjärde 

rummet är medarbetaren till ro med sin självbild och för att stärka inspirationsfasen 

ytterligare blir det viktigt att därefter jobba tydligt med organisationens syfte och vision 

(Ekblom 2015). Figur 1.4 visar huruvida medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå 

just nu upplever trivsel, motivation och inspiration där värde ett innebär inget alls och fem 

innebär väldigt mycket. 
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Figur 1.4 Hur svarande just nu upplever trivsel, motivation och inspiration. Skattat 

medelvärde 1-5. 

 

Medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå upplever en hög grad av trivsel. Vad 

som bör belysas är att majoriteten av medverkande befinner sig i ålder 40-59 år och 

upplever även en hög grad motivation och inspiration. Djupare analys visade att hela 72 

procent av alla medverkande upplever en hög grad av trivsel, 46 procent upplever en hög 

grad motivation och 41 procent upplever en hög grad inspiration. För att få ett perspektiv 

till dessa siffror från föregående rum upplevde 12 procent av alla medverkande 

medarbetare en hög grad förvirring. Detta visar tendenser att majoriteten av medarbetarna 

troligtvis nått fram till det fjärde rummet. Någon medarbetare uppger i fältet för fria 

kommentarer: 

 

[...]Det som är väldigt bra är smågruppen på behandlignsronderna!! Har aldrig varit med 

om ett sånt positivt klimat och arbetsenergi! det blev ännu bättre än förut. 

 

[...]Jour- och bedömningsteamet gör ett bra jobb och fördelar ärendena mellan 

vårdcentralerna och psykiatrin (patienter hamnar på rätt ställe). Det är också kännbart att 

mottagningarna fått färre akuta ärenden eftersom jour- och bedömningsteamet tar hand om 

dessa. Min arbetsgrupp är bra, vi har högt till tak och jag trivs. 

 

Kommentarerna visar på positiv energi och trivsel till den nya förändringen. Ekblom 

(2015) skriver att med positiv energi och trivsel är det lättare att agera i linje med 

organisationens övergripande mål och värderingar med engagemang och nyfikenhet.  

Medarbetarna upplevde i stor utsträckning en hög grad av trivsel, resultatet visade även att 

medarbetarna fann det lätt att uttrycka åsikter till förändringsprocessen vilket visar 

tendenser till Schuzts (1994) teori om god självbild. Claes Janssen (2005) menar att vi 

alltid passerar dessa rum i förändringar både privat som i organisationer, medarbetare 

befinner sig i olika faser och går ibland fram och tillbaka mellan de olika rummen. Att 

kunna identifiera vart medarbetarna befinner sig gör att organisationen kan anpassa 

ledarskapet och kommunikationen i riktning till dess mottagare (Ekblom 2015).  

 

Ovan illustreras att relativt många har förändrat sina upplevelser och genomgått de fyra 

stadierna (de fyra rummen). Härefter presenteras en faktor som kan förklara varför 
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medarbetare befinner sig olika länge i förändringens fyra rum, nämligen vilken attityd 

medarbetaren bär med sig in i processen.  

 

Attityder 

Forskare har pekat på att det är attitydmässiga konstruktioner som kan avgöra 

medarbetarnas förändringsbenägenhet (Myungweon 2011). Viktiga konstruktioner inför 

förändringsprocessen är huruvida den anställde bland annat är förberedd, känner öppenhet 

och engagemang (Myungweon 2011). Nedan i figur 2.1 visas hur medarbetarna upplevde 

sin egen attityd och sina medarbetares attityd vid två tillfällen där värde ett innebär väldigt 

negativ och värde fem innebär väldigt positiv. 

 

 

Figur 2.1 Hur svarande upplever sin egen attityd och sina medarbetares. Skattat 

medelvärde 1-5. 

 

Diagrammet visar att medarbetarna innan omorganiseringen upplevde sin egen attityd 

positiv men upplevde sina medarbetares attityd till ett lägre grad, det vill säga negativ 

attityd. Efter omorganiseringen är den egna attityden likvärdig då majoriteten av svarande 

är över 40 år, samtidigt upplever medarbetarna att deras kollegors attityd blivit bättre. 

Djupare analys visade att över 50 procent av medarbetarna upplever sig själv ha en positiv 

attityd både innan och efter omorganiseringen medan medarbetarna upplevde att 23 

procent av deras kollegor hade en positiv attityd innan men nu har 37 procent positiv 

attityd anser medarbetarna. Vad som bör belysas är medarbetare mellan ålder 30-39 år 

som upplever en lägre grad av positiv attityd från innan omorganiseringen medan de 

äldsta upplever en högre grad av positiv attityd både från sin egen och sina medarbetares 
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sida nu efter omorganiseringen. Nedan följer kommentarer från det fria fältet av någon 

medarbetare: 

 

[...]Informationen har kring omorganisationsarbetet var bra till en böran men har det 

senaste halvåret (?) varit ganska dålig med "munkavle" som vissa inte klarat av vilket har 

lett till att information har läckt ut och skapat rykten och oro. Mycket olyckligt att beslut 

om placeringar inte kom i tid innan semestern. 

 

[...]Mycket oro före omorganisationen och en del missnöje bland personal som inte fått 

arbeta där de velat - denna stress och oro har smittat av sig och skapat dålig stämning. 

Roligt att kanske få arbeta med några nya arbetskamrater, kanske prova lite nya 

arbetsuppgifter och bra om det blir så att samma personer som gör liknande bedömningar 

då patienterna kommer  via jouren. 

 

Vad som går att utläsa av citaten är att förberedelse och tydlighet till förändringen 

påverkar den anställdes attityd och att det är viktigt att visa öppenhet och delaktighet till 

den anställde. Det handlar om att i ett tidigt skede av förändringsprocessen engagera 

medarbetarna, visa förtroende, öppenhet och gemenskap vilket utgör en del av det 

myndiga medarbetarskapet (Hällsten & Tengblad 2006). Genom detta byggs positiva 

attitydmässiga konstruktioner upp (Myungweon 2011) och finner riktning mot ett 

meningsfullt arbete, KASAM. 

 

KASAM 

Att arbetet ska vara begripligt, hanterbart och meningsfullt ingår i Aaron Antonovsky teori 

KASAM, känsla av sammanhang (Ahrenfelt 2013). Meningsfullhet relateras till det fjärde 

rummet inspiration där ett högt engagemang tar vid. Medarbetaren finner det värt att 

investera sina tankar och känslor och möta utmaningar med äkta kompetens för att bidra 

till organisationens mål och vision (Ahrenfeldt 2013). Nedan visas ett diagram i figur 2.1 

hur medarbetarna upplever omorganiseringen nödvändig i relation till syfte och hur 

medarbetarna upplever att omorganiseringen gynnar patienten. Värde ett innebär inget alls 

och värde fem innebär väldigt mycket eller mycket bra. 
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Figur 2.2 Hur medarbetarna upplever förändringen nödvändig i relation till syfte och hur 

medarbetarne upplever att förändringen gynnar patienten. Skattat medelvärde 1-5. 

 

Psykiatriska kliniken Skellefteå har en värdegrund som är formad utefter medarbetare, 

patient och organisation. Den allra viktigare värdegrunden och även ledordet för 

medarbetarna är ”patienten i fokus”. Syftet med omorganiseringen är att underlätta första 

ingången till kliniken, det vill säga att en speciell grupp, jour och bedömningsenheten 

bedömer patienten i eftersträvan, en enhetlig bedömning. Även fler nya arbetssätt har 

inkluderats i klinikens omorganisering vilket inneburit att alla medarbetare till någon grad 

känt sig berörda av det nya arbetssättet. Vad figur 2.1 visar är att medarbetarna vid 

psykiatriska kliniken Skellefteå upplever förändringen i allra högsta grad nödvändig i 

relation till syfte innan omorganiseringen. Efter omorganiseringen upplever medarbetarna 

trots att siffrorna sjunkit något att förändringsprocessen fortfarande varit nödvändig, det 

var den yngsta åldersgruppen som inte upplevde omorganiseringen lika nödvändig som 

övriga medarbetare vilket även var de som kände sig minst berörda efteråt. Ålder 30-39 är 

de som funnit omorganiseringen till högst grad nödvändig.  

 

Majoriteten av medarbetarna på psykiatriska kliniken Skellefteå tror i hög grad att 

förändringen blir till det bättre för patienten innan omorganiseringen men det fanns ändå 

en andel utgörande ca 22 procent som upplevde att det inte skulle gynna patienten. Vad 

som gick att utläsa var en tydlig skillnad vad yngre och äldre upplevde, desto yngre den 

anställde var desto mer gynnsamt för patienten trodde den anställde att det skulle bli. Efter 

omorganiseringen har upplevelsen för hur mycket bättre det blivit för patienten sjunkit, 

detta för samtliga åldersgrupper förutom de äldsta som upplever en förbättring från innan 
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omorganiseringen. Ca 35 procent av alla medverkande yttrade kommentarer, många av 

dem med stort fokus på organisationens verksamhet i relation till ledordet patienten i 

fokus. Nedan följer kommentarer från det fria svarsfältet av någon medarbetare: 

 

Gärna mer tydlig planering innan en nästa omorganisering är aktuell. Annars 

tycker jag att detta varit en bra omorganisering. Positiv för både patienter och 

personal, om vi får till tydliga rutiner. 

 

Kritik från både egna medarbetare inom kliniken och från andra vårdgrannar. 

Patienter som bollas mellan psykiatrin och hälsocentraler känns inte bra. Jag 

upplever att man skjuter ifrån sig ansvaret och det blir revirtänkande. Samarbetet 

mellan olika mottagningar fungerar dåligt av den anledningen. Bedömningar 

respekteras inte fullt ut. Utredningskön har inte minskat då psykologerna inte tar 

ansvar på sina respektive mottagningar trots att det inför omorganiseringen 

tydliggjordes att alla psykologer ska utreda på 40 procent. Patienterna kommer i 

kläm och få psykologer tar ansvar för utredningarna som ej kan delegeras till andra 

yrkesgrupper. Bedömningarna är mer lika och patienter får en mer rättvis 

bedömning. Däremot blir det sedan ytterligare väntetid innan behandling kan 

startas upp. 

 

Det första citatet vill visa på en nödvändig omorganisering med gemenskap där 

medarbetaren vill möta den fortsatta utmaningen tillsammans med sina kollegor. Det 

andra citatet vill även det visa på en nödvändig omorganisering som efterfrågar tydliga 

rutiner så arbetet ska bli begripligt och hanterbart (Ahrenfeldt 2013). Medarbetarna vid 

psykiatriska kliniken Skellefteå vill i det fria fältet för kommentarer eftersträva jämlik 

vård för patienten och hitta bra arbetssätt som underlättar både för patient, medarbetare 

och organisation i eftersträvan ett effektivt och meningsfullt arbete. Vad som gick att 

utläsa i det andra citatet ovan var att medarbetaren upplevde ett revirtänk, andra 

medarbetare upplevde att kliniken blivit mer indelade i ”öar”, något de upplever negativt. 

Detta är även det tydliga tecken på eftersträvan av gemenskap och känsla av sammanhang, 

medarbetaren visar att de vill hitta ett bra och öppet arbetsklimat. 

 

Upplevelse och reaktion av omorganiseringen 
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Specifika upplevelser och reaktioner har visats i de fyra rummen, attityder och KASAM 

men för att få en samlad bild hur medarbetarna i stort upplevde omorganiseringen 

framgångsrik eller ej presenteras detta i upplevelse och reaktion av omorganiseringen. 

 

Majoriteten av medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå upplever utfallet av 

omorganiseringen till det bättre utgörande 62 procent, en del medarbetare upplevde 

utfallet som mindre bra men ingen upplevde det som dåligt, se figur 2.3. 

 

 Figur 2.3: Hur medarbetarna upplever utfallet av omorganiseringen. Procent. 

 

Någon kommentar från medarbetare följer enlig nedan: 

 

[...]För mig personligen blev det stor positiv skillnad då jag fick kollega inom mitt 

yrke vilket påverkar mina svar. 

 

Jag anser att ledningen har tagit för stor hänsyn till den enskilde personens 

önskemål vid placering på mottagningarna så att det blev en ojämn fördelning 

mellan mottagningarna samt att en del har hamnat fel med tanke på detta. 

 

Jacobsen (2005) skriver om vikten att ta hänsyn till det sociala samspelet vid 

organisatoriska förändringsprocesser, citaten visar tendenser till att psykiatriska kliniken 

Skellefteå kan ha tänkt på gruppers sociala sammansättning. Vad figur 2.3 inte visar är 

skillnaden i ålder vilket analysen visade att på de yngre till en liten grad upplever utfallet 

bättre än de äldre. 

 

Tidigare forskning har visat att anställda med bättre erfarenhet av tidigare 

organisationsförändringar reagerar mer positivt till förändringsprocesser (Anglöw 2010). 
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78 procent hade varit med om tidigare omorganisering men inget samband kunde utläsas 

av medarbetare som hade bra alternativt mindre bra upplevelse av tidigare erfarenheter. 

Vad som gick att utläsa var att de äldre hade mer erfarenhet än de yngre och att de yngre 

upplevde omorganiseringen mer spännande än de äldre. 

 

Majoriteten av medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå upplevde att själva 

genomförandet gått ganska bra, se figur 2.4. 

  

 

Figur 2.4 Hur medarbetarna upplevde genomförandeprocessen. Procent. 

 

Vad figur 2.5 vill visa på är att ålder 30-39 år upplevde genomförandeprocessen mindre 

bra än övriga medarbetare, där värde ett innebär dåligt och värde fem innebär mycket bra.  

 

 

Figur. 2.5 Hur medarbetarna upplevde genomförandeprocessen, skillnad i ålder. Skattat 

medelvärde 1-5. 

 

Om omorganiseringen hade kunnat genomföras på ett annorlunda sätt blev svaret till 58 

procent nej men det fortfarande finns en stor andel som har synpunkter på hur det hade 

kunnat genomföras. Någon medarbetare kommenterade enligt nedan:  
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Det skulle ha varit en jämnare kompetensfördelning mellan mottagningarna. 

Tydligare i uppdraget mellan mottagningarna då det idag fortsätter med att alla gör lite av 

allt, ex provtagningar, utskick av provtagningsremisser o påminnelser. 

Insättning av cs-behandling och dess rutiner bör framgå tydligt då läkara gör olika och det 

blir förvirrande för stafetterna. 

 

Man skulle ha gått ut tydligare med hur flödet skulle se ut i patientarbetet. Tala om och 

även ha det nedskrivet vad de olika enheterna har för ansvar. T ex när tar en enhet vid när 

det gäller ansvar för en patient. Man skulle inte ha gjort förändringar i "vem som gör vad" 

nära inpå omorganisationen som man gjort. Ser man sig tvungen att göra förändringar är 

det viktigt att det blir genom- arbetade på olika nivåer och att besluten också sedan 

förankras hos alla berörda. Samarbetet med de olika Hälsocentralerna tror jag har 

försämrats och det är mycket negativt. Ur ett patient-, personalresurs- och ett 

vårdekonomiskt perspektiv är det är fråga som bör få ett betydligt större fokus. 

 

Dessa citat visar på ett högt engagemang och konstruktiv kritik där medarbetarna med sin 

kompetens vill bidra till organisationens övergripande mål. Här är det vikigt att skilja på 

konstruktiv kritik, konflik och motstånd då frågan medarbetarna svarade på är i 

förebyggande syfte för eventuella framtida omorganiseringar. Medarbetarna har alla olika 

förvätningar vad omorganiseringen kommer att resultera i beroende på vad som utlovats 

från ledning och förändringsledare vilket påverkar upplevelse och om det blir en positiv 

eller negativ reaktion till förändringsprocessen. Figur 2.6 visar huruvida medarbetarna 

upplevde att omorganiseringen blev som förväntat där värde ett innebär inget alls och 

värde fem innebär helt som förväntat. 

 

 

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

18-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 60+ år

omorganisering blev som
förväntat



 

29 
 

Figur 2.6 Hur medarbetarna upplevde att omorganiseringen blivit som förväntat. Skattat 

medelvärde 1-5. 

 

Majoriteten av medarbetarna vilka är äldre än 40 år upplever till en högre grad än de yngre 

att förändringen blivit som förväntat. Det går inte att säga att medarbetarna vid 

psykiatriska kliniken Skellefteå upplevde att omorganiseringen blivit helt som förväntat 

men det har delvis motsvarat förväntningarna vilket kan bero på många olika faktorer. Det 

kan bland annat bero på vad som tidigare utlovats men också vad Angelöw (2010) menar 

tidigare erfarenheter av omorganiseringar. 

Diskussion 

Nedan diskuteras resultatet av undersökningen i relation till syfte och frågeställning under 

rubriken resultatdiskussion. Därefter diskuteras forskningens val av metod under rubriken 

metoddiskussion följt av förslag till fortsatta studier. 

 

Resultatdiskussion 

Sammanfattningsvis indikerar resultatet att majoriteten av medarbetarna upplevde att 

omorganiseringen var nödvändig och att utfallet blev bra. Medarbetarna upplevde till en 

hög grad att de kände till syfte och orsak till omorganisering och fann det lätt att uttrycka 

åsikter. Majoriteten av svarande upplevde även att själva genomförandet av 

förändringsprocessen gått ganska bra och utfallet blev något så när vad de förväntat sig. 

Det fanns dock en andel (22 procent) av medarbetarna som upplevde utfallet av 

omorganiseringen mindre bra. Exempelvis skattade medarbetarna högre beträffande att de 

trodde att förändringen skulle bli till det bättre för patienten innan omorganiseringen än 

vad de gjorde den uppföljande enkäten. Det visade sig även att oron, osäkerheten och 

rädslan som medarbetarna upplevde innan omorganiseringen minskat efter genomförandet 

och att medarbetarna upplever en hög grad av trivsel just nu. Ett annat intressant resultat 

visade att de flesta medarbetare upplevde sig ha en bra attityd till förändringsarbetet, 

samtidigt upplevde de flesta medarbetare att sina kollegor hade en mer negativ attityd. Det 

kan tolkas som att var och en har en positiv inställning men bristningar i tilltron till sina 

medarbetare. Det går även att tänka sig att det är den negativa jargongen som låter i 

korridoren och de som är positiva gör inte lika mycket väsen av sig vilket leder till att fler 

medarbetare tror negativt väsen hägrar. 

 



 

30 
 

Sammantaget upplevde medarbetarna till stor utsträckning att omorganiseringen var bra 

och nödvändig. Det har gått två år sedan den första enkäten skickades ut då många av 

medarbetarna befann sig i de första rummen av förändringsprocessen, det vill säga nöjdhet 

och censur. Detta baserat på de variabler som indikerat nöjdhet och förnekelse innan och 

efter omorganiseringen och av de citat som framkommit exempelvis ”varför ändra något 

som redan fungerar”. I de första rummen har det visat sig extra viktigt med motivation 

(Granberg 2011) och förberedelse till förändring med öppenhet och involvering 

(Myungweon 2011). Att få ta del av information, uttrycka åsikter och veta varför 

organisationen förändrar är bland annat några sätt för att involvera medarbetarna som 

psykiatriska kliniken Skellefteå har gjort bra. Kommetarerna på de öppna frågorna var 

övervägande negativa. Det blir därför viktigt att betona de 65 procent som valde att inte 

uttrycka kommentarer från det fria fältet då likertsfrågorna visat på en god statistik för 

organisationen. Det tredje rummet förvirring visar både från citat och diagram att en del 

medarbetare vistas i och försöker orientera sig inom, exempelvis ”vem ska göra vad” och 

tydliga rutiner efterfrågas. Det är även i det tredje rummet som konflikter, 

meningsskiljaktigheter och beteendemotstånd kommer till uttryck. Uppfattningen är att 

medarbetarna inte är direkta motståndare till förändringsprocessen vilket delar 

uppfattningen vad Angelöws (2010) skriver om motstånd. Motstånd i form av ett steg 

tillbaka (Abrahamsson 2009), blir i denna bemärkelse det som hindrar 

förändringsprocessens takt att komma till ”bör-läget”, det så kallade önskade läget 

(Granberg 2011). Låt säga engagerade medarbetare som ser fördelarna med 

omorganiseringen och hänger sig det nya arbetssättet med öppet samarbete hjälper 

organisationen ”två steg” fram. Vi reagerar alla olika på förändringsprocesser, trygghet 

reduceras till en viss grad vilket skapar oro och osäkerhet. I det tredje rummet förvirring 

och konflikt ifrågasätter medarbetarna det nya arbetssättet, ibland med hjälplöshet. Detta 

leder till att organisationen inte går lika snabbt fram till sitt önskade läge, vilket är det 

utgörande motståndet ”ett steg tillbaka” som kommer till uttryck vid psykiatriska kliniken 

Skellefteå. Rädsla som var en mätande variabel i undersökningen kan utgöra grund för 

motstånd (Granber 2011). Uppfattningen är att rädslan som kommit till uttryck i denna 

undersökning är mestadels att det ska innebära en försämring för patienten eller 

organisationen och inte den individuella rädslan att exempelvis förlora arbetet eller att 

förändringens ska innebära degradering i status. Resultatet visade även att motståndet 

minskat och att majoriteten av medarbetarna är i det fjärde rummet eller åtminstonde 

påväg mot det fjärde rummet år 2017, det gäller bara att göra det nya arbetssättet ännu mer 

hanterbart (Ahrenfeldt 2013), speciellt för anställda i det tredje rummet. Uppfattningen är 
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att medarbetarna vid psykiatriska kliniken Skellefteå känner meningsfullhet till sitt arbete 

oavsett vilken fas de befunnit sig i under förändringsprocessen. Kanske är det så inom 

vården, speciellt inom en psykiatrisk klinik att meningsfullheten finns där för de flesta och 

att motståndet och motivationen hade sett väldigt annorlunda ut vid en industriell 

undersökning. 

 

Uppfattningen vad gäller skillnaden i ålder är att de yngre medarbetarnas upplevelse var 

mer förväntansfull än de äldres. Bland annat i hur förändringen skulle underlätta i det egna 

arbetet, hur de upplevde att det skulle gynna patienten och hur de fann omorganiseringen 

lite mer utmanande och hoppfull. Detta kan bero på tidigare erfarenheter, att de äldre har 

varit med om fler omorganiseringar och vet vad de kan förvänta sig eller tro sig veta vad 

de kan förvänta sig. De äldre är även den grupp som upplever lägst grad av förvirring, 

osäkerhet och rädsla. Ålder 30-39 år är den åldersgrupp som bland annat upplever högst 

grad av förvirring, en minskning av stöd och mer osäkerhet än de äldre. Detta innebär att 

största procentuella motståndet per åldersgrupp skulle ligga mellan 30-39 år vilket även är 

den åldersgrupp som uppger den största minskningen i egen positiv attityd. Det bör dock 

tilläggas att majoriteten av medarbetare är över 40 år vilket innebär att flest antal personer 

som är ”motståndare” kan finnas i högre åldrar. Det kan även finnas något annat som för 

motståndet ännu mer gemensamt än ålder, exempelvis vilken chef, enhet eller vilka 

arbetstider medarbetaren har. Tidigare forskning hade visat på att yngre medarbetare har 

högre arbetsmotivation (Kanfer & Ackerman 2004) men även att det är de äldre, de 

medelålders anställda som innehar högre arbetsmotivationen (Eskildsen et al. 2004). 

Uppfattningen utifrån detta arbete är att anställda mellan ålder 40-49 år är de med högst 

arbetsmotivation, alltså de medelålders anställda. Detta då åldersgruppen till en högre grad 

upplever motivation, trivsel och inspiration och indikerat att befinna sig i det fjärde 

rummet mer än andra. Men det skulle kunna vara så också att när väl de yngre fått arbetet 

både begripligt, hanterbart och meningsfullt (Ahrenfeldt 2010) då kanske 

arbetsmotivationen kommer ikapp eller till och med går om de äldre då de från början 

förvantade sig lite mer av omorganiseringen. 

  

Metoddiskussion 

Studiens huvudsyfte var att studera upplevelser och reaktioner utifrån ett 

medarbetarperspektiv vid organisationsförändring och följa upptäckandets väg. Att starta 

redan år 2015 och göra en tvärsnittsstudie kändes intressant direkt med uppföljning år 

2017, på så vis fick omorganiseringen gro in mot det nya arbetssättet och stärka att det 
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verkligen var innan och efter som medarbetares upplevelser och reaktioner studerades. Att 

välja en kvantitativ metod i form av enkätundersökning gav fördelen att inkludera alla 

medarbetare och öppna för att alla skulle kunna yttra sig. Det hade varit intressant att 

intervjua medarbetare, kanske samma medarbetare vid två tillfällen och göra en 

longitudinell design, dels med teorin att få dyka djupare vart motståndet ligger. Ur ett 

ledningsperspektiv hade det också varit intressant att göra kvalitativa intervjuer för att 

undersöka vad ledningen förväntat sig av och deras uppfattning av omorganiseringen. 

Detta hade dock blivit för omfattande studie i relation till tid och för att hålla fokus på just 

medarbetarnas upplevelse inkluderades inte ledningsperspektivet i undersökningen. 

Fördelen med en anonym enkätundersökning var en stärkt objektivitet och med utrymme 

för sammanlagt tre öppna frågor, en innan omorganiseringen och två efter kunde frågorna 

som var ställda i likertsskala stärkas av dessa kommentarer. Frågorna i likersskala 

utformades första gången år 2015 och efter insamlandet av nya teoretiska kunskaper blev 

det en utmaning då fler variabler ville tillkomma den utvärderande enkäten. Många av 

frågorna gick att direkt ställa åter igen men det skulle även flyta naturligt ur 

medarbetarens perspektiv att svara hur resultatet upplevdes av omorganiseringen. Vissa 

frågor om medarbetarens känsla till organisationsförändringen överensstämde inte från år 

2015 till år 2017, exempelvis ställdes frågan huruvida medarbetaren var hoppfull till 

organisationsförändringen vilket blev en svår fråga att ställa år 2017. Däremot 

inkluderades delar ur Claes Janssens teorimodell från de fyra rummen i enkäten år 2017, 

exempelvis känsla av nöjdhet, förvirring och inspiration vilket hade varit intressant att 

inkludera år 2015. Det externa bortfallet var något högt men med tanke på branschen, att 

slutenvården inte har tillgång till egna stationära datorer och omorganiseringen berörde i 

största del öppenvården så visste bland annat verksamhetsutvecklaren att det inte gick att 

räkna med en allt för hög svarsfrekvens. Tanken fanns att exkludera slutenvården för att få 

en högre svarsfrekvens men står fast vid att alla medarbetare skulle ges möjlighet att 

medverka. 

 

Teorimodellen om de fyra rummen har använts för att beskriva en förändringsprocess och 

håller därför en löpande tråd i den inledande resultat och analysdelen. Vidare har teorin 

KASAM kommit väl till användning som också fick en egen rubrik i resultat och 

analysdelen men går under rubriken motivation i den teoretiska delen. Detta då fler teorier 

som bland annat Hällstén och Tengblad (2006) beskriver det myndiga medarbetarskapet 

som motiverar anställda. Teorierna går väl in i varandra och styrker varandra allt ifrån 

FIRO-teorin till motstånd. Motståndet som stått för det deduktiva förhållningssättet och 
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fick därför en egen teoretisk rubrik men analyserades genom passande avsnitt i resultat 

och analys då det vid flera tillfällen kom till uttryck. Claes Janssens teorimodell, de fyra 

rummen har ifrågasatts i populärvetenskaplig media beträffande i vilken utsträckning 

modellen är banbrytande forskning. Mattias Lundberg, legitimerad psykolog och forskare 

vid Umeå Universitet menar i Psykobabblarna att Fyrarummaren inte är banbrytande och 

saknar belägg medan Bengt Lindström, en av grundarna till företagsgruppen bakom 

Fyrarummaren står fast vid att den är banbrytande. Detta då han menar att  den visat sidor 

inom psykologin som aldrig tidigare visats. Uppfattningen är att förändringens fyra rum är 

väl applicerbar till omorganiseringen vid psykiatriska kliniken Skellefteå. Då ingen 

forskning motbevisat Claes Janssen teori och andra stora företag och organisationer 

använder sig av denna modell i lyckade förändringsarbeten togs den tillvara på och kan 

ses som kvalitativt undersökningsarbete. 

 

Förslag till fortsatta studier 

Det skulle vara intressant att dyka ännu djupare i vart ett motstånd ligger i en 

förändringsprocess och vad som är gemensamt med dess utövare. Möjligt via 

observationer eller intervjuer för att studera de anställdas självkänsla, något som Ekblom 

(2012) skriver är viktigt i förändringsarbete. Vidare har Schuzt (1997) utvecklat FIRO-

teorin till en modell kallad The Human Element som bland annat bygger på sanning, egna 

val, enkelhet, gränslöshet, fullföljande, dimensioner och självaktning. 

Organisationskonsulter rekommenderar ofta att företag tillämpar The Human Element 

vilket kan vara intressant att studera i ett förändringsarbete. Modellen, ”de fyra rumen” har 

givit indikationer på att själv befinna sig i rummet nöjdhet. Detta då modellen inte förnyat 

sina vetenskapliga sanningar och ifrågasatts huruvida fyrarummaren är banbrytande. Med 

ny empirisk forskning skulle den vetenskapliga grunden kunna stärkas vilket borde vara 

ett hett förslag till fortsatta studier då modellen, de fyra rummen används av så många 

stora organisationer världen över. Vidare är studien generaliserbar till fortsatta studier för 

förändringsprocesser utifrån ett medarbetarperspektiv med beaktning att detta är en 

vårdande bransch där många medarbetare finner meningsfullhet i att hjälpa tredje part. 
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Bilaga 1. Sammanfattning av åsikter och kommentarer efter 

omorganisering 
 

Positivt: 

 Bra med en väg in, rättvisare bedömningar 

 Bättre struktur 

 Kännbart att mottagningarna fått färre akuta ärenden eftersom jour- och 

bedömningsteamet tar hand om dessa 

 Lättare för patienten att träffa en läkare nu 

Mindre bra: 

 

 Kompetensfördelning 

 Tydligare information 

 Lokalbyten 

 Längre kö för patienten 

 Vart patienten ska, hälsocentral eller kliniken 

 Revirtänk, samarbetet mellan mottagningar, kliniken är mer uppdelad i öar 

 Väntlistan byggs på, skapat oro och stress 

 Osäkerhet kring vissa ärenden, ex rehabpatienter 
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Bilaga 2. Enkät psykiatriska kliniken Skellefteå 
 

Kön: Man Kvinna Annat 

Ålder: 18-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60+ 

Antal år på kliniken: 0-4, 5-9, 10-19, 20-29, 30+ 

Jobbar inom: Öppenvård Slutenvård 

Har du erfarenhetet av organisationsförändringar på kliniken eller tidigare arbetsplats: Ja 

nej 

Om ja har du bra erfarenheter: 1-5 

Har du fått tillräckligt med information om kommande förändring: 1-5 

Har du fått informationen i tillräckligt god tid: 1-5 

Hur väl känner du till syftet med organisationsförändringen: 1-5 

Har du fått information om orsak till förändringen: 1-5 

Har ledningen varit tydlig vad det innebär för din enhet där du arbetar: 1-5 

Tror du att det innebär en stor förändring i ditt sätt att arbeta: 1-5 

Upplever du att det är nödvändigt med en omorganisering i relation till syfte: 1-5 

Har du haft möjlighet att uttrycka dina åsikter till förändringen: 1-5 

Jag känner att mina åsikter nått ända fram till ledningen: instämmer 1-5 

Jag tror att förändringen kommer att underlätta i mitt sätt att arbeta: 1-5 

Jag tror att förändringen blir till nytta för patienten: 1-5 

Känsla till förändringen: 

Hoppfull: 1-5 

Utmanande: 1-5 

Spännande: 1-5 

Kul/glädjande: 1-5 

Oro: 1-5 

Osäkerhet: 1-5 
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Press/stress: 1-5 

Rädsla: 1-5 

Min attityd till förändringen: 1-5 

Mina medarbetares attityd upplever jag vara: 1-5 

Jag känner att jag får det stöd jag behöver för att anpassa mig till förändringen: 1-5 

Jag känner att min enhetschef finns nära tillhand: 1-5 

Något jag känner är bra/mindre bra med organisationsförändringen: fri text 
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Bilaga 3. Utvärdering psykiatriska kliniken Skellefteå 
 

Kön: Man Kvinna Annat 

Ålder: 18-29 30-39 40-49 50-59 60+ 

Antal år inom kliniken: 0-4 5-9 10-19 20-29 30+ 

Jobbar inom: Öppenvård Slutenvård 

Jag upplever att utfallet av organisationsförändringen blev: 1-5 

Jag upplever att förändringen berört mig: 1-5 

Jag upplever att förändringen blev som förväntat:  1-5 

Jag upplever att organisationsförändringen underlättat i mitt sätt att arbeta: 1-5 

Jag upplever att förändringen blivit till det bättre för: 

Patienten 1-5 

Medarbetaren 1-5 

Organisationen 1-5 

Jag upplever att förändringen varit nödvändig: 1-5 

Jag upplever att genomförandet av organisationsförändringen gått: 1-5 

Jag upplever att ledning och chefer bidragit med det stöd som behövs för genomförandet 

av förändringen: 1-5 

Jag upplever att förändringen kunnat genomföras på ett annorlunda sätt: ja nej 

om ja, skriv gärna om du kommer på något som kunnat genomföras annorlunda eller gå 

vidare till nästa fråga. 

Fri text: 

Just nu efter organisationsförändringen känner jag: 

Nöjdhet: 1-5 

Förvirring: 1-5 

Osäkerhet: 1-5 

Stress: 1-5 

Inspiration: 1-5 

Rädsla: 1-5 

Trivsel: 1-5 

Motivation: 1-5 

Min attityd till den nya förändringen är just nu: 1-5 

Mina medarbetares attityd till förändringen upplever jag just nu är: 1-5 

Jag upplever ett högt förtroende om det blir fler omorganiseringar: 1-5 
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Är det något du känner har varit bra/mindre bra med den här omorganiseringen som du 

skulle vilja lyfta eller dela med dig av? Är det något som hänt före, under eller efter som 

varit jobbigt eller kanske förvånansvärt lätt som du vill dela med dig av?  

(Detta är sista frågan så ta gärna en funderare) 

 

Du har nu slutfört enkäten. Tack så mycket för att du deltog, önskar dig en glad påsk! 

Du kan nu stänga fönstret. 

Varma hälsningar Elias 

 

 

 

 

 


